
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Framtidens Centrum med stöd från Tillväxtverket. Frågor och svar från enkäten 
(tidsperiod nov-dec 2014). Enkäten fanns på hemsidan ockelbo.se, i Ockelbo Nytt, 
Kuxabladet, och på Facebook; Plats att växa. Uppmuntran gjordes olika forum att besvara 
enkäten. 88 svar, se nedan: 
 

FRÅGA 1: 
VAD SAKNAR DU I CENTRALA OCKELBO? 
 
 X Ett trivsamt torg där det finns en uteservering med god mat och möjlighet att köpa  

sig en öl eller ett glas vin. En lugn och välkomnande oas mitt i byn. 
 1 En till livsmedel affär. Ett fik som har öppet kvällstid. Galleria med små butiker som  

skulle passa i konsums gamla lokaler. Även positivt för alla åldrar och kulturer att  
umgås/samlas i en galleria. 

 2 En till matvaruaffär med mer blandat sortiment såsom mer leksaker fritidsartiklar  
mm. En sportaffär. Ett fik- lunchställe som även är öppet på söndagar. 

 3 Lekplats för barn, förslagsvis där fontänen står/bredvid den? Skapa en möjlighet att  
sitta i mysig omgivning vid sidan av Hotellet, bredvid slänten ner mot Kuxahallen. 

 4 En galleria 
 5 Jag bor i Västerås, men har tidigare bott i O-bo. Vad jag saknade då, det var en  

aktiv torghandel. Vet inte hur det ser ut idag, men tror det inte är någon skillnad. Här 
har vi Stora torget och Fiskartorget, och där är det full aktivitet på vardagen! 

 6 Mer plantering träd osv 
 7 Ishall 
 8 Fler caféer, sushi, ytterligare en matvarubutik. 
 9 En till mataffär. 
10 Fler bänkar. Fler platser för aktiviteter. 
11 Parkeringsplatser. Ett café som är öppet efter 18.00 även helger då man har tid att  

gå ut och fika. 
12 en snabbmats kedja som har längre öppettider! 
13 Stora byggnader 
14 En spelbutik 
15 Liv! 
16 Mc Donalds 
17 Sittplatser i lugn miljö. Runt torget är det ofta mycket bil och busstrafik. 
18 Jag saknar en lekpark för de yngsta barnen. Om det fanns en lekpark skulle  

torget/närheten av torget bli med intressant för barnen, (mer att göra när "man 
ändå är framme".) En mysig lummig park! 

19 Ett ställe där man kan umgås. Vare sig man är ungdom eller medelålders skulle det  
vara bra med ett ställe där man kan träffas på kvällar/helgerna. Ett förslag är en 
restaurang med pub/bar som har öppet varje helg åtminstonde, samt visar sport på 
storbildsskärm. Ett alternativ är att satsa mer på baren i Ockelbo som redan finns, 
satsa mer på maten och skapa mer evenemang. 

 



20 Företagarcentrum m möteslokaler, kontorsservice, wi-fi, fredagsfika, videokonf.utr..  
Jag jobbar ofta hemifrån men skulle gärna hyra in mig ngn timme här el där för 
kontakt, nätverk, delad infrastruktur etc. Träningscentrum, 1 sådant m flera aktörer 
som kan samverka, Hälsans Hus typ m förebyggande, styrka, rehab etc. Verksamhet 
för alla åldrar.  

21 Ett fräscht gym i gamla Konsumlokalen! Där skulle Actic och Madeleines helhet och  
hälsa kunna samsas. Vi som tränar skulle få luft också... Träning är trenden som är 
här för att stanna! 

22 moderna bänkar (till ex. av betong), räcken i knähöjd, graffiti av någon form, lite mer 
färger 

23 butiker med stora kedjor som hm, Lindex, McDonalds med mera 
24 Flera cykelställ vid ICA! 
25 Mer affäre 
26 Övergångställen. Cykelbanor. Sport, böcker, musik. Idrottshall som fungerar för  

annat än basket. Ex Handboll. Innebandy. Fotboll.Torghandel m närodlat. 
Infrastruktur ut till byarna på kv o helger..jaa alla tider. Idag kan inte barn från byn 
vara efter skolan m ngn från Ockelbo för dom kommer inte hem. Mycket ofrivilligt  
ensamma barn utanför Ockelbo. Tonåringar helt beroende av sina föräkdrar, epa 
traktor eller kompisar som är äldre som har körkort. 

27 Mer klädbutiker & caféen, ett litet köpcentrum 
28 Miljöer att vistas i. Idag är centrum mest en parkeringsplats och väg. Titta bara på  

bilden ni har i denna enkät - den visar en parkeringsplats i snömodd! 
29 En samlingsplats där människor i alla åldrar kan träffas. Jag ser  Nya  

Perslundaskolan som en central plats att få till ett "Öppet hus" med café, aktiviteter, 
föreläsningar, musik , hantverk mm Ett hus som sjuder av liv alla tider. 

30 Köpcenter 
31 Fler bilparkeringar. 
32 *Ett bageri som samarbetar med Mattes bröd,där man kan köpa nybakat bröd tex  

kl.6 på morgonen. * En TILL mataffär - gärna Lidl! *Friskvårdscenter i konsums gamla 
lokal som bland annat har fria vikter, gruppass, yoga, smoothiebar, barnpassning 
m.m *Mer nöjen - tex bowlinghall *Fler cafeèr - som gärna har kvälls-och 
helgsöppet!! (söndagar) *Fixa upp Sjöbacken och gör en balkong ut mot bysjön, där 
man kan sitta i soffgrupper tex under sommarhalvåret och avnjuta trubadurkvällar. 
*Bättre öppningstider på badhuset! (fler dagar öppet om året , tänker bland annat 
på att badhuset stänger för säsongen redan i april/ maj) 

33 Liv och rörelse efter att kl: 18.00 mån-fredag och efter lördag kl 14.00. Konkurrens  
till Ica en valfrihet att inhandla mat hos annan aktör. Ta bort parkeringen vid 
bibloteket och gör ett torg med torgförsäljning året/runt och mysig plats att fika på 
sommartid. 

34 Parkeringar och en till mataffär som kan konkurrera med Ica så man har råd att  
handla mat här i byn. 

35 Saknar: Ytterligare en livsmedelsbutik. Konkurrens bra för konsumenterna. 
Berendsen, tvättlager, hallå! 

36 Saknar: *Lite mer grönt (träd speciellt) *Lekplats *Tydligare trafikregler på sina 
ställen (t.ex ICA och konsumbacken) 

37 - 
38 En mataffär till 
39 Parkeringar och butiker. Flytta alla butiker till centrala Ockelbo. Konsum är ju 

bedrövligt 



40 Lekpark! Alla små butiker borde samlas under ett tak. Det skulle ge fler 
spontanbesök. frisörer och nagelteknolog och annan skönhetsvård är inget de första 
besöker spontant så de kan ligga i andra lokaler. 

41 Mysig plats att sitta vid sjön där det samlas människor - lekplats. torghandel som är  
samlad till ett ställe - lika stånd som är permanenta – vandrarhemmet 

42 Saknar: Har flertal gånger saknat gungor för mindre barn (ca 7 år uppåt). Mindre  
rutschkanor och lekredskap för mindre 

43 - 
44 Kundkorgar att sätta på barnvagnen Spaverksamhet/restaurang på Sjöbacken  

Lekplats vid sjöbacken 
45 aktiviteter på biblioteket. Lekpark för små barn 
46 En mindre lekplats. Mer parkeringar. Kvällsöppet café 
47 Ytterligare en livsmedelsaffär (butik) 
48 Fler mataffärer, klädaffärer. Rum för turister (typ hotell) 
49 Offentlig toalett som är öppen dygnet runt 
50 Saknar: En till mataffär! Konsum står tomt. Ugglebo behöver konkurrens. Många 

åker till Sandviken och Hemlingby. skandal! 
51 Fler gång- & cykelvägar. Fler lampor/belysning om kvällarna bättre skyltning till olika 

grönområden att vistas i/motionera i 
52 Större parkering. En riktig korvkiosk. 
53 Loppis på gamla Konsum 
54 Mysigt fik i kombination med turistbyrå/hantverk (genomresande skulle aldrig 

stanna & fika idag för  det ser ej trevligt ut i dagsläget!) Bra restaurang. Kvällsöppen 
kiosk   

55 En konkurrentbutik till ICA +  en butik med "vuxenkläder" Många äldre skulle nog  
uppskatta det. 

56 Välskött anslagstavla för föreningar, studieförbund, privatpersoner osv. Fult när  
lappar sätts upp i busskuren. Saknar toaletten på ICA. Gågata förbi ICA med fler träd 
o kanske torgstånd 

57 En toalett 
58 Ett mysigt café som är öppet alla dagar (tristare än Trillin finns inte). Gammal miljö  

och hembakt (vandrarhemmet vore toppen) 
59 Kulturella evenemang, mer torghandel, träd och annan växtlighet, folkliv och  

Aktiviteter 
60 Ytterligare en livsmedelsbutik. Berendsen tvättlager...vaddå?? Konkurrens gynnar  

Konsumenten 
61 En till mataffär, gärna en mindre. Det ser inte bra ut med en tom lokal i gamla  

Konsum 
62 En trevlig plantering med bänkar på torget. Att biblioteket har lördagsöppet 
63 En till mataffär. Om det varit någon ordning skulle vi fått en direkt efter att Konsum  

Slutat 
64 Mysigt fik med uteplats. Trillin har fel plats, är omysigt och trist bröd! Obegriplig 

lokal. Utnyttjande av befintliga byggnader. Tex ladan vid sundsbron, där skulle det 
vara mysigt med en altan med fik på. Småbutiker i centrum med levande 
skyltfönster, tex en brödbutik (mattes?) Liten galleria, tex i gamla konsum tex; 
brödbutik, öppning till systemet, blommor, presentbutik, sport/friluftsbutik/fiske.  
Mer försäljning på torget. 

65 När barnen var små saknade jag en lekplats, jag var nyinflyttad och barnledig och  
ville lära känna  Ockelbo och framför allt nya människor... 
Jag önskar att fler av Ockelbos butiker skulle vara i centrum, att de affärslokaler som 
blivit kontor o d - åter blir affärer... 



66 Sittplatser med olika funktioner. Bänkar. En lugn, grön och enkel uteservering/café  
sommartid. Enhetliga skyltar. 

67 Mer bänkar och bord på torget utanför bibliotek 
68 Något roligt för barn. Finns ingen lekplats i centrala Ockelbo. 
69 Större torg med sittplatser. 
70 Parkeringar 
71 - 
72 Parkeringar. 
73 En matbutik som kan konkurrera med ICA som ju nu kan sätta sina egna priser utan 

att behöva känna konkurrens från något håll. Så jäkla svårt kan det inte vara att få 
hit en butik till. Pamela Warren, agera eller avgå!!!! 

74 Bättre belysning vid återvinningsstationen bakom centrumhus. Trottoar längs hela 
Sjöängsvägen, speciellt förbi HC och Bysjöstrand. Trottoar från centrum till Wij 
Trädgårdars restaurang. 

75 parkourbana. bygg vid cykelparken vid CH 
76 Parkeringar särskilt till ICA när man handlar och bär tungt. Parkering när jag snabbt  

ska ta ut pengar, alltid fullt på torget. Dåligt med sittplatser ute. 
77 Finns ingen skylthänvisning till idrottshall Belysning, mörkt och omysigt. otryggt nere 

vid återvinningen/centrumhuset 
78 Något roligt för barn att titta på och känna på 
79 En till mataffär. Toalett. Fler parkeringsplatser runt torget 
80 En utställningslokal för konst och fotografi av Ockelbobor, Intressant för turister o  

Ockelbobor 2. Möjlighet att kunna spela tennis i Kuxahallen och i Perslundaskolans  
Gymnastiksal 

81 Lika 80 
82 Parkeringar vid Bysjöstrand, gör två rader till ovanför den befintliga. Det är fullt nu,  

tänk på de gamla besökarna 
83 Marknad med lokala matproducenter "Bondens marknad" som finns på många 

andra orter Fler träd och platser att sitta på 
84 En liten mataffär 
85 Värme, kärlek, medmänsklighet, billig veganmat, kulturcentrum, all-aktivitetshus -  

gratis aktiviteter 
86 Ett hotell, skateboardbana av kvalité. Bygg ut biblioteket med mer läsplatser och ha  

öppet även på lördagarna. bygg ett underjordiskt garage med valltrappa upp till 
affärerna. 

87 Plats för kultur, såsom utställningar osv 
  



FRÅGA 2: 
HUR FUNGERAR DET ATT TA SIG FRAM MED T.EX. 
CYKEL/BARNVAGN/RULLSTOL/RULLATOR I CENTRALA OCKELBO? FINNS DET 
SÄRSKILDA PLATSER SOM ÄR OPRAKTISKA? 
 
 X Ingen uppfattning! 
 1 Kan inte se några problem. Det är höga trottoarkanter men det ligger täta  

av/på avfarter. 
 2 Cykel-gångvägen genom centrum är inte bra. När man cyklar förbi tex  

Tobakshörnan och de andra affärerna så har jag många gånger hållit på att cyklar på 
människor som passerar trottoaren. Rullstol och barnvagn är krångligt vid ingångar 
till vissa affärer, en del fungerar bra. 

 3 Det fungerar bra, mycket bättre än många av de störra städerna i landet  
som påstår sig vara 100% tillgänglighetsanpassade. Hejja Ockelbo! 

 4 Passagen över torget. Var ska man cykla? 
 5 Västerås är ju en stor cykelstad, och det gäller även för dom gående. I O-bo  

saknade jag gång- och cykelbanor i centrum 
 6 Backen upp på torget är de enda besvärliga 
 7 - 
 8 - 
 9 - 
10 Det fungerar bra. 
11 Det är för höga trottoarkanter i hela centrum.  

Vid Röda kvarn (tillhör kanske inte centrum) är det väldigt trångt att gå på trottoaren 
när det står trottoarpratare mitt i där man ska gå.Har man rullstol/barnvagn etc så 
måste man ut på vägen... 

12 - 
13 Ja 
14 Bra 
15 Bra! 
16 Bra 
17 Cykelbanan genom centrum är smal och osmart placerad eftersom många  

affärer, tex Systembolaget o Tobakshörnan, har sina in- och utgångar direkt ut på  
trottoaren/cykelbanan. Som cyklist upplever man ofta att fotgängarna tycker att man 
"stör". Cykel- och gångbanan ned mot stationen, mellan torget och 272:an, borde 
kunna breddas för att undvika trängsel i rusningstid. Det vore också bra med en 
markerad cykel-och gångbana längs Stationsgatan, mellan ån och järnvägsstationen. 
Ett annat förbättringstips är bättre/större cykelparkering vid ICA. 

18 - 
19 Jag har inte reflekterat över något speciellt då jag inte brukar cykla i Ockelbo. 
20 - 
21 Säker cykelväg till nya Perslundaskolan både från södra och norra sidan. När  

man kommer från Humlevägen och ska över mot centrum är det inte alls säkert och  
praktiskt. 

22 det funkar bra som det är. 
23 ja ut mot säbyggeby/mo. 
24 Jag tar mig oftast fram på cyckel. Så jag tycker att det ska vara bättre cykelställ vid 

banken. För de är lösa, går att flytta på. Gör så att dem mot banken sitter fast mot 
väggen. 



25 - 
26 Cykel på trottoaren längs åsgatan...???aldrig varit med om ngt så urbota  

dumt. Måste bredda o märka ut cykelbanan. Trottoarerna i ockelbo urusla även utan 
rullstol eller barnvagn. 

27 Nä 
28 Ganska dåligt, att blanda cykel och gående på en smal trottoar försvårar.  

Cykel är ett fordon. Dessutom inbjuder det inte till att varken gå eller cykla. 
Huvudproblemet är dock att miljön är helt dominerad av bilen och dess behov i form 
av vägutrymme och parkering. 

29 Inga synpunkter 
30 Finemang 
31 - 
32 Dåligt!! Det är svårt att ta sig fram i centrala Ockelbo längs hela Åsgatan.  

Det är trångt att cykla samtidigt som det är gående som tar upp hela cykel/ gåbanan. 
Det är svårt att ta sig framåt vid Apoteket, Systembolaget och torget, då det har 
mycket folk samt bilar som blockerar cykelbanan. Det är väldigt svårt att ta sig fram 
med bil tex vid Kyrkan, då det är dels farthinder OCH ett körfält. Slopa farthindret! 
Även farthindret vid "Du och jag" är under all kritik. 

33 ok 
34 En livsfarlig plats för cyklister i ockelbo är när man åker från p-lunda ner  

mellan vandrarhemmet och "nya företagshuset" finns ingen chans för bilar att hinna 
se cyklister som kommer med full fart från centrum. 

35 Oftast bra. Lite disciplin från fotgängare, gå ej flera i bredd, cyklister,  
använd "plingan", cykla inte så jävla fort. Det bästa vore att göra gågata av s. Åsgatan 
förbi torget, led biltrafik runt, flera p-platser. 

36 *Tydligare övergångsställen *För smalt på vissa ställen, trångt att mötas  
(t.ex utanför Tobakshörnan och Systembolaget) 

37 - 
38 Vet ej 
39 Parkeringen vid Ockelbo. Den lutar och det är svårt med vagnar o dyl 
40 - 
41 Trottoarkant gör det svårt att komma upp på cykelbana vid utfarten  

Raboskolans grusplan - gamla kantorsbostaden. 
42 På många ställen är trottoaren väldigt smal vilket genererar i svårigheter att  

ta sig fram med barnvagn/cykel. Speciellt under vintern då plogningen ofta är dålig. 
Bredare trottoarer längs huvudleden önskas samt cykel/gångbana 

43 - 
44 Ingen ramp på tobakshörnan Krångligt att ta sig in på Du&Jag med  

rullstol/barnvagn eftersom det är två dörrar och ingen dörröppnare 
45 - 
46 (Är det bara att gå över vägen utanför ICA?) Otäckt att gå bakom ICA pga  

Lastbilar 
47 Trottoarkanter kan vara problem. En del affärer kan man inte ta sig in med  

Rullstol 
48 Utanför affärer där man har skyltar o marschaller både på södra och norra  

sidan utanför affärsentréer. Svårt att ta sig förbi 
49 Dåligt fungerande hissar på uret t.ex vid snickeriet. Finns ingen hissöppnare  

på Ugglebo 
50 - 
51 Funkar men kan känna mig i vägen ibland för bilisterna. Kan förbättras! 
52 Torggatan 



53 Går bra att ta sig fram med rullator 
54 - 
55 Sätt ut riktig markering för cykelbana. Många reagerar att man åker på  

Trottoaren 
56 - 
57 Det går bra 
58 Att cykla i centrala Ockelbo är förenat med livsfara. Dåligt markerade banor  

(hur är det på trottoaren utanför Bolaget? ska man cykla där?) 
59 Det är svårt att cykla genom centrum. cykelbanan är otydlig och för smal  

för att rymma både gående och cyklister särskilt utanför Systembolaget och 
Apoteket är det ett problem 

60 Fungerar ganska utmärkt att ta sig fram dvs om alla tillämpar diciplin o inte  
går i bredd flera personer 

61 Det fungerar bra 
62 Svårt att ta sig in på blomsteraffären med rullator 
63 Vet inte 
64 Saknas cykelvägar!!! Man ska inte cykla på trottoaren. 
65 - 
66 Det blir mycket bilar runt parkeringen vid torget. Känns även olustigt att parkera där 

då det rör sig mycket folk som inte syns när man backar. 
67 - 
68 Funkar bra. Men måste klaga på all den tunga transport som dundrar förbi  

entrén på Ica.  Helt vansinne! Bara en tidsfråga till de händer en allvarlig olycka! 
Fattar inte att lastbils chaufförerna ställer upp på köra där. 

69 Tycker inte om att man ställer stora skyltar på trottoaren vid torget, i  
korsningen när man går över till Ugglebo. Tänk på alla handikappade, synskadade, 
personer med barnvagn etc. 

70 Bra 
71 Skyltning av vad som är cykelbanan är bristfällig. Var tar cykelbanan vägen  

bakom Kuxagrillen när den kommer till Norra Åsgatan. Gatupratare utan för 
Kuxagrillen står på trottoar lika så parkeras ägarnas fordon där! 
Trafiken in och ut framför ICA Ugglebo..fast man inte får åka där. Håller på att bli 
påkörd. 

72 - 
73 Vägen från torget till stationen är ofta osandad när det är halt och snö, Framförallt 

på helgerna. Det är som om dom ansvariga bara jobbar måndag-fredag 9-17... 
74 - 
75 - 
76 - 
77 Cykelövergången från centrum mot Försäkringskassan Knasig passage vid  

Systemet! Varför finns den lilla gräsremsan? 
78 - 
79 Höga trottoarkanter 
80 Har inget att klaga på som cyklist 
81 Lika 80 
82 Bysjöbacke mot Perslunda upp till torget med rullstolar utan drift. 
83 Det behövs tydliga övergångsställen! Otydligt om det är ok att cykla på  

trottoaren utanför systemet 
84 Gatstenarna vid fontänen, svårt där även med kundvagn 
85 Åsgatan borde vara en gågata, Kuxabussen är bra! Bra med gratis kollektivtrafik, 

Hälsans stig är bra med inte så tillgänglig för rullstol, rullator osv 



86 Tveksamma övergångsställen, fler handikapplatser. Cykelbana efter sjön till  
Åmotsvägen vid utloppet av Moån 

87 Att ta sig över Norra Åsgatan är väldigt svårt. Bilarna har hög hastighet och  
ytterst få stannar och släpper över 

 
  



FRÅGA 3: 
VART SÄTTER DU DIG I CENTRALA OCKELBO OM DU VILL SLÅ DIG NER EN STUND & 
ÄTA EN GLASS? ELLER, VART SKULLE DU VILJA SITTA? 
 
 X Om det finns plats en varm sommardag, i rundeln vid fontän. Jag skulle vilja sitta där, 

på Torget, men i en trivsammare miljö! 
 1 Vid fontänen på torget eller på trillin. 
 2 På torget och tittar på människor. Vid Trillin på sommaren om det finns plats, det är 

för få utemöbler där. Ofta samma personer som sitter där ofta. 
 3 Skulle gärna sitta vid fontänen på de befintliga bänkarna men det behövs fler 

platser. Kanske en platsbyggd trappbänk där bänkarna står. 
 4 Känns inte riktigt accepterat att sitta i centrala Ockelbo. Det har blivit de utslagnas  

plats. Det skulle vara trevligt att sitta i Vandrarhemsbacken. Annars är det Sjöbacken 
som gäller, lite på sidan om men mycket fint. 

 5 Vid Sjöbacken! Måste vara den finaste platsen att njuta av god mat och glass! 
 6 På torget eller trillin 
 7 Runt fontänen. 
 8 Finns inga trevliga vettiga platser att sitta på... 
 9 - 
10 Jag slår mig inte ner. Skulle vilja sitta på en bänk på andra ställen än utanför  

biblioteket. 
11 Sätter mig inte någonstans pga att det är mest alkisar som sitter i centrala Ockelbo. 
12 vid fontänen men skulle verkligen behöva finnas flera platser 
13 Det finns inte plats därför sitter jag hemma bara 
14 Trillin 
15 Ingenstans! 
16 Sjöbacken 
17 Jag sätter mig vid torget, eftersom jag saknar bättre alternativ på nära håll. Jag skulle 

gärna sitta mer avskilt, kanske vid vattnet eller på något parkliknande ställe. 
18 Jag skulle äta glass vid lekparken som jag önskade här ovan. Just för tillfället finns det 

bara parkbänkar vid fontänen, och det är ju inte "mysigt" att sitta där jämt. En 
lummig park vid lekparken (som jag önskade) vore toppen! Köp vandrarhemmet och 
gör en park och lekpark på den tomten. 

19 På sommaren när man har köpt glass finns det bänkarna att sitta vid på torget vid  
fontänen.  Om man inte handlat på Trillin eller centrumkiosken finns det inte några 
andra ställen att sitta mer än på gräsmattan. Jag skulle önska att det finns några 
bord med bänkar där man kan sitta utan att behöva handla vid en specifik affär. En 
plats till för alla. 

20 - 
21 Sjöbacken 
22 bänkarna under biblioteket 
23 sätter mig ingenstans, men skulle vilja sitta centralt eller vid sjöbacken. 
24 På bänkarna eller på muren vid fontänen. Bättre bänkar. 
25 Ica 
26 På ett cafe som erbjuder kaffe i olika variantér ,hembakt ,även kunna ta ett glas vin  

eller öl äta en god enkel maträtt. Finns massor av den här varianten runt om i 
Sverige.  Speciellt på turistorter. Namnförslag: Bagarstugan låter varmt och 
välkomnande. 

27 På ett tak 
 



28 Wij trädgårdar. Kan inte komma på ett ställe som jag skulle vilja slå mig ner på i  
centrum, förutom biblioteket men där får man ju inte äta glass. 

29 På torget 
30 Torget 
31 Vid fontänen 
32 Helst vid Sjöbacken med utsikt mot bysjön. Tex om Sjöbacken hade en balkong som  

man kunde sitta på i soffor och cafèbord och njuta  av utsikten. Sedan önskar jag fler 
cafèbord och parkbänkar mitt i centrala Ockelbo 

33 Finns inga alternativ i dag mer än sitta på bänken utanför biblioteket eller inne Trillin 
34 Åker hem och äter glassen. 
35 Torget, Trillin, Sjöbacken. 
36 Skulle vilja sitt i en mer parkliknande miljö (t.ex en lund) 
37 - 
38 Finns ingen mysig uteservering. Sjöbacken är ett bra alternativ 
39 Det borde vara café vid vandrarhemmet med servering i trädgården 
40 Med sjöutsikt 
41 Utanför centrumkiosken. vid fontänen är det ofta upptaget (för få bänkar). Vid Trillin  

bara om man handlat där. skulle vilja sitta i trädgården vid vandrarhemmet men 
känns privat nu. eller på gräsmattan bakom Thaivagnen om det fanns bänkar o 
planteringar. 

42 Sjöbacken är en bra plats att slå sig ner på. fler möjligheter till "led" skulle dock vara 
önskvärt på flera platser ex. Sjöbacken 

43 - 
44 Bakom thaivagnen på grönområdet 
45 - 
46 Vid fontänen på bänkarna 
47 Vi har café(Trillin) 
48 Så man ser Bysjön. wij Trädgårdar 
49 Torget på fontänen 
50 - 
51 helst skulle jag vilja kunna gå ut på bostadsgården, MEN där är det väldigt omysigt &  

öppen! Det blir ofta att jag cyklar till Wijs skoltrappa. Där chansen att jag träffar 
någon att samtala med är stor också. 

52 Trillin 
53 Bänken på torget på sommaren eller inne på Trillin. Vill sitta ute på torget 
54 Se ovan (=Mysigt fik i kombination med turistbyrå/hantverk (genomresande skulle 

aldrig stanna & fika idag för  det ser ej trevligt ut i dagsläget!) Bra restaurang. 
Kvällsöppen kiosk)! Uteslutet att sätta sig vid p-platsen på fiket där för mig. Gör vita 
trähuset med trädgård vid parkeringen till fik/restaurang!!! 

55 På biblioteket. Tack för att det får vara kvar 
56 Bänkar på torget, men de är mitt i solen och känns lite "oskyddat" (rörigt runt  

omkring). Skulle vilja ha buskar runt om, utan att ta bort utsikten, bara "avskärma" 
lite. 

57 På Sjöbacken 
58 Några bänkar i slänten mot vandrarhemmet 
59 Vid lilla Sjöbacken är det lugnt och mysigt. Där går det också att plocka bär på  

sommaren. Skulle önska att det var lugnare på torget utanför biblioteket. 
60 På torgplatsen, Trillin t.ex. Skulle gärna se att Sjöbacken hade öppet. 
61 Sitter vid Trillin, utanför Tobakshörnan eller kiosken 
62 Jag önskar att det vore en trevligare plats med bänkar och planteringar på torget 
63 Konditori Trillin 



64 Finns inte. Skulle vara mysigt med rejäla bänkar x flera, på rad. Kläs med grönt på 
sommaren och tex gran på vintern, (se Uppsala gågata). Blir en installation, ett 
konstverk där man kan sitta med skydd åt ett håll. 

65 Bra att thai-vagnen fick behålla sin sittplats! De äldres sittplats på Uret, deras 
innergård är ett hån mot dem som inte kan eller orkar bråka... 
Om jag hälsar på någon på Uret vill jag kunna sitta där på deras innergård Jag tycker 
det är ganska bra som det är, viktigt att affärerna kan ha sina bänkar utanför. 

66 Jag skulle vilja sätta mig i den grönaste delen i centrum, vid vandrarhemmet. När 
man kommer från stationen vill man kunna gå igenom vid vandrarhemmet. Huset är 
fint och även tomten. Den delen behöver däremot fräschas upp och göras 
trivsammare. Ser framför mig både servering och mysiga sittplatser.Om jag ska njuta 
av en glass och sitta en längre stund väljer jag idag att gå ned någonstans mot 
Bysjön utefter Hälsans stig. 

67 På "torget" utanför bibliotek 
68 Trillingar eller bänkarna på torget. Ta för guds skull inte bort bänkarna! 
69 Bänkarna på torget, och tittar på fontänen och människorna. 
70 På ett vägräcke vid Ica 
71 - 
72 - 
73 Vid sjöbacken vore inte dumt men där är det ju alltid stängt... 
74 - 
75 - 
76 Trillins ute servering eller bänkarna vid vattenfontänen/vaserna. För få platser. Inte 

så trevligt sitta på servering där folk går in och ut, bilar kör och parkerar intill, trångt.  
Fontänplatserna är trevliga men för få. Skulle gärna sitta i slänten vid 
vandrarhemmet på en bänk. Outnyttjat utrymme. 

77 - 
78 I en grönare oas än det är nu; mer planteringar 
79 Runt fontänen 
80 Skulle vilja sitta i slänten på vandrarhemmets tomt. Borde finnas bänkar där 
81 Lika 80 
82 Torget med små bord och bänkar där du kan sitta och läsa en turistkarta som saknas  

där ute på torget. Vem har sett Rönnåsen? 
83 På en av bänkarna vid torgplanteringen. Sluttningen nedanför Thai-kiosken skulle 

kunna bli en fin park att sitta i eller vandrarhemstomten 
84 - 
85 Lilla Sjöbacken, dock finns det inte så mycket vegansk glass. Borde finnas mer  

VEGANSK GLASS! 
86 Någonstans på eller kring torget 
87 Nere vid Sjöbacken eller på torget. Vore bra om området kring ICA-entrén kunde bli  

tryggare för oss med småbarn. Där kunde också finnas någon bänk för folk att vila 
på. 

  



FRÅGA 4: 
VART PARKERAR DU HELST NÄR DU SKA UTRÄTTA NÅGRA ÄRENDEN I CENTRALA 
OCKELBO & VARFÖR VILL PARKERA JUST DÄR? 
 
 X Om det finns plats direkt utanför en butik jag ska till, väljer jag ju den, men det  

stör mig inte att parkera en bit i från. 
 1 Antingen på torget eller vid ICA:s parkering. Det bästa vintertid är parkeringen  

inomhus under ICA 
2 Nedanför ICA Ugglebo vid nya parkeringen. Nära ut från parkeringsgaraget om man 

har kärra med matvaror. Vid apoteket om det finns plats, det är också nära till det 
mesta. 

 3 antingen på torgets parkering eller uppe stora parkeringen mellan torget och  
Perslundaskolan. Det är nära och finns många platser. 

 4 På ICA-parkeringen därför att jag för det mesta handlar där när jag besöker  
centrum. Då kan jag köra ut med varuvagnen och lasta i bilen. Den är inte ultimat 
med små parkeringsmarkeringar och i backe men ändå det bästa alternativet. Att gå 
längre med en varuvagn känns inte lockande och definitivt inte nerför "Konsum-
backen". Inte ofta jag handlar så lite att jag orkar bära kassarna. 

 5 Nedanför Centrumhuset! Eller varför inte vid kyrkan! 
 6 Bakom vandrarhemmet gott om plats och kan stå länge 
 7 Utanför banken. Nära till allt. 
 8 Ica... Och där är det för trångt och överfullt, plus att den nya parkeringen bakom  

Ica är helt ologisk då parkeringarna är placerad åt fel håll. 
 9 Så nära mitt ärende som möjligt av bekvämlighet. 
10 Parkeringen utanför biblioteket. Det är flest platser där. 
11 Jag parkerar på ICA`s parkering. Där får jag stå 2 timmar. Hinner med att handla  

och uträtta andra ärenden. På torget får man bara stå en timme. 
12 perslunda parkeringen eller torget men torget är oftas fullt 
13 Vid ica parkering eftersom det är nära 
14 Spelar ingen roll 
15 Parkerar inte! 
16 Perslunda parkeringen pga enkelt 
17 Jag tar cykeln, och parkerar vid ICA eller vid Centrumhuset, beroende på var jag  

ska. Bil tar jag i princip bara när jag skall handla mat, och då vill jag parkera så nära 
ICA som möjligt. 

18 Perslundaparkeringen har ofta många lediga parkeringsrutor. Jag tycker inte det gör 
något att jag får gå en bit med matkassarna, det är för trångt vid Ica parkeringen och 
ofta fullt på torget. 

19 Jag parkerar oftast nedanför uret. Jag parkerar där för att det är en stor rymlig  
parkering och inte så mycket bilar. Parkeringen utan för banken och Icas parkering 
brukar ofta vara fulla och trånga att parkera vid. 

20 När jag ska handla mat måste jag parkera mkt nära då jag har både matkassar o  
barn. Annars föredrar jag att parkera vid skolan, lasta ur vagnen och flanera in. Mer 
yta för i- och urlastning, trygg gångväg ned t centrum. 

21 Ugglebo. Oftast handlar man mat och uträttar andra ärenden samtidigt. Eller vid  
Apoteket eftersom det alltid är fullt på torget. 

22 har ingen bil. 
23 centralt uppe på torget. 
24 Vid ICA brukar jag ställa cykel men det finns inte så många gör fler. 
25 - 



26 Apoteket. Mellan ica o centrumhuset. Centrum är inte större än så. 
27 Ica, bäst med plats 
28 Helst parkerar jag längs Södra åsgatan. Det betyder inte att jag vill parkera där,  

utan att det är närmast när jag skall göra mina snabba ärenden. Hade centrum haft 
övriga kvaliteter, utöver parkering och handel, skulle jag gärna parkera mer 
undanskymt. Helst skulle jag vilja se ett centrum vars syfte inte var att man skulle 
parkera där, utan att man skulle vistas där. 

29 Ugglebo eller bakom KUXA. Handlar, bakom KUXA inte tidsbegränsat 
30 Beror lite på vart mitt ärende är 
31 Vid Ugglebo eller på torget, där det finns plats... 
32 Parkerar helst på torgetparkeringen, för att det är centralt och bättre utrymme än  

vid apoteksparkeringen. Slopa därför 1 timmes parkeringsskylten. 
Apoteksparkeringen är trång och väldigt svår sikt när man ska köra ut från den.  
Sedan är det uruselt att lastbilarna har apoteksparkeringen som avlastningsplats. 
Det skapar ännu mer risker samt trånga utrymmen!!! 

33 Jag går för det mesta annars på Ica 
34 Måste parkera utanför centrum typ vid Järnvägsgatan eller nedanför uret vid  

återvinningsstationen för att slippa dörruppslag. 
35 P-plats Apoteket, Ugglebo. Allt nära till hands 
36 *Perslunda. Bäst plats (mer plats) och bättre sikt vid t.ex utbackning 
37 Ugglebo 
38 Torget eller ICA-parkeringen 
 
39 Ja ska man handla mat så måste man kunna parkera nära annars är det vid  

systemet eller backen mot Kuxa 
40 Så nära butikerna som möjligt. att ta i och ur barn i bilstolar är inget vi gör i onödan  

och vi vill inte ha långa avstånd med barn och matkassar att bära 
41 Utanför systemet - nära till Apotek, torget, Ica, Chic 
42 - 
43 - 
44 Nära ICA eftersom vi har tunga kassar att bära när vi handlat 
45 - 
46 Utanför ICA eller parkeringshuset för där brukar det finnas platser 
47 På torget – centralt 
48 Parkerar både på torget och ICA där det är ledigt 
49 Vid Ugglebo, centralast 
50 - 
51 Har ingen bil. 
52 ICA-parkering. Vem fan vill dra kundvagnen runt halva samhället 
53 Går med rullator, så har inget att parkera 
54 - 
55 Torget. Nära till allt 
56 Parkeringsfickorna är enklast att svänga in på + nära butikerna. Men det vore  

Trevligare om parkeringarna låg bakom butikerna. Centrum skulle bli vackrare o 
tryggare utan bilar! 

57 På torget - nära till allt 
58 På hänvisade plater 
59 Utanför butiken jag ska in till (parkerar främst med cykel) för att det är nära. Om  

exempelvis torget görs om för att innehålla mer aktivitet istället för p-plats kan jag 
tänka mig att parkera längre bort. 

60 Apotekets-parkeringen Ugglebo. Lätt att hitta lediga p-platser, bära till det mesta 



61 Parkeringshuset vid ICA eller torget. vill ha nära. Bra med hissen ner till ICA 
62 - 
63 Har ingen bil 
64 Gör torget bilfritt! Kullersten, bänkar och planteringar från Wij. Torgmarknad på 

helgerna. Finns gott om parkering ändå, bara fredag em som det är fullt på hela 
veckan! 

65 Icas garage när jag handlar mat, på torget om jag har bråttom och det finns plats åt  
Perslunda till, om jag vill njuta och promenera vid apoteket om jag ska åt det 
hållet...Bra att det finns parkering längs vägen Jag är född och uppvuxen i Stockholm 
och tycker parkeringarna ligger nära och bra till... kan tycka att Ockelbo-borna ibland 
varit gnälliga när de inte kunnat parkerat "framför dörren"... 

66 Jag parkerar helst inte i närheten av centrum men använder Ica parkeringen vid de  
tillfällen jag handlar där. 

67 Utanför bibliotek. Nära till mkt 
68 Nedanför kommunhuset för att man får så hur länge man vill. 
69 Handlar mat - nedanför Ugglebo, övrigt på parkeringen nedanför centrumhuset 
70 På torget det är nära till allt 
71 Torget, utanför systembolaget eller ICA:s parkering. Behövs det en förklaring,  

gångavstånd till det man behöver. 
72 Icas parkering. nära till allt. 
73 Torget så att man slipper gå så hiskeligt långt. 
74 - 
75 - 
76 Korta ärenden - efter vägen utanför systemet eller backen vid biblioteket. Ska jag  

storhandla parkerar jag på ICA. Är det fullt ställer jag mej vid apoteket eller 
Kuxahallens parkering. 

77 Ica=nära 
78 Ugglebos parkering mittemellan allt 
79 Utanför optikern, nära till allt 
80 Cyklar alltid, behöver ej stor parkering 
81 Lika 80 
82 Nedanför Centrumhuset vid längre besök - fritt för lapplisor. Normalt besök på  

Torget 
83 - 
84 På torget eller under Ugglebo om jag bara ska handla mat. Den senare platsen för  

att det finns hiss där. 
85 Vi har ej bil. Brukar parkera cykeln vid biblioteket eller Ica. Ockelbo behöver bra  

cykel/gångväger 
86 Torget, alternativt apoteket, Ugglebo, sist Perslundaparkeringen och allra sist  

utanför Kuxahallen 
87 Jag har ingen bil, men tycker det är alldeles för mycket parkeringar i centrum.  

Längs alla trottoarer utanför varje butik. Det skapas inget "strosande" atmosfär utan 
centrum blir bara en bilplats. 

 
  



FRÅGA 5: 
HAR DU VARIT PÅ NÅGON PLATS DÄR CENTRUM GJORDE INTRYCK PÅ DIG/VAR EXTRA 
TRIVSAMT? VART? 
 
 X I Lidköping och Helsingborg! 
 1 Finns många centrum som tagit bort biltrafiken, vilket även vi skulle kunna göra  

men inte helt utan göra en del av parkeringen till en samlingsplats där du kan ha 
mer torgförsäljning, ta vara på andra kulturers utbud mm. 

 2 - 
 3 Att sitta vid Trillins uteservering och titta på alla människor som rör sig är härligt. 
 4 Centrum med vatten är alltid trivsamma. Uppsala är riktigt fint. Moderna, fräscha  

butiker efter gågata, parallellt med vatten och på andra sidan fina kulturbyggnader.  
Nackdelen är problem med parkeringar men inte lika viktigt när man shoppar som 
vid inhandling av mat. 

 5 Nedanför Centrumhuset! Eller varför inte vid kyrkan! 
 6 Piteå centrum 
 7 Nej. 
 8 Lilla parken med runstenen och pålsgården, wij 
 9 - 
10 Ja. Vid biblioteket. 
11 - 
12 - 
13 Nej 
14 Trillin 
15 Nej! 
16 - 
17 - 
18 - 
19 Norrtälje har en fin och mysig miljö.Små fik och lite trängre gator med butiker och  

restauranger. 
20 - 
21 Biblioteket är trevligt. 
22 - 
23 nej, tyvärr:( 
24 Vid ICA brukar jag ställa cykel men det finns inte så många gör fler. 
25 - 
26 - 
27 Nä 
28 Biblioteket är bra, även om jag kanske inte skulle kalla det för trivsamt. 
29 - 
30 - 
31 - 
32 Söderhamns centrum 
33 Det finns otaliga platser som är trevliga och trivsamma, jag tror att man måste  

åka runt själv och ta in intryck för ett bättre och trivsammare Ockelbo C 
34 Nej tyvärr inte. 
35 Sandviken, Hudiksvall. 
36 Sjöbacken (om det räknas som centralt) 
37 - 
38 - 



39 - 
40 - 
41 Vadstena, söderköping, Rättvik 
42 - 
43 - 
44 - 
45 - 
46 Lekparken på Wij, biblioteket 
47 - 
48 Torget 
49 Nya lilla Sjöbacken 
50 - 
51 Nae. tycker bilarna tar över hela centrum. Man känner sig stressad och i vägen 
52 Det finns inget trivsamt 
53 Wij Trädgårdar 
54 Tyvärr inte. Precis i centrum. Wij Trädgårdar o Ninjas Kök är det enda med lite stil  

i dagens läge 
55 ? 
56 Bibliotekets tidningsrum, fina utställningar. Fina planteringar vid tågstationen 
57 Öregrund 
58 Nej 
59 Det är för mycket trafik i centrum för att det ska vara trivsamt att vistas där  

länge men busskuren och planteringarna på torget är fina! 
60 Storgatan Hudiksvall, centrum Sandviken 
61 - 
62 - 
63 Vet inte 
64 När man kommer till Ockelbo med tåg tas man emot av ett fint stationsområde  

som har planteringar och ger intryck av att det kommer mer... Upp för backen är det 
lika fint med planteringar, sen kommer....inget mer. Inget mysigt fik ingen mysig 
butik. Inget. Introduktionen för turister av byn är att det är en mysig sommarstad/by. 
Men inget mer kommer. Trist. Underbart är Wij och Ninjas!! Men ligger inte i 
centrum... Ninjas borde byta lokal till vandrarhemmet i centrum! 

65 Sjöbacken var trevligt tidigare...Promenaden norrut från Sundsbron är vacker, 
promenaden längs med sjön och ut på fornwij Torget är fint, torghandel är trevligt 

66 Bakom vandrahemmet vid gräsytan med utsikten mot Bysjön. Om det ska bli  
riktigt trivsamt för mig betyder det mycket att det finns möjlighet att i en trygg miljö 
kunna stå eller sitta ned för social samvaro, korta som långa stunder. Jag tror också 
att de sociala mötena ökar om platsen tillåter det. 

67 - 
68 - 
69 - 
70 Sjöbacken 
71 - 
72 - 
73 Nej. 
74 - 
75 Uppsala 
 
 
 



76 Bollnäs torget innan det revs. Där kunde jag lämna barnen - de var så stora, när  
jag snabbhandlade. En fullstor båt att leka på, vatten fontän/snoddas som rann i 
bäckar mellan stenar uppbyggd - barnen roade sig. Flera bänkar med skuggande 
träd. Litet tåg med vagnar som körde en liten sväng. 

77 - 
78 - 
79 -  
80 - 
81 Lika 80 
82 - 
83 - 
84 - 
85 Lilla Sjöbacken! Centrum är omysigt. 
86 Bålsta 
87 Lilla Sjöbacken och basketplanen. Järnvägsstationen, trots att den är så avskärmad 

från centrum. 
 

ÖVRIG KOMMENTAR (här är det noterat om det är inlämnad pappersenkät) 
 
 X - 
 1 - 
 2 - 
 3 - 
 4 Svårt att kombinera ett extra trivsamt centrum med smart handlande. I  

Ockelbo måste biltrafiken prioriteras eftersom vi inte har köpcentrum i utkanten. 
Finns det möjlighet att dra centrum mot vattnet eller i alla fall binda ihop Wij 
Trädgårdar med centrum längs med vattnet. 

 5 Lycka till med att göra centrum levande med torghandel! 
 6 - 
 7 Sätt upp en staty med en en känd person/händelse som kan hjälpa oss bybor  

att känna samhörighet  och att vi får lära oss var bygden härstammar ifrån! Vart är  
stoltheten? 

 8 - 
 9 - 
10 - 
11 Ta bort den fula fontänen. 
12 - 
13 - 
14 - 
15 Ockelbo är ett så tråkigt ställe att bo på! 
16 - 
17 Kan man göra något åt alla som står vid järnvägsstationen med bilarna på  

tomgång medan de väntar på tåget? Det skulle öka trivseln på järnvägsstationen, och 
framför allt minska miljöpåverkan! 

18 - 
19 - 
20 Jag bor norr om byn och saknar bra cykel, promenadväglez om trafiken förbi  

torget. Gör om parkeringen utanför Ica t kiosk, café m uteplatser, liten lekplats, mer  
gångstråk. Bygg mer parkering utanför kärnan m bra promenadstråk in. Expandera 
gångstråk,  restaurang etc ned mot vattnet. Bind ihop badet m centrum för  



sommarturismen. Större matbutik mellan järnvägen o nuv Ica, stor parkering m 
ändå gångavstånd t centrum. 

21 - 
22 - 
23 skulle vilja att det blir ett bättre lekplats för barn i alla åldrar. ett stort med  

bänkar och bord för fika också. 
24 NÄHEP! 
25 - 
26 Ockelbo behöver verkligen tänka om, göra om ,tänka nytt, bestående, bärande,  

utvecklande och hitta roten som symboliserar Ockelbo som turismen på andra orter 
ej kan ge. 

27 Bygg ett köpcentrum 
28 Jag är kanske orättvis i mina kommentarer men jag upplever tyvärr centrumet  

som mycket bilorienterat och en miljö som man skall åka till, parkera, handla och 
sedan lämna. Det är en utveckling som måste vändas men jag har en stor oro att 
man kommer fortsatt diskutera parkering och det är helt logiskt utifrån nuvarande 
utformning. Vad som behövs är ju något helt annat, kombinerat med en vision. Vad 
sägs om att stänga av Södra åsgatan för motortrafik, från kyrkan till stationen? 
Ordna angöring och parkeringsplater längs 272:an och Sjöängsvägen? Plantera en 
allé längs Södra åsgatan som rymmer väl tilltagna gångbanor och cykelbanor. Riv 
Konsumhuset och kommunhuset till förmån för mer småskalig bebyggelse längs 
med hela sträckan och som anknyter med parallella gator för att skapa 
genomströmning. 

29 För de som behöver ha parkering nära äldre, handikappade är parkeringen  
framför KUXA bra men annars skulle den kunna göras om till grönområde med  
uteservering, torghandelsplats, en plats att samlas 

30 - 
31 - 
32 Satsa mer på ungdomar, yngre vuxna i bygden. Ungdomar och yngre vuxna har 

nästan ingenting att göra kvällstid och helger. Tänk på att om Ockelbo ska kunna 
växa och behålla invånare, så måste man satsa på dessa grupper också.  
Jag har flera gånger avvägt att flytta ifrån Ockelbo för att det inte finns någonting att 
göra efter kl. 14 en lördag exempelvis pga att det inte finns någonting att göra i 
bygden helgs- och kvällstid)!!! Varför inte nyttja gamla Konsumlokalen, gör om den till 
ett friskvårdscenter med allting under samma tak, och som dessutom kanske får in 
bageriet och ett till cafè under samma tak? 

33 Glöm inte bort det viktigatse vi har barnen ...vi vill ju att de ska trivas och ha  
något att göra så bygg ut cykelrampen den är i dag ett skämt. 

34 Snälla gör en cykel och gångbana från Mo genom säbyggeby så man inte  
behöver ta bilen till centrum. Säbyggebyvägen är starkt trafikerad av fotgängare, 
cyklister, och bilarna men åker man inte bil där är det en farlig väg.   

35 "Kuxa fram" behöver bättre hållplatser vid bl.a. Humlevägen. Korsningen  
Sjöängsvägen/Åmotsvägen/Humlevägen är "livsfarlig". Gör något åt Wij Trädgårdar. 
Bra med förvärv av fastigheterna. Åretruntverksamhet nödvändig. Gör "Röda ladan" 
till en teaterlada. Teater, konserter, dans och annan underhållning "som låter tala 
om sig. 

36 Trafikregler måste förtydligas, speciellt i centrum. Folk bryter mot trafikregler  
flera gånger varje dag. Även på fler ställen behöver det förtydligas, t.ex vid 
skoaffären, Sundsbron (för gångtrafikanternas säkerhet och välmående). 

 
 



37 Vill att gamla Konsum ska bli ett litet center. t.ex Anna-Marias blommor, Du o  
jag och Stinas skor. Hur ska affär kunna överleva om dom inte är i centrum. 
Bussarna stannar på torget, äldre har svårt att ta sig på andra ställen än torget. Låt 
det bli levande. Låt inte affären gå till ett företag som viker tvätt. Se till att centrum 
blir attraktivt. En mataffär ser ut att bli svårt att få hit. 

38 Gör mera reklam för Rönnåsstugen med den underbara utsikten. OBS! inlämnad 
pappersenkät 

39 Se bilaga här nedan OBS! Inlämnad pappersenkät 



40 OBS! Pappersenkät Familjecentralen 
41 Färja till Fornwij, Näsbacken, Sjöbacken, camping Glassrestaurang på Sjöbacken Café 

vandrarhem - picknickkorg Flytta/samla alla butiker (norra)till centrum 
OBS! Pappersenkät Familjecentralen 

42 OBS! Papperenkät Familjecentralen 
43 Flytta Trillin till vandrarhemmet - utsikt mot sjön och centrum - mysig uteservering - 

utökad meny, lunch, smoothie, färskpressade juicer. Torghandel runt 
vandrarhemmet med små fasta mysiga stånd ger ett enhetligt intryck 
OBS! Pappersenkät Familjecentralen 

44 OBS! Pappersenkät Familjecentralen 
45 OBS! Pappersenkät Familjecentralen 
46 OBS! Pappersenkät Familjecentralen 
47 Något mera norr om Sundsbron för bättre handel. OBS! Inlämnad pappersenkät 
48 Mycket klotter på trafikmärken gatuskyltar till bostadsområden och väggar. Ser  

inte så trevligt ut om man tänker på turisterna. OBS! Inlämnad pappersenkät 
49 Bort med tiggeriet. OBS! Inlämnad pappersenkät 
50 OBS! Inlämnad pappersenkät 
51 Det finns massor utav potential att göra något stort av idylliska Ockelbo. Känns  

som om staden är uppbyggd för bilar. Vill utforska mer av Ockelbo, men hur? Känns 
omöjligt utan bil. Bättre förbindelser för kollektivtrafiken. OBS! Inlämnad 
pappersenkät 

52 Ockelbo vill ju glänsa med Wij Trädgårdar o då går det väl att göra riktiga  
parkeringar i centrum och även fixa slänten efter hela genomfarten efter 272 fram 
till Sundsbron. Gör en terass i slänten mot vandrarhemmet och ordna ett tak med  
trädgårdsmöbler under och se till att det blir en konkurrerande butik till ICA . Många 
åker till Gävle och handlar idag OBS! Inlämnad pappersenkät 

53 OBS! Inlämnad pappersenkät 
54 Älskar Ockelbo! Men Centrumhuset med parkeringar är väldigt fult. OBS! Inlämnad 

pappersenkät 
55 Sätt fart på gamla Konsum! Kostar massor tomt!! OBS! Inlämnad pappersenkät 
56 Gärna blommor och grönt! OBS! Inlämnad pappersblankett 
57 Önskar en cykelbana till Säbyggeby Norr. OBS! Inlämnad pappersenkät 
58 OBS! Inlämnad pappersenkät 
59 Bra initiativ med enkät! OBS! Inlämnad pappersenkät 
60 Invandringen är tillräcklig nu "Enough is enough". "Kuxa fram" behöver bättre  

hållplats vid bl.a. Humlevägen - är "livsfarlig". Mycket trafikerad av bilar, cyklister,  
fotgängare. Även "centrum" är en "flaskhals". Åsgatan bör enkelriktas i "centrum" 
eller gågata. Gör "något" åt Wij Trädgårdar. Åretrunt-verksamhet är nödvändig. Gör 
"Röda ladan" till en teater/underhållningslada. Ordna teater, konserter, dans och 
annan underhållning som "låter tala om sig".OBS! det är inte bara centrum som ska 
vara attraktivt. OBS! Inlämnad pappersenkät 

61 OBS! Inlämnad pappersenkät 
62 OBS! Inlämnad pappersenkät 
63 OBS! Inlämnad pappersenkät 
64 Saknar en trivsam bar med utsikt över byn i gatuplan. Där gäster och  

förbipasserande har ett utbyte av varandra. (Som Sadelmakar`n var förr) Sjöbacken 
borde tas tillvara; minigolf, boule. INTE pizza! Men gärna alacarte å husmanskost. 
Ljussätt Sundsbron! Strandpromenad i form av trätrall för att utnyttja närheten till 
vatten i området kring Sundsbron. Se årstaviken el sjöstan, fyrisån Uppsala 

 
65 - 



66 Bysjön, Sjöbacken och Hälsans stig är fantastiska platser! För avkoppling,  
rörelse och social samvaro under alla årstider. Där behövs fler och anpassade 
sittplatser. Det saknas även fina soptunnor. 

67 - 
68 Ja då klagar jag på transporterna vid Ica här också. 
69 Det skall vara mycket blommor, hoppas bara att de får vara kvar. 
70 - 
71 - 
72 - 
73 Dåligt tempo överlag när det gäller förändringar/förbättringar. Hur länge har vi  

väntat en matbutik till sedan Konsum stängde??? Så jäkla svårt kan det inte vara att 
få hit en matbutik till. Dålig närvaro av polis som borde vara här när ofoget verkligen 
sker - på sena helgkvällar. Plus att det är dåligt av kommunen att bara fått till en 
tågavgång/stopp i vardera riktningen Ockelbo-Sthlm. Borde gå att få till många fler. 
Vad är det för dåliga förhandlare på kommunen? Känns som om flera bör avgå och 
ställa sina platser till förfogande omedelbart! Finns mycket att göra och förbättra 
som inkompetenta politiker bromsar. Jo - och en sak till. Stäng Krantz lekstuga Wij 
Trädgårdar. Kan han inte få verksamheten att gå runt så får han väl ta pengar ur 
egen fick eller så får stället stänga. Hur svårt kan det vara???? 

74 - 
75 parkourbana är inne nu och nåt som både tjejer och killar använder 
76 Om vi ska göra något av centrum....Vi borde marknadsföra det vi är kända för i  

världen - Ockelbo skoter och båt, Lundgrens bilar. På torget kopior av skotrar och 
bilar som barn kan leka med, karuseller, Rättviks-långbrygga i Bysjön med kopior av 
Ockelbo båtar att provköra. Bra om barnen och mannen har något att göra när 
kvinnan handlar.... En stor skoter vid infarten till Ockelbo, eller en halv skoter på 
väggen vid turistinfon. vi i Ockelbo borde vara mer stolta över det vi faktiskt är kända 
för....inte bara Prins Daniel och Wij trädgårdar. 

77 - 
78 Granen är jättefin i år. fina kulor! OBS! Inlämnad pappersenkät 
79 göra mysigt i kyrkparken. OBS! Inlämnad pappersenkät 
80 Ju mindre biltrafik desto mer lugn o trivsel. Alla centrum som har en gågata är  

extra inbjudande. Mera torghandel samt möjlighet att fika utomhus Det borde finnas 
en tydlig karta i centrum samt vid stationen som visar exempelvis Sjöbacken, 
Hälsans stig, Wij Trädgårdar, Pensionatet m.fl. attraktioner Livstidssporten Tennis 
kan spelas från det man är 5 år och ända upp till man är 85 år, därför bör det finnas 
möjligheter till tennisspel centralt inomhus i Kuxahallen och Perslundaskolan. en 
investering i invånarnas hälsa och trivsel (som hälsans stig). alla har inte tillgång till 
bil för att ta sig till Åbyggeby.OBS! inlämnad pappersenkät 

81 Lika 80 
82 Nedanför Centrumhuset ge plast flr husbilar, husvagnar kortare tid. Skyltning till  

dessa parkeringsplatser. OBS! Inlämnad pappersenkät 
83 OBS! Inlämnad pappersenkät 
84 OBS! Inlämnad pappersenkät 
85 Mer mötesplatser som inte behöver innebära konsumtion. + övergångsställen! 

OBS! Inlämnad pappersenkät 
86 Bygg in hela centrala Ockelbo i ett enda stort hus/galleria. Linbana från centrala  

Ockelbo upp till Rönnåsen. OBS! Inlämnad pappersenkät 
87 Många fina planteringar som skulle kunna bli fler! 

OBS! Inlämnad pappersenkät 



Notering:  Enkäten saknade kryssruta för kön och ålder, samt fråga om personen tidigare 
framfört frågorna i projektet. Det hade varit intressant. 
 


