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Förnyelsen av centrala Sandviken fortsätter och nu 
uppmanas Sandvikenborna att ”plussa centrum” 

 
I Sandviken fortsätter arbetet med att förnya de centrala delarna och 
nå visionen om ”den aktiva staden”. Nu vill Sandvikens Kommun ha 
hjälp av invånarna att ge gatorna liv och smycka, eller ”plussa 
centrum”, på sitt egna vis. 
 

– Målet är att skapa ett centrum där folk trivs. När vi nu ska 
snygga till gatorna vill vi lyssna in vad Sandvikens invånare 
tycker skulle plussar centrum med liv och det där lilla extra.  
Därför startar vi nu dialogen och ber folk att komma med idéer 
om hur de vill ha det, säger Peter Kärnström, kommunalråd.  

 
I arbetet med kommunens ”Vision 2025” höjdes många röster för mer liv och 
rörelse i centrum. Ett första steg mot detta mål togs genom investeringen i 
utvecklingen av Kulturcentrum. Nästa steg blir renoveringen av Drottningen 
(f.d. Baptistkyrkan) och byte av VA-ledningar, belysning och 
fjärrvärmeledningar i de centrala delarna. I samband med det arbetet, som startar 
under våren 2015 och pågå i fyra år, vill kommunen ha in medborgarnas åsikter 
om hur centrala Sandviken ska se ut och bli en attraktiv plats. 
 

– Vi vill ha in idéer om alltifrån vilka träd och blommor som ska 
planteras till hur vi utformar bänkar och mötesplatser för att få folk att 
trivas i centrum. Hur gör vi centrum tillgängligt för alla? Hur ser den 
perfekta cykelparkeringen ut? Ska det spelas levande musik i 
gathörnen? Vi vill ha in människors idéer – små som stora, spontana 
som genomtänkta, säger Andreas Sundström, expoateringsingenjör. 

 
Förslagen ställs ut 
Genom särskilda plussa-centrum-stationer på stan, genom sociala medier, 
fysiska möten bland annat under Stora Träffen och genom kommunens hemsida 
kommer sandvikenbor i alla åldrar ha möjlighet att plussa centrum med sina 
idéer. I början av 2015 presenteras sedan förslag på utformningen av centrum, 
framtaget med inspiration av de idéer som medborgarna lämnat. 
 

– Vi kan inte lova att alla idéer blir verklighet, men vi kommer att ta till 
oss av allt och göra vad vi kan för att förverkliga så många önskningar 
som är möjligt, säger Helena Tallius Myhrman, stadsingenjör. 
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