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Framtidens Vännäs

Centrumplan för Vännäs

Vännäs Kommun arbetar med att ta fram en centrumplan som ska ligga till
grund för en strategi om hur centrum ska utvecklas. Den syftar till att vara
ett konkret verktyg för den fysiska planeringen för centrum. Den ska främja
service och handel samt öka trivseln för medborgare, besökare och
näringsidkare. Centrumplanen ska mynna ut i en handlingsplan som
kommer att tidsättas och budgeteras.
För att ta in underlag till centrumplanen har vi varit ute på dialogmöten i
skolråd, Vännäs landsbygdsråd, näringslivsråd, fokusmöte med näringslivet,
samt separata möten med vännäshandlarna som är särskilt berörda, träff
med Vännäs funktionshindrades- och pensionärers råd samt en
medborgardialog med ca 70-talet deltagare. På dessa möten har vi samlat
in synpunkter på tre olika förslag som presenterats. Dessa har vi länkat upp
nedan som PDF: er. De är framtagna utifrån ett uppdrag att titta på säkrare
trafikflöde runt resecentrum men har utökats till ett förslag för hela
centrum. Trafiksäkerhet och behov av säkrare skolväg för barn har varit en

av grunderna till detta arbete. Det har även under lång tid både från
handlare och medborgare framkommit önskemål om ett centrum som ger
ökad trivsel. En trevligare och mer tillgänglig plats där det också finns
tillgång till gemensamhetsytor i centralt läge, bl. a med ett torg där det kan
bedrivas torghandel och andra aktiviteter.
Skisserna är bara förslag för att ha något att diskutera om. Slutresultatet
kan mynna ut i ett alternativ som har flera delar från varje förslag, inget är
bestämt eller förutbestämt.
Nedan har vi laddat upp förslagen som alla kan ta del av, samt gjort en
sammanställning av de åsikter som kommit in i de olika forumen. Det finns
fortfarande möjligheter att tycka till och höra av sig om frågor eller
synpunkter. Finns det någon gruppering som vill träffas och diskutera de
här frågorna kan vi gärna komma och presentera förslagen närmare och ta
in ytterligare synpunkter.
Arbetet med Centrumplan kommer att fortsätta hela 2016 för att sedan
sjösättas i den nya översiktsplanen, så kallad ÖP som också ska ut på
samråd och dialog. ÖP:n kommer att ställas ut under våren och
försommaren 2017.
Vi i arbetsgruppen kommer löpande att kommunicera vidare utveckling om
vad som händer kring centrumplanen här på Vännäs kommuns webb, samt i
övriga sociala medier, i tidningen Här & Nu, samt genom kontinuerlig
information på de möten som vi träffar olika grupper i.
Vi som arbetar med centrumplanen är:
Carola Nordlöf, byggnadsinspektör, 0935- 142 13
Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef, 0935- 142 00
Christer Nygren, gatuchef 0935- 142 32
Christin Westman, Näringslivsutvecklare 0935- 141 43
Det är bara att kontakta oss om du vill veta mer.

Synpunkter Centrumplan vid medborgardialog 2016-03-15
Järnvägsstation
 Hur kommer järnvägsstationens framtida användning att påverka
centrumplanen? (se förslag 3)
 Ordna platsen framför järnvägsstationen så att den bli trevligare
och bara gjord för biltrafik för dem som lämnar och hämtar.
 Riv Perrongen och använd den platsen bättre. Då finns plats för
broanslutning till Liljaskolan också.
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Konsum
 P-hus på konsumtaket alternativt riv konsum och bygg nytt
affärshus med intag mot P-hus
 Alternativ 3 nya parkering för konsum upplevs lång väg med
varuvagnen
 Ingången till konsum bör ändras vid ny parkering
 Nyttja parkeringen bakom Coop/Systembolaget bättre
 Önskar skyltfönster på Coop/ICA mot Östra Järnvägsgatan
 Behåll parkeringarna helt el delvis på Konsum
 Ny in/utfart från huvudgatan öppnas in till Icas parkering, denna
och Konsums "dras isär" så gott det går för att det inte skall bli en 4vägskorsning.
ICA







Bra med in- och utfart till Vegaskolan från Östra Järnvägsgatan
Bra öppna infart från Östra Järnvägsgatan mot ICA
Önskar skyltfönster på Coop/ICA mot Östra Järnvägsgatan
Vill ha en trottoar på Vegagatan
Ny in/utfart från huvudgatan öppnas in till Icas parkering, denna
och Konsums "dras isär" så gott det går för att det inte skall bli en 4vägs korsning.
Nuvarande ut/infart blir kvar i nuvarande utförande

Alternativen
 Alternativ 3 bra
 Alternativ 3 – bästa alternativet
 Förslag 1 är bäst
 Alternativ 3, Vännäs Centrum får MVG!
 Alt 3; Bra ordning vid Järnvägsstationen bra med infart till Ica,
Äntligen ett torg!
 Alt 3, Äntligen en övergång mot Liljaskolan
 Dåligt förslag med rondellen vid järnvägsstationen. Alt 2 & 3 bättre.
 Alt 1 bäst: torg vid Järnvägsparken. Bro över järnvägen till Lilja
behövs.
 Alt 2. Flytta busstationen till punkthusens plats, köp in alla 5 hus.
 Alt 3. Bra med bro över järnvägen och torg vid Coop. Torg som
mötesplats och handel för bla. Lokalproducenter.
Trafikfrågor
 Fortsätta Gång- cykelväg från River Hill mot Vännäs längs älvkanten
för att knyta ihop de båda längre strandpromenaderna till en lång
 Enkelriktning av Köpmangatan förbi Vegaskolan bra
 Medborgare mailar in pga parkeringssituationen korsningen
Kungsgatan/Storgatan och ville att vi tog med detta i planeringen
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(kunde inte komma till medborgarmötet). Hon meddelar att bilar
parkerar på båda sidor om vägen ca 2m från korsningen och
virkeslastbilar upptar Storgatan samt att en del bilar står uppe på
trottoaren.
Förespråkar tung trafik närmast järnvägen bakom Coop
(stationsgränd).
Alternativet att enkelrikta vid vår personalparkering är ok förutsatt
att en ny in/utfart öppnas upp utemot huvudgatan.

Överfarten
 Bra med överfarten från centrum till Liljaskolan
 Bra med övergång järnväg mellan centrum och Liljaskolan
 sky-walk till Liljaskolan
Torg










Järnvägsparken väldigt central yta som bör användas som
samlingsplats. Förslag 1 är bäst
Torg som hänger ihop med gågata
Alt 1; Konsum parkering ska vara kvar; Karusellområdet ska vara
kvar, bron över järnvägen (som i alt 3)
Alt 1, Torg på Örngatan.
Önskar ett bättre nyttjande av parken
Järnvägsparken väldigt central yta som bör användas som
samlingsplats
Nyttja postparken för torg
fasta marknadsstånd på långsidan mot vägen på långsidan Konsum
Övriga punkter om en uppfräschning av Oscars/Järnvägsparken
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Parkering
 Viktigt med parkeringar runt ”kärnan” men även att inte centrum
blir en stor asfalt.
 Viktigt med grönska/träd även på parkeringarna
 Parkeringar- viktigt, från landsbygden kommer de flesta med bilen.
Men om det fanns fler GC-vägar från byarna
 Behåll parkeringarna helt el delvis på Konsum
 Parkering på taket av Konsum
 Parkeringen kommer att fattas/saknas. Till Cykel o Mopedshopen,
Systembolaget, Pizzeria.
Gågata
 Spännande med ”gågata” – utvidgar torget
 En gågata där nuvarande cykel/gågata flyttas till (från vår
parkering) samt ny plats för lämning hämtning vid Vega tycker vi är
mycket bra
Funderingar
 Vad händer med Vännäsdagarna och Tivolit?
 Vad händer med marknadsgatan om ICA får infart från Ö:a
Järnvägsgatan?
 Kommer scenen att försvinna?
De frågor och funderingar som kommit in om Vännäsdagarna kommer vi att
ha med oss under resans gång och diskussioner med alla berörda kommer
att föras för att komma fram till en gemensam lösning där förutsättningarna
för arrangemanget eventuellt kan förändras.
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