25/8-2018 - En dag på stan

Hur kan vi göra Lycksele mer attraktivt? Sammanställning av synpunkter
Utveckla näringslivet
Bygga ut nere vid Ica för det är där alla handlar.
Bättre öppettider på butikerna.
Charmkurs för personalen! Lär dom bemöta kunderna.
Skapa lite konkurrens släpp in alternativ till dom stora kedjorna så vi får bättre priser.
Utveckla turistnäringen.
Mer affärer!
Möjlighet till handel lokalt!
Fortsätta jobba för näringslivets samarbeten, utveckling och utredning.
Förstår att det är svårt att driva affär i lse då det är stor konkurrens från internethandel. Men jag undrar om det
går att möta dagens köpare där de befinner sig i dag? Ta hem saker som kunden söker, erbjuda handel via
Mer satsningar för dem som jobbar i byggbranschen. Våga investera i nya byggprojekt, satsa för att vinna.
Bred butikskedja typ Claes Ohlson, torghandel.
Vi måste hjälpa våra handlare så att vi får behålla våra affärer.En stad som inte har ett affärscentrum är ingen
stad. Ju fler som lägger ner affärer finns ju inget utbud kvar. Subventionera hyror,bidrag locka fler butikskedjor
Högre kvalitetsarbete i Lycksele, både offentlig förvaltning o privata företagare.
Koppla ihop Ica med centrum.
Turism: nyttja landskapet natur utöka ansia camping hotell.
Ta hit några butiker som ni faktiskt vet går +! T.ex Max, New Yorker, Clas Ohlssons, Biltema, HM etc.. 5 företag
har 2018 gått i konkurs i Lycksele. Kommunen satsar på helt fel saker! De slösar pengar istället för att tjäna
Få fastighetsägarna att sänka hyran så butikerna klarar sig
Sträva efter att få fler affärer ex: Claes Ohlsson något som mer riktar in sig på lite manliga saker.
Erbjud skolungdomar möjlighet att extrajobba på lokala företag/butiker där lönen kommer från/subventioneras av
kommunen. Då kanske fler lokala företag har möjlighet att hålla öppet om det ej behövs betalas ut dyra helgsLeksaksaffär.
Skaffa ett hemakväll.

Centrumutveckling
Strandpromenad längs älven.
Arrangemang på stan, med underhållning och aktiviteter för barn.
Göra mer i centrum, mer varierat affärsutbud.
Rusta upp motionsstigar efter älven.
Mer levande centrum.
Röj upp träd m.m. längst hedlundavägen så att man ser älven.
En grymt stor och unik lekpark i centrum.
Naturliga mötesplatser för unga och gamla.
Återställ torget med gräsmattan och kiosken. Tillåt biltrafik genom staden. Bygg inga höghus. Det finns mark så
det räcker och blir över! Bevara kulturbyggnader. Locka turister till Lycksele som genuint och vackert!
Mera gångfartsområde. Och mera cykelvänligt. Kanske göra en helt ny gång och cykelbana med bra upplysning
och kanske bänkar? Mer aktiviteter för barn, nått nytt kul på torget. Så att mer folk vill vara i centrum så som det
Ta bort sådant som är förfallet å fult.
Ny infart, stor rondell, E12 -Vilhelmimavgen/Storgatan. Mera bostäder i centrum.
Trygghetsboende i centrum!

Gör mera grönområden inom stadskärnan. Fräscha upp kring butiker och på gator , mera färg på fasader och
sätt upp flaggor på gågatan. Konstverk i kärnan från lokala konstnärer, blomsterbågar över gågatan.
Bygg en cykel/gångbana efter Umeå älven som går mellan bron och gamplatsen. Där en bro eller tunnel vid
Shell skulle vara bra. Lägg ut en brygga vid ex. Gamplatsen eller Shell så båtlivet kunde utvecklas.
En brygga i centrum där privatpersoner kan parkera under en kortare period. Även uthyrning av roddbåtar vid
Shell/gamplatsen skulle vara kul för barnfamiljer/turister osv.
Trevligare centrum med en park där barn kan leka och vuxna kan fika.
Gynsammare förhållande för handeln, något varuhus liknade Åhléns.
Cafeer och affärer öppet mer på helger.
Bygg Köpmannen!
Få mer gräs på torget och parkeringar!
Blommor o träd för att skapa attraktivare torg.
Röj från Betseledammen o mot centrum, längst med E13-skapa en attraktivare transportsträcka!
Mer arrangemang, fler samlingsplatser - det spontana mötet.
Fler parker, ute gym.
När
inte längre
är kvar
kan osv.
det fyllas
medupp
andra
ex fik.
torg!
Mer affärer
kvällsöppet
på caféer,
affärer
Fräscha
MB.mötesplatser,
Trampolin park.
Få Jättebra
hit affärermed
somettärflexibelt
attraktiva
för folk/
unga. Få hit Max.
Små mysiga butiker (gör en liten galleria i 2a halvan vid kappahl).
Bevara parkeringar, Gör park av nya tomten tjärhovet. Gammaldags stuk med skyltning i centrum. Amplar,
Olika områden med olika inriktningar för alla grupper ex: parkourpark, gym, hinderbana för äldre ungdomar och
uppåt i ålder. Varje område ska ha tillgång till grillplatser för familjer och grupper.
Bättre cykelbanor in till centrum.
Bättre/säkrare cykelväg genom centrum, speciellt vid Djupskolavan. Jättepositivt med gång-cykelvägen efter
älven, gärna påfart vid Shell.
Försöka dra folk till centrum, för att få ett levande centrum. Satsa på att göra roliga saker för barnen så följer
föräldrarna med 😊 Gärna ett trevligare centrum, just nu är det ganska sterilt.
Fler aktiviteter på torget. T.ex skateramp, olika spel. Grönsaksmarknad. Tävlingar, musik (varför inte en scen för
trubadurer dagtid och lite sittbänkar). Mera blommor och grönt. Gör NÅGOT av köpmannen, i värsta fall asfaltera.
Klä byggnader i centrum med trä.
Skridskobana djupskolavan
Flera schackpjäser så man kan spela på torget
Annonspelare, digital för affärer på gågatan. Finns butiker även utanför centrum (finns snart bara det). så folk
Jobba på myndighetsfaktor i centrum.
Inget höghus mitt i centrum som förstör ett levande centrumliv
Satsa på vinterkonst. Snöskulpturer is m.m. och kombinera med effektfull belysning
Renstädad gångtunnel under järnvägen/resecentrum.
Mer musikaliska arrangemang i Lycksele! Roligt med aktiviteter, även vintertid.
Mer aktiviteter för barn å upp till typ 20 år, Nattklubb ngn kväll/månad med högre åldersgräns tex, 35 år uppåt.

Gemensam rekrytering
Om man ser till att vara en bra arbetsgivare och ta hand om sina anställda så dom mår bra blir Lycksele attraktivt

Marknadsföringsstrategi
Bli tydligare med det som fungerar bra och publicera detta på ett tydligt sätt.
Fortsätt lyfta fram den vackra omgivningen i Lycksele. Skaffa nått sorts ambassadörsskap kanske.
Anställ en person som jobbar bara med att promota Lycksele, fara runt på mässor osv och som kan ta hand om
nya människor i kommunen som har frågor osv.
Jobba bort inlands-/offermentaliteten till att gå mot generositet och en växande tillit till varandra och allt det som

Attraktiva boenden/översyn av planer
Älvsnära boende-volvotomten?
Måste bli snabbare att bygga nya bostäder. Och inte göra grusplaner/parkeringsplatser

Underhåll kommunens fastigheter i byarna, helhetsintryck är viktigt!
Hjälp till de äldre som vill flytta på boende/servicehus så det frigörs mer hus för inflyttning
Fler valmöjligheter för äldres boende!
Stimulera husbyggande.
Seniorboende. Mat aktivitet personal och fin utemiljö. Eftersom alla äldre skall bo hemma måste kommunen göra
fler hus som man kan flytta till när man inte orkar ha hus. Tex där man nu river gamla badhuset
Vilket underbart läge att bygga upp ett hyreshus alternativt seniorboende med så fantastisk utsikt 😍där nu
branstationen rivs, Inte göra om det utrymmet för e12:ans in/utfart
Fler tomter att bygga på och fler hyreslägenheter.
Satsa på att länka i hop barn och äldre. Förskola i samma hus som ett trygghetsboende.
Hitta en stil på hus i centrum, t ex äldre vackra hus. Inte ett stort fult uppskjutande höghus. Man blir förvirrad av
Bygg hyreshus vid hoppbacken istället för mitt i stan där vi kan göra något fint idtället
Bostadsrätter till äldre med hiss

Innovationscenter för landsbygden
Centralisera inte allt till orten
Ta tillvara på sin landsbygd. Det är det som kan vara styrkan och slternstivet för den som tröttnar på storstan.
det finns många fina byar runt lycksele
Så kan Lycksele kommun bli mer attraktiv genom att synliggöra dess byar och utveckla dem genom ett bredband
i världsklass och digitala service noder. Öka dialogen och satsa på livsmiljöer som finns i byarna.
Ta med hela Lycksele kommun i utvecklingen, inte bara staden i Lappland.

Livslångt lärande
attrativarer lärcentrum/universitet
Ta tag i de stora problem med ordningen som finns i skolorna så att alla Lyckseles barn och ungdomar får en
acceptabelt bra skolgång och samma förutsättningar för framtiden som ungdomar som växer upp i större städer
Mer distansutbildningar
Mindre barngrupper
Förskola på området man bor i.
Satsa på fler vårdutbildningar högre löner så vi kan möta det behov som finns i lycksele. Högskoleutb till lse.
Mer att göra, mer kurser, mer distansutbildning.
Satsa på två f-9 skolor i Lycksele. Då får alla elever behöriga lärare.
Renovera och bygg ut ALLA skolor

Folkhälsa
Mötesplatser för oss äldre så vi håller i gång och kan träffas och hålla oss friska och inte bli en belastning för
Genom att satsa på barnfamiljer, idrott/föreningsliv och locka med mer och bättre utbud för friluftsliv
Ge utrymme till fler spontanidrotter. Skatepark i betong, miniramp mm. fr cykel, kickbike och skateboard.
Pumptrack (teknikbana fr cykel)
Discgolfbana, spolade kvartersisar vintertid. Tank ocks pa att inte gomma bort dessa, utan ge dem plats bland
for att mindka ev. skadegorelse. Rusta upp tennisplaner.
Lättsammare för familjer att ha barnen på flera aktiviteter
Genom att förbättra arbetet med ungas fritid
Ut ökar cyklingen !
Ett allaktivitetshus för ungdom.Mysigt café film dans. Kurs verksamhet. Koppla ihop det med studieförbunden
Större och bättre lekparker! Det skapar bättre integration, mindre utanförskap, och att det inte ska bli en
klassfråga att komma ut och röra på sig!
Skateparken ska bli större
Freesbee-golf, skogsnära....
Bygg en rejal aventyrslekpark som garna passar alla aldrar men ffa mellanstadiets barn.
Öppet mer på kvällen (fik, bio). Aktiviteter/evenemang/kvällskurser (dans, hantverk, sport-kvällar ex. brännboll,
basket, mm. kortspels/spel kvällar) något som är öppet & tillgängligt för alla. Att alla kan lära sig & delta, träffa
En arena park som norsjö kommun gjort utmärkt mötesplats och för folkhälsan

Satsa på skidspåren.
Renovera ishallen
I Lycksele finns ett brett föreningsliv, det är attraktivt för kommuninivånare om Lycksele kommun kan visa på
vilka olika arrangemang som finns att delta i både i stad som i kringliggande byar. Här kan de ideella
Då många lyckselebor är engagerade i många event som görs under året inom fotboll, annan idrott, motor, kultur
osv. Försök göra ngt litet intressant för den övriga familjen att komma in på stan/centrum. Samarbeta med
Fler barnaktiviteter som dans/balett, målning/konst. Mer under veckan, färre på helgen!
Simhallen borde vara öppen längre på kvällen för allmänheten.
Stötta föreningarna mer tex genom att bistå med administrativ hjälp så att föreningarna och deras aktiva kan
fokusera på att utveckla verksamheten i sina föreningar och inte fokus på adm. Andra sätt är att höja bidragen
Fler kulturevenemang
Fler studiecirklar - lära känna varann!
Arbeta aktivt och fokuserat med hållbarhetsfrågor
Bygg in konstgräsplan

Övrigt
Skapa fler möjligheter till aktiviteter för unga och äldre så som att investera i 2 st shuffelboard till en befintlig lokal
tex bowlinghallen.
Ta tillvara eldsjälarna
Gör en trall runt Korpberget med en utkikspost överst där hoppbacken fanns förut
Småbåtshamn, isättningsramp till båt och sluss eller rails till båten vid Hällforsen
Satsa mer på kulturen!
Satsa på arbetsmiljön inom Lycksele kommun tillsätt fler enhetschefer så mängden medarbetare blir hållbart.
ohälsosam verksamhet som leder till sjukfrånvaro
Äventyrs-/klätterpark för barn 7-15 år. Inomhuslekland för 7-15 år.
Fler biofilmer
Det saknas badstränder med hygienisk toa samt kiosk.
Satsa pa skog och malm
Satsa pa de unga.
Utveckla vår badstränder ännu mera/och titta på fler platser som skulle vara passande.
Man behöver förutom utvecklat näringsliv också jobba ordentligt, aktivt synbart och bredare både politiskt,
geografiskt för att få mer fördelade, eller rättare sagt få behålla det vi bidrar med, gällande skattemedel till vår
Uppdatera infarterna till Lycksele, dom där kåtorna med info. Gör det trevligare så att folk känner att det är en
trevlig stad man kör in i och att man blir nyfiken. Tex i Umeå har dom en digital skylt med rullande info.
Kom ihåg att det finns gående och cyklister i Lycksele. Trottoar cykelbana hamngatan.
Röja upp ön utanför Furuvik och göra några trevlig grillplatser.
Bygg ut ansia badpark.
Verktyg till lekladugården på gammplatsen. Satsa som på gammlia
En inhägnad hundpark! I princip alla hundägare jag träffar påtalar att det skulle vara guld värt att kunna släppa
sina hundar så att de kan leka. Jag tror även att en fin hundpark kan vara ett sätt att locka hit arbetssökande
Bättre kommunikationer, fler avgångar ToR till Umeå
Cykeluthyrning på ett enkelt sätt, så att folket enkelt kan hyra en cykel här och lämna där. Finns i stora städer
bland annat! Sparkarna på uneå älven i Lycksele var uppskattat så jag tror även att detta skulle funka!
Försök att få in mer unga i styrande positioner
Självledarskap - inte Jante
Samarbete - inte strid
Samverkan - inte polarisering
Samla + - inte Kundfokus - inte vadkanjagvinnafokus
Det krävs ett ödmjukt ledarskap som vill lyssna in o jobba TILLSAMMANS för att öka tilltron o tilliten.
Lyckseles centrala placering som nod för Internettrafik skulle nyttjas och marknadsföras betydligt bättre.
Utveckla hawaii udden och gör een fin badstrand.
Bättre utomhusbelysning

Rusta upp gångvägar vid camping och golfbanan går det knappt cykla.
Det spontana mötet.
Lokalbussar
Ställ högre krav på att övergivna fordon ska forslas bort
Att politikerna samarbetar gör kommunens bästa och inte slår på varandra och öppet kritiserar tjänstepersoner i
olika forum. Om politikerna sätter sig ner och samtalar med anställda inom kommunen kommer klimatet bli bättre
Förslagslådor så man kan komma med tips kontinuerligt.

