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Sammanställning av gruppernas redovisningar: Nälden 

Del 1: Swot 

Styrkor och möjligheter 
• Förstatliga skolan så att den blir likvärdig i hela landet 

• Fler bostäder för äldre i närhet till centrum 

• Bygga om centrum för mer butiker och mer parkeringar. Bredda väg för mö-
tande trafik runt ICA (krokom) 

• Lokaler för föreningar (samlingslokaler i alla byar) 

• Mötesplatser i byarna 

• Möjlighet till odling i hela kommunen för att ta vara på eget avfall och lära bar-
nen 

• Trottoarer och gångbanor inom Nälden 

• Fartbegränsning längre bort mot macken i Nälden 

• Byutvecklingsplan finns sedan tidigare 

• Studieförbunden hjälper föreningarna 

• Nälden – en femminutersby 

• Människorna som bor i kommunen 

• Företagare 

• Bra kommunikationer, tågstopp till exempel 

• Marknadsföra tomter att bygga på 

• Livsmedelsbutik 

• Bra med satsning på skolan 

• Tågstoppet kan bli bra 

• Järnväg 

• Skola 

• LSS-boende 

• Affär, bibliotek 

• Företagande 

• Aktivt och initiativrikt föreningsliv 

• Ishall/sporthall 

• Wången 

• Badhus Alsen 
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• Dagis, skola i Nälden, Alsen, Trångsviken 

• Aktiva byalag 

• Nyrenoverad bygdegård i Alsen 

• Trevliga medborgare 

• Aktivt föreningsliv 

• Behov av hyresbostäder 

• Nära till allt 

• Stark företagaranda i Trångsviken 

• Lång tradition att utveckla Mellansjöbygden 

• Strategiskt läge efter E14 

• Stora nätverk 

• Företagen engagerade i skolan i Trångsviken 

• En nationellt och internationellt uppskattad bygdegård som utvecklades i en 
process med kommunen (Trångsviken) 

Farhågor och hot 
• Krokom betalar drift och underhåll för vägar men lokala vägföreningar får be-

tala själva 

• Ej besvarade frågor (bygglov, barn och omsorg) 

• Måste ges morötter till ideella föreningar 

• Mer engagemang för landsbygden, inte bara Krokom/Ås 

• Kommunen behöver ta större ansvar för utemiljöer 

• Kommunen får inte ta sin hand från Alsen 

• Lekytor för barn 

• Utegym 

• Vad händer med förskolesituationen i Nälden om de privata i Alsenområdet 
läggs ner? 

• För liten skola 

• Hållplats Nälden på xxx 

• Sämre kollektivtrafik 

• Busskort för ungdomar 

• Inga trygghets- eller seniorboenden 

• Badhuset i Alsen 

• Dagis/skola 
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Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen? 
• God respons 

• Seniorboende för pensionärer som vill sälja sina hus 

• Stötta företagen vid behov 

• Föreningsliv 

• Fortsätta en dialog med medborgarna/återkoppling 

• Enklare och snabbare handläggningar 

• Vi önskar effektivare kommunförvaltning 

• Bygga seniorboende 

• Bekräftelse av att vi är en viktig nod för fortsatt utveckling (Trångsviken) 

• Långsiktighet i kommunens planering 

• Insikt om att halvfärdiga förslag och ej förankrade idéer skapar oro och häm-
mar utvecklingen 

• Insikt om att man har ett gemensamt ansvar för den stora investering som gjor-
des med Trångsvikens företag, föreningar och enskilda 

• Insikt om att det är politikerna som styr utvecklingen och inte tjänstemännen 

Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och organisationer komplettera 
den offentliga sektorn? 
• Näldens IF är en stor tillgång 

• Kul att ni frågar, tycker folket från Trångsviken. Det har vi förklarat i Bryssel, 
för massor av grupper som besökt oss och finns med i en akademisk avhandling 
från Japan som snart är klar. 

• ”Trångsviken – ingenting är xxx” beskriver processen 

• Det samspel som etablerades mellan stat, kommun och privata initiativ var 
unikt och framgångsrikt. 

• Hur får man dem som växer upp att flytta tillbaka efter studier 
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