Minnesanteckningar Kungsgården/Åshammar 2009-11-05
Ca 60 besökare, hälften över 50 år.
Centrum
Mer blomsterarrangemang i Kungsgården.
Rusta upp centrum i Åshammar. Vi behöver en livsmedels affär här.
Vägar
Gång- och cykelväg från Kungsgården till Sandviken ska inte gå över Stigen som idag utan
ansluta i Vallhov. Vägföreningar är otidsenliga och borde ingå i kommunens åtagande att underhålla vägarna. Idag är standarden samt avgifterna olika.
Bättre tåg- och bussförbindelser från Kungsgården och Åshammar. Öppna järnvägsstationen i
Åshammar och i Kungsgården, se till att Tåg i Bergslagen stannar i Kungsgården. Detta skulle
underlätta för arbetspendling till Sandviken, Gävle och Falun. Det är bra för miljön med kollektivtrafik.
Gång- och cykelväg önskas mellan Åshammar och Kungsgården.
Boende
I Kungsgården bygg bostäder vid Nygårds. Finns ett stort behov av 55+ boende. Bygg inte
fler hus i See by, särskilt inte på åkermark, byvägen är inte dimensionerad för dagens trafik.
Det har blivit för många bofasta i ”sommarstugorna”. Den mysiga bymiljön förstörs av nya
villor och klagomål kan komma angående de kor och hästar som finns i området gällande lukt
och annat vilket kan leda till tvister och andra problem.
Äldreboende behövs och likaledes avlastningsboende för anhörigvårdare.
Fjärrvärme till Kungsgården, är det tänkbart eller blir det för dyrt?
Allmänt
Det är bra i Kungsgården med upprustningen av Korsikabadet, fixa till grillplatsen också så
det ser färdigt ut. Det blir mindre skadegörelse när man har iordningställt badet. Bra satsning i
Flycktsbacka med lekplatsen. Gör något åt igenväxningen av Alsjöbäcken har kontaktat
kommunen ett flertal gånger på grund av att det inte ser bra ut. Det innebär samtidigt en översvämningsrisk.
Se till att få bort alla bilvrak i Kungsgården.
Bevara Rosenlöfs tryckerimuseum i Kungsgården och ta tillvara det stora intresse som nuvarande ägare till ”vita villan” har för området.
Det är superangeläget att i hela kommunen arbeta för optimal användning av solpaneler och
solenergi. Effekten med dagens teknik är bättre än vad många tror, ta initiativ och kolla gärna
vad andra kommuner gör. Prioritera Kanalbygget, Sandvikenhus och offentliga byggnader.
Bevara odlingslandskapet i Ovansjö. Bevara jordbruksmarken, bygg på annan mark.

Vi vill ha en lekpark i Kungsgården.

Frågor som inte har direkt med ÖP-n att göra men som ska tas omhand på annat vis
 Stor tall står på tomgräns till Sportvägen 19 i Kungsgården. (Tillväxtförvaltningen)


Snygga upp affischtavlorna i Kungsgården. (?)



Röj bakom Sportvägen (Kungsgården) och rensa upp på tomma tomter. (BMF – byggoch miljöförvaltningen)



Boulebanan vid Herrgården (Kungsgården) är dåligt skött, man klipper gräsmattan men
krattar inte upp löven. (BMF)



Är det tillåtet att rida på en gång- och cykelväg. De tar inte upp hästspillning efter sig.
(Ridklubbar i området)



Vi önskar en badstege på båtbryggan i Korsikabadet. Båtbryggan måste hållas efter så att
framkomligheten inte försämras när Emma lägger till. (BMF)



Trafikspegeln vid korsningen Ovansjövägen – Garvarvägen är trasig sen 10-12 år, är anmält till dåvarande trafiknämnden utan resultat. (Kungsgårdens vägförening)



Vi vill ha morgontidningen på morgonen inte senare på dagen. (GD och arbetarbladet)



Hur blir det med elljusspåret? Hur får man frivilliga att hjälpa till så det blir fler aktiviteter
där? KF - kultur- och fritidsförvaltningen)



Går det att modernisera vägföreningar? Har de boende i Sandvikens ytterområden också
vägföreningar? (BMF)



Asfaltering och lagning av hål i vägarna behövs i Kungsgården. (Sandviken Energi AB
Gata/Vatten)



Plan för rostande vatten ledningar finns det? (Sandviken Energi AB Gata/Vatten)

