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Sammanställning av gruppernas redovisningar: Aspås
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Vilka förväntningar finns på kommunen?
•

Börja planera för att bygga äldreboende i Aspås

•

Trygghetsboende och serviceboende med flera varianter av äldreboende önskas
i Aspås

•

Bidrag till väglyset i Aspås

•

Bygg hyreslägenheter i Aspås gärna 2-rummare och 3-rummare

•

Lekpark

•

Skapa ett lönecenter. Ta in andra kommuners löner. Skapar intäkt.

•

Hyresbostäder i Krokom till och med på ”Kvarna”. Nu är det bråttom.

•

Lokaler för små affärer i Krokom.

•

Var är satsningen på arbetstillfällen?

•

Servicebostäder. Trygghetsboende Krokom.

•

Utpendling 3 800. Inpendling 1 351. Nettopendling 2 449 = arbetstillfällen. Det
saknas jobb i kommunen. Litar på att att Östersund skaffar jobben.

•

Gynna de egna ortens företag.

•

När kommer utvärderingen av parkeringsreglerna i Krokom?

•

Hyreskostnader för de lokaler som disponeras av tjänstemän och politiker?

•

Vad kostar förvaltningen/administrationen?

•

Stor brist på bostäder, speciellt hyresrätter

•

Trygghetsboende = akut brist

•

Bygg hyresrätter på Kvarna.

•

Vad blir det av fastigheten Genvägen där optikern, frisör funnits?

•

Bygga lägenheter för att öka generationsväxlingen

•

Underlätta för att få bygga på jordbruksmark, åkermark. Ökar byns möjlighet
till tillväxt.

•

Bättre allmänna kommunikationer

•

Väglysebidrag

•

Cykelvägar, trottoarer. Säkrare miljö för barnen

•

Gränssnittet kommunen – Krokomsbostäder

•

Hur kan det bli så stora vattenskador att skolor och affärslokaler måste rivas?
50 miljoner
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•

Utnyttja pensionärer (och dom är många) till hjälplärare

•

Inför ett ledningssystem med kvalitet. Leaning. Besparing 5-35%, 50-350 miljoner av omsättning 1 miljard.

•

Varför inte en medborgardialog i Krokoms centrum? Med alla problem och utvecklingsförslag.

•

Utökad kollektivtrafik för att bättre möjliggöra arbetspendling med buss.

•

Förståelse från kommunen vilken tillgång Aspås skola är för hela kommunen
utifrån KPE, meritvärden, lärarbehörighet osv. Förstå att Aspås inte är en liten
skola, att här finns underlag för god undervisning.

•

Stötta föreningslivet som gör stora insatser för bygden.

•

Utveckla skola och förskola som ger bygden växtkraft.

•

Underlätta generationsväxling genom att bygga lägenheter.

•

Vaktmästare på plats som underhåller skolans byggnader.

•

Fritidsgårdar

•

Utegym för barn

•

Ni har en guldgruva i Aspås och Rödön. Bygg på det som fungerar. Vår tomtgrupp har på kort tid fått fram 40 tomter för framtiden. Skapa tryggetsboende
etc i Aspås för att få igång flyttkedjan. Våra äldre vill i inte flytta till Krokom.
Aspås är större än bara centrala byn och kan ”svälla ut” åt alla håll. Det är ca 4
mil till Föllinge. Vi har utrymme.

•

Småbåtshamnar Krokom / Rödön

•

Karta över friluftsliv. Promenadstråk i södra Krokoms kommun.

•

Gångväg till Krokom och inne i byn.

•

Tryggetsboende för äldre.

•

Omklädningsrum vid Utpusten

•

Kollektivtrafiken behöver utökas

•

Väglyset tas bort – innebär skattehöjning för oss i Aspås

•

Markköp för boende, företag

•

Fritidsverksamhet i Aspås (kvällstid)

•

Mer hyreslägenheter. Behovet finns.

•

Röst mark. Vad händer?

•

Röst mark till förskola Aspås.

•

Äldreboende i byn

•

Krokoms C yttre miljö trivsel. Sopning av gator. Skyltar torget plantering.
Övergångsställen. Park. Elljusspår. Promenadslinga

•

Sammanslagning med Östersund (litar på att ÖSD skaffar jobb)
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•

Pengling – företagsetablering industri

•

Studiecirkel i landsbygdsutveckling. Se Skellefteå prata landsbygd.

•

”Lokal” urbanisering. Bara satsning på Ås (utan infrastruktur)

•

LEA, alla tätorter (negativ press.media)

•

Marknadsföring av kommunen

•

Extern projektledning. Tyréns, Sweco,White, ÅF

•

MIUN analyser intervjuer

•

Ledningssystem (150 9000)

•

Strategi för 16 000 innev.

•

Innovation regelverk

•

Mötesplats

•

Ödehus, skrotbilar

•

Kontinuitet medborgardialog

•

Ledningssystem med kvalitet
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