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Sammanställning av gruppernas redovisningar: Ås 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Rödöns geografiska placering: transporter, fjäll/friluftsliv, stad 

• Nationellt A-läge 

• Aktivt näringsliv/jordbruk/levande landsbygd 

• Natur/kultur 

• Skola/förskola 

• Förtätningsmöjligheter/nya tomter, både på Rödön men också logisk förläng-
ning Frösön/Rödön 

• Mycket aktivt föreningsliv 

• Genom att samla all samhällsservice på ett ställe skapar vi skalfördelar 

• Skolan och förskolan 

• Fröjas kafé 

• Torsta, Birka, Eldrimner, Dillegård 

• Framtidstro 

Farhågor och hot 
• Skolan försvinner, stagnation, svart hål 

• För centrifierat/själen försvinner 

• Att känna att jag bor i en kommun som inte vill/vågar satsa 

• Att man tappar fokus på sitt ena tillväxtstråk 

• Trafikverket vågar inte satsa, redan mot bakgrund av förslag 

• Om skolskjutsarna ökar blir det sämre för miljön 

Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• Offentliga transporter, kollektivtrafik, nya lösningar 

• Miljöperspektiv/hållbarhetsperspektiv i beslut 

• Möjlighet för äldre att bo kvar 

• Skapa ett underlag med kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv och ej endast stup-
rör 

• Satsa sig ut ur krisen, mest progressiva kommunen i landet 

• Bevara samhällsservicen på plats, utveckla 
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• Öppen för nya lösningar 

• Kvalitet i skolan – vad är det? Definiera. 

• Alla barn ska bli sedda 

• Ordentlig belysning längs vägarna, det finns farliga platser. Extra viktigt i an-
slutning till skolorna. 

• Tryggt boende 

• Lokaltåg 

• Värna känslig natur, till exempel vid Tysjöarna. 

• Håll på strandskyddet 

• Bygg ut Rödöns skola och förskola 

• Bygg trygghetsboende på Rödön 

• Rödöhallen skapas för aktiviteter för unga och gamla 

• Cykelväg från Rödön till Östersund via Frösön 

• Busslinje från Rödön till Östersund via Frösön 

• Ett kontorshotell skapar möjligheter 

• Stöd till alla ideella kraafter 

• Utveckla Jämtkrafthallen 

• Utveckla bussförbindelserna 

• Riv skolförslaget om Rödön 

• Fullfölj gång- och cykelväg längs E14 

• Gatlysen på Tängvägen 

• Håll kommunen snygg 

• Bygganbud – ge lokala företag en chans 

Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och organisationer 
komplettera den offentliga sektorn? 
• Rödöns SK är ett bra exempel.  

• Ideella sektorn/föräldraföreningen/kyrkan 

• Stort intresse för att utveckla föreningslivet på byn 
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