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Handlingsplan
För att följa upp utvecklingsplanen för Centrala Laxå, har vi
utvecklat en handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att
konkretisera den vision som presenteras i utvecklingsplanen.
Laxå kommun har under många år lidit av att det inte funnits en
”bild” av hur kommunen ska vara i framtiden, detta gäller också
den fysiska planeringen i centrala delarna av kommunens tätorter.
Genom utvecklingsplanen och handlinngsplanen tar vi första
steget på en förnyelse av tätorten Laxå och dess centrum.
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Bebyggelse
Ett utvecklat stadsrum
För att förstärka centrum behöver vi säkerställa vilka möjligheter som redan finns idag och
hur vi på bästa sätt kan nyttja befintliga detaljplaner för att uppnå den vision vi presenterar i
visionsdokumentet för Centrala Laxå.
Vi kommer att under 2016 utreda hur möjligheterna ser ut i centrala Laxå genom Sydnärkes
byggförvaltning och presentera dessa för eventuella intressenter.
Ställningstagande
För att skapa en sammanhållen attraktiv bebyggelse i centrala Laxå,
såväl till utseende, tillgänglighet och använding tar vi ställning till:
Att göra flexibla byggrätter i våra detaljplaner
Att visa omsorg för befintlig bebyggelsen och applicera dess attraktiva
detaljer och formspråk vid ny- och ombyggnationer i centrum.
Att jobba med vertikala rum för att skapa en intressant stadsmiljö.
Att samla handel, verksamheter samt exploateringar kring
centrumtorget.
Att med etableringar och bebyggelse skapa tydliga rörelsemönster
och god tillgänglighet till staden, handlarna ska gynna varandra och
helheten.
Aktivitet
Tillskapa flexibla byggrätter
Inventering av lucktomter
Beslut om nybyggnation av bostäder i centrala
Laxå
Bygga ut Ramundergården
Samla handel, exploatering, verksamheter kring
centrumtorget

Genomförande
Nu – 2018
2016
2016 – 2017

Ansvarig
Kommunchef
Utvecklingschef
VD Laxåhem

Beslut
KS (uppdrag)
Kommunchef
Laxåhems styrelse

2017 – 2018
2016 -

Kommunchef
Fastighetsägare

KF
Respektive bolag

Ekonomi
Aktivitet
Tillskapa flexibla byggrätter
Inventering av lucktomter
Beslut om nybyggnation av bostäder i centrala
Laxå
Bygga ut Ramundergården
Samla handel, exploatering, verksamheter kring
centrumtorget
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Kostnad
Budgetår
Befintlig ram
0 kr
Laxåhems budget 2016/2017
Taget KF-beslut
Befintlig ram

Ansvarig
Kommunchef
Laxåhems styrelse
Kommunchef
Respektive
fastighetsbolag

Handel
&Verksamhet
För att förstärka handeln och verksamheterna i centrala Laxå behöver vi säkerställa
de möjligheter som finns och hur vi på bästa sätt kan nyttja detaljplaner, lokaler och
handelsstruktur för att uppnå den vision vi presenterar i visionsdokumentet för Centrala Laxå.
Vi kommer att under 2016 utreda hur möjligheterna ser ut i centrala Laxå genom Sydnärkes
byggförvaltning, Laxåhem, företagare och fastighetsägare.

Ställningstagande
För att stärka handeln i centrala Laxå bör vi:
Samla handeln genom att flytta verksamheter
till Centrumtorget.
Samordna öppettiderna och anpassa dessa efter
kundunderlaget
Utveckla ett samarbete mellan kommunen och
handlarna för att skapa ett helhetsintryck av
handeln i centrala Laxå

Aktivitet
Beslut om att butiker kring torget får använda
torget gratis för marknadsföring
Verka för etablering av café och restaurang
Utveckla samarbetet mellan handlarna och
mellan handlarna och kommunen
Verka för att verksamheter flyttas till torget

Genomförande
2016

Ansvarig
Utvecklingschef

Beslut
Utvecklingschef/KS

2016 2016

VD Laxåhem
Utvecklingschef,
kommunchef och
handlarna
Fastighetsägare

Laxåhems styrelse

Respektive bolag

Budgetår

Ansvarig

2016 -

Ekonomi
Aktivitet
Beslut om att butiker kring torget får använda
torget gratis för marknadsföring
Verka för etablering av café och restaurang
Utveckla samarbetet mellan handlarna och
mellan handlarna och kommunen
Verka för att verksamheter flyttas till torget

Kostnad
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
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Trafik

Hur tar vi oss fram?
För att förstärka centrum behöver vi förenkla trafiknätet och möjliggöra parkering som främjar
butikerna i centrala Laxå.
Vi kommer under 2016 utreda trafiknätet och vilka förändringar som är lämpliga för att
förenkla trafiksituationen. Ny infart till centrala Laxå är genomförd under 2015.
Ställningstagande
För att skapa ett enkelt, tydligt och tryggt
trafiknät i centrala Laxå ska vi:
Minimera antalet återvändsgator, farthinder,
enkelriktade gator och trafiksskyltar.
Anlägga en ny infart till Laxå centrum.
Inte använda oss av parkeringsnormer utan
istället begränsa antalet parkeringar.
Möjliggöra för effektivare parkering genom att
tiillåta parkering på Centrumtorget.
Aktivitet
Begränsa/ta bort återvändsgator, farthinder,
enkelriktade gator och trafikskyltar

Genomförande
Påbörjas nu

Ny infart
Tillskapa nya parkeringar vid torget

Genomförd!
2017

Göra om de breda parkeringsplatserna på
Postgatan till en busshållplats
Handikapparkering anordnas på Postgatan i
anslutning till Ramundergården

Ansvarig
Utvecklingschef, VD
Laxå Kommunfastigheter,
Biträdande stadsarkitekt

Beslut
Vid behov

VD Laxå kommunfastigheter, KS
Kommunchef,
Utvecklingschef

Ekonomi
Aktivitet
Begränsa/ta bort återvändsgator, farthinder,
enkelriktade gator och trafikskyltar
Ny infart
Tillskapa nya parkeringar vid torget
Göra om de breda parkeringsplatserna på
Postgatan till en busshållplats
Handikapparkering anordnas på Postgatan i
anslutning till Ramundergården
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Kostnad
Budgetår
Troligen inom
befintlig ram
Genomförd
Utreds inför beslut
Mindre kostnad
inom ramen för
KS förfogande.

Ansvarig
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef

Konst
& Kultur
För att förstärka konsten och kulturen i centrala Laxå behöver vi ge den en central plats och
inse dess värde för att skapa ett attraktivt centrum.
Vi kommer under 2016 utreda möjligheterna till gratis WIFI i centrala Laxå och en flytt av
biblioteket. I de byggprojekt som påbörjas, med kommunen som huvudman, ska säkerställas att
pengar avsätts för konstnärlig utformning.

Ställningstagande
För att öka attraktiviteten i centrala Laxå ska
vi:
Konsekvent avsätta 1% av kostnaden för ett
projekt till konstnärlig utformning i byggprojekt
(även när det gäller enbart markprojekt).
Ge biblioteket en mer central plats vid torget
och stödja kulturen i centrala Laxå som gagnar
alla våra medborgare.

Aktivitet
Genomförande
Sätta av medel (minst 1 % av projektkostnader) 2016 i byggprojekt till konst och konstärlig
utformning
Flytta biblioteket till torget (kulturhus?)
Gratis WIFI
2016

Ansvarig
Projektledning

Utvecklingschef,
IT, VD Laxå
kommunfastigehter

Beslut
KS
KS/KF
KS

Ekonomi
Aktivitet
Sätta av medel (minst 1 % av projektkostnader)
i byggprojekt till konst och konstärlig
utformning
Flytta biblioteket till torget (kulturhus?)
Gratis WIFI

Kostnad
Beslut i varje
projekt

Budgetår

Utreds inför
eventuellt beslut
100 000 kr avsatt Investeringsbudget
2016

Ansvarig
Kommunchef
Kommunchef
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Blå& grönstruktur
För att förstärka centrum genom förbättrade blå och gröna strukturer ska vi utveckla
Bodarneparken, lyfta Bergskanalen och utreda och värdera befintliga grönområden.
Vi kommer att under 2016 utreda hur möjligheterna ser ut i centrala Laxå genom Sydnärkes
byggförvaltning, Sydnärkes miljöförvaltning och övriga involverade.
Ställningstagande
För att förbättra de blå och gröna strukturerna i
centrala Laxå ska vi:
Utveckla Bodarneparken till en park med höga
kvalitéer för Laxås invånare och besökare.
Utveckla de blåa strukturerna genom att lyfta
fram Bergskanalen i centrala Laxå och jobba
med vatten i offentlig konst.
Värna om gröna områden med höga kvalitéer
Värdera våra grönområden för att se vilka
kvalitéer som behöver tillskapas för att den
gröna markytan ska vara effektivt använd.
Aktivitet
Utveckla Bodarneparken till en park med höga
kvaliteter för invånare och besökare
Lyft fram Bergskanalen och jobba med vatten i
offentlig konst
Plan för utveckling av vinter och
sommarutsmyckning

Genomförande
20182019-

Ansvarig
Kommunchef,
utvecklingschef

Beslut
KS (investering)

2016

VD Laxå
kommunfastigehter,
bitr. stadsarkitekt

Kostnad
Utreds

Budgetår
2018

Ansvarig
Kommunchef

Utreds

2019

Kommunchef

Ekonomi
Aktivitet
Utveckla Bodarneparken till en park med höga
kvaliteter för invånare och besökare
Lyft fram Bergskanalen och jobba med vatten i
offentlig konst
Plan för utveckling av vinter och
sommarutsmyckning
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Inom ram

VD Laxå kommunfastigheter
AB

Tryggt
& Välskött
För att förstärka centrum så behöver vi säkerställa hur vi kan skapa och upprätthålla en trygg
och välskött miljö.
Ställningstagande
För att skapa ett attraktivt centrum genom skötsel och trygghetskänslan innebär det att:
Skötseln av Laxå centrum ska hålla en god basstandard
Offentliga miljöer och möblering av dessa ska ske med genomtänkta gestaltningsalternativ för att
skapa attraktiva platser i centrala Laxå.
Laxå kommun ska arbeta tydligt med medborgardialog vid utformning av centrala Laxå för att skapa
en miljö för alla dess medborgare.
Belysningen i centrala Laxå ska ses över och en plan för belysningen, underhåll och utveckling ska tas
fram.
Varje år ska en besiktning av centrummiljön genomföras för att identifiera vilka förbättringsåtgärder
som kan krävas.
Aktivitet
Skötsel av centrala Laxå håller god basstandard

Genomförande
2016 -

Offentliga miljöer och möblering görs genom
tänkta och attraktiva

2016 -

Förändringar föregås av tydlig medborgardialog

2016 -

Belysningen i centrala Laxå ses över och en plan 2017
för belysning, underhåll och utveckling tas fram
Varje år görs besiktning av centrummiljön för
att identifiera förbättringsåtgärder

2016

Ansvarig
VD Laxå Kommu
fastigheter
VD Laxå kommunfastigheter AB, Bitr
stadsarkitekt
Utvecklingschef,
Näringslivsstrateg
VD Laxå
kommunfastigheter
AB, Utvecklingschef
Utvecklingschef

Beslut
VD Laxå kommunfastigheter
AB

Ekonomi
Aktivitet
Skötsel av centrala Laxå håller god basstandard

Kostnad
Befintlig ram

Budgetår

Offentliga miljöer och möblering görs genom
tänkta och attraktiva

Befintlig ram + vissa
investeringsmedel

2016

Förändringar föregås av tydlig medborgardialog 0 kr
Belysningen i centrala Laxå ses över och en plan 250 000 kr avsatt per år
för belysning, underhåll och utveckling tas fram
Varje år görs besiktning av centrummiljön för
0 kr
att identifiera förbättringsåtgärder

Ansvarig
VD Laxå kommunfastigheter AB
VD Laxå kommunfastigheter AB

2016-2018
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Platser
& Stråk
För att förstärka centrum och göra centrala Laxå till en levande plats behöver vi utreda både
befintliga och framtida platser och stråk som kan vara värdefulla för ett levande centrum.
Vi kommer att under 2016 utreda hur möjligheterna ser ut i centrala Laxå genom Sydnärkes
byggförvaltning, tekniska nämnden, Laxåhem och övriga fastighetsägare.

Ställningstagande
För att göra centrala Laxå till en levande plats
där människor träffas, ska vi:
Anlägga en lekplats på torget
Utse viktiga platser och stråk som avgränsas
och tydliggörs i sin utformning
Utvecklar Bodarneparken till en levande och
välkomnande plats med aktivitetsmöjligheter
för såväl invånare som besökare.
Möjliggör för lokaler för möten kring
centrumtorget.
Aktivitet
Anlägg en lekplats på torget
Utveckla Bodarneparken till en levande och
välkomnande plats med aktivitetsmöjligheter
Skapa mötesplatser kring torget

Genomförande
Genomfört
Utreds

Ansvarig

2016 -

VD Laxå kommunfastigheter AB,
Utvecklingschef

Kostnad
Genomfört
Utreds

Budgetår

Beslut

Ekonomi
Aktivitet
Anlägg en lekplats på torget
Utveckla Bodarneparken till en levande och
välkomnande plats med aktivitetsmöjligheter
Skapa mötesplatser kring torget
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Inom budgetram

Ansvarig
Kommunchef

Turism
& Evenemang
För att skapa ett intressant och attraktivt Laxå behöver vi möjliggöra ett inbjudande och
levande centrum.
Ställningstagande
För att ge både invånare och besökare en intressant och attraktivt
intryck av centrala Laxå ska vi:
Ytterligare förstärka en enkel och välkomnande infart till centrala
Laxå.
Se till att utbudet av handel och verksamheter är samlat och
marknadsfört under sommarmånaderna då antalet besökare ökar
som mest.
Tillskapa en citycamp för husbilar i Bodarneparken.
Skapa ett funktionsblandat centrumtorg där evenemangen får
plats tillsammans med andra funktioner som gör torget levande.
Aktivitet
Förstärk en enkel och välkomnande infart till
centrala Laxå

Genomförande
2016 -

Marknadsför utbudet av handel och
verksamheter under sommarmånaderna
Tillskapa en citycamp för husbilar vid
Bodarneparken

2016 -

Skapa ett funktionsblandat torg där evenemang
får plats tillsammans med andra funktioner

Ansvarig
VD Laxå kommunfastigheter AB,
Utvecklingschef
Utvecklingschef

Beslut

2018
Se ovan Bodarne
parken
2016 VD Laxå kommunfastigheter AB,
Utvecklingschef

Ekonomi
Aktivitet
Förstärk en enkel och välkomnande infart till
centrala Laxå
Marknadsför utbudet av handel och
verksamheter under sommarmånaderna
Tillskapa en citycamp för husbilar vid
Bodarneparken
Skapa ett funktionsblandat torg där evenemang
får plats tillsammans med andra funktioner

Kostnad
Utreds

Budgetår

Ansvarig
VD Laxå kommunfastigheter AB
Utvecklingschef

Utreds

2019

Kommunchef

Utreds

2017/2018

VD Laxå kommunfastigheter AB, Utvecklingschef

Befintlig ram
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Laxå för alla!
För att förstärka centrum för alla behöver vi säkerställa vilka krav som behöver ställas på
utformningen av centrala Laxå.
Vi kommer att under 2016 utreda vilka förutsättningar som krävs för att alla, både invånare och
besökare, ska känna att centrala Laxå är till för dem.

Ställningstagande
För att få centrala Laxå att kännas attraktivt för
alla våra medborgare ska vi:
I varje utvecklingsprojekt ta hänsyn till
funktionshindrade för att skapa rätt lösningar
från början.
Möjliggöra för centrala mötesplatser för barn och
ungdomar
Inspirera och motivera unga vuxna till
företagsamhet genom att marknadsföra
våra centrala lokaler på ett attraktivt sätt för
målgruppen.
Skapa mötersplatser och centrala verksamheter
som är anpassade efter den äldre befolkningen och
deras livsstilsmönster.

Aktivitet
I varje projekt ta hänsyn till funktionshindrade
Möjliggör centrala mötesplatser för barn och
ungdomar
Skapa mötesplatser och verksamheter som är
anpassade till den äldre befolkningen

Genomförande
2016 2016 -

Ansvarig
Projektansvarig

Beslut

Budgetår

Ansvarig
Projektansvarig

2016 -

Ekonomi
Aktivitet
I varje projekt ta hänsyn till funktionshindrade
Möjliggör centrala mötesplatser för barn och
ungdomar
Skapa mötesplatser och verksamheter som är
anpassade till den äldre befolkningen
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Kostnad
0 kr
Befintlig ram
Befintlig ram

CENTRALA

LAXÅ
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