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Materialet är sammanställt av Lisa Heller, stadsarkitekt i Marks kommun.
För frågor eller synpunkter: kontakta Lisa på lisa.heller@mark.se
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Dialogsammanställning - Målbild Kinna centrum 2030

Dialog

Genomförande

Dialog som resulterar i förslag
och överenskommelser

Formella beslut
Implementering av beslut
och överenskommelser

Detta är en sammanställning av vad som framkommit
under den dialogfas som utgör en del i arbetet med
Målbild Kinna centrum 2030. Dialogfasen genomfördes
mellan den 22 mars och den 30 april 2021 och utgick
från den perspektivinsamling som genomfördes under
vintern 2020/2021.
Dialogen genomfördes i arbetsgrupper, där olika
perspektiv fanns representerade. Deltagarna i
arbetsgrupperna varierade över tid, men i grupperna
ingick fastighetsägare, handlare, näringsidkare,
pensionärs- och funktionshinderrepresentanter,
politiker, tjänstepersoner från olika delar av den
kommunala organisationen samt markbor av olika
åldrar och med olika bakgrund.

Överenskommelser
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Utöver dialogen i arbetsgrupperna genomfördes två
kompletterande samtal med elever på Lyckeskolan och
Marks gymnasieskola, för att säkerställa att också
ungdomars perspektiv fanns representerade.

Varför gör Marks kommun det här?
Bakgrund
Det är mycket på gång i Kinna. Byggnationen av nya Lyckeskolan är snart klar, ett nytt resecentrum projekteras och flera
spännande bostadsprojekt planeras genomföras i närtid. I samband med detta har man sett ett behov av att få en samlad bild av
hur avsikten är att Kinna centrum ska utvecklas under de kommande åren.
Målbild Kinna centrum 2030 ska därför syfta till att ge en
övergripande bild av ett framtida Kinna; ett framtida Kinna som
utgör en god gestaltad livsmiljö för såväl kinnabor som besökare
- både i form av markbor och turister. Målbilden avses även
utgöra ett paraplydokument över alla de samhällsutvecklingsarbeten som för närvarande genomförs och som kommer att
genomföras fram till 2030 och tanken är att den ska fungera som
ett handslag mellan kommunen och andra aktörer om vilket
framtida Kinna Mark gemensamt ska arbeta för, samt hur vi ska
nå dit.
Eftersom det är en gemensam bild av ett framtida Kinna som
målbilden ska beskriva är en viktig del av processen en nära
dialog mellan kommunen, näringslivet, medborgare och andra
aktörer.

Förberedelser

Lyssnande

Syfte
Samhällsutveckling är alltid komplext och det är en utmaning att
se olika sidor av situationen, eftersom det finns så många olika
perspektiv att väga in.
Kinnas utveckling är också något som berör alla markbor,
eftersom en attraktiv centralort spelar stor roll för en kommuns
attraktivitet och utveckling överlag.
I syfte att kunna utforma en gemensam målbild - inklusive en
gemensam bild av hur den ska uppnås - och få en bred
förankring för denna i lokalsamhället väljer därför Marks
kommun att basera målbilden på en medborgardialog, som
genomförs utifrån SKR:s modell för medborgardialoger i
komplexa frågor, där denna dialogfas är en del i processen. Ett
bisyfte med medborgardialogen är att försöka öka de respektive
aktörernas förståelse för varandras perspektiv.
Vi är många som vill Kinna och Mark väl och vi har mycket att
vinna om vi kan lyckas hitta en gemensam viljeriktning.

Design

Dialog

Genomförande
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Uppdraget (från kommunstyrelsen)
• Att upprätta en målbild för Kinna centrum 2030 i samråd med näringsliv, medborgare och andra
intressenter
• Ett paraplydokument över de arbeten som pågår och kommer att pågå i centrum
• Beskriva en helhet som utgör en god gestaltad livsmiljö
• En vägledning och inspiration för hur Kinna centrum kan utvecklas, för olika aktörer
• Kommer att påverka kommunala beslut, dokument och genomföranden, som exempelvis detaljplaner,
investeringsplaner och driftsbudgetar
• Målbilden avser i olika utsträckning behandla:
- Trafik- och parkeringssituationen
- Visualisering av befintliga och kommande byggnader
- Utformning och gestaltning av byggnader
- Nyttjande och utformning av allmänna platser
- Helhet och sammanhållning mellan olika arkitektoniska uttryck och fastighetsägare
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Målbildsprocessen
- beslut om uppdrag
- hitta arbetsgrupper
- definiera syfte med dialog
- hitta former för lyssnande

- aktörskartläggning
- inläsning tidigare arbete och
planeringsunderlag
- lyssnande till så många olika
perspektiv som möjligt
- sammanställande av teman och
perspektiv att arbeta vidare med

ie
tud
rs

juni 2020

Lyssnande
Djup

Förankra arbetet

Intervjue
r

Bredd

Samla in perspektiv

- genomförande av dialog
- dialoggrupperna utformar förslag

- målbilden antas
- genomförande av förslagen
- uppföljning

Design

Dialog

Genomförande

Dialogdesign

Dialog som resulterar i förslag
och överenskommelser

Formella beslut
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Sammanställa perspektiv

Överenskommelser

oktober 2020

17 december 2020

Målbild Kinna centrum 2030 ska baseras på en medborgardialog.
Medborgardialogen utgår i sin tur från SKR:s modell för
medborgardialoger i komplexa frågor - en process som illustreras
ovan och består av fem olika faser.

februari/mars 2021

april/maj 2021

sommar 2021

här är vi nu!

I den här sammanställningen redovisas utkomsten av
dialogfasen.

Resultaten från den perspektivinsamling - eller lyssnandefas som genomfördes mellan december 2020 och mars 2021 finnas
att ta del av på kommunens hemsida och kan nås direkt via
QR-koden här intill.
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Dialogfasen

Samtal med
åttondeklass
Lyckeskolan
Dialog i arbetsgrupper;

Dialog i arbetsgrupper;

temaområde 1:

temaområde 3:

användning & karaktär

aktiviteter & utbud

29 mars 17:30-20

19 april 17:30-20

20 april

Dialog i arbetsgrupper;

Dialog i arbetsgrupper;

Dialog i arbetsgrupper;

temaområde 1:

temaområde 2:

temaområde 4:

användning & karaktär

trafik

trygghet & tillgänglighet

22 mars 17:30-20

12 april 17:30-20

26 april 17:30-20
Samtal med
åk 2 gymnasiet
29 april

Dialogen i arbetsgrupperna fördes på de fyra temaområden som formulerades
utifrån perspektivinsamlingen. Om fokus under perspektivinsamlingsfasen låg
på att identifiera frågorna så handlade arbetet nu om att tillsammans försöka
börja hitta svaren på frågorna.
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Större planerade projekt i centrum

1. Ny högstadieskola: nya Lyckeskolan
2. Nytt resecentrum
3. Nya bostäder (samt eventuellt detaljhandel och kontor) på
fastigheten Ytterås 5

4

4. Nya bostäder på fastigheten Kinnaström 5

+ ca 90 lgh
5. Nya bostäder i kvarteret Folkskolan

3

6. Nytt parkeringshus

+ ca 60 lgh

6
1

2
5
+ ca 280 lgh

9

Vad har framkommit i dialogen?
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Användning & karaktär har definierats som ett huvudtema för
målbilden och diskussionerna på de andra temaområdena
relaterade alla till detta.
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Användning & karaktär
Trafik
Aktiviteter & utbud
Trygghet & tillgänglighet
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Som tidigare konstaterat utgick dialogen i arbetsgrupperna från
de fyra temaområden som formulerades utifrån vinterns
perspektivinsamling:
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På nästföljande sidor redovisas de viktigaste slutsatserna från
respektive temaområde i punktform och med hjälp av kartor. Vill
du ta del av de sammanfattningar som gjordes efter respektive
samtal i sin helhet hittar du dessa på sidan 20 och framåt.
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Kinna centrums användning & karaktär - huvudtema
Vad kom arbetsgruppen fram till?
•

Kinna centrum ska utgöra ett nav för kommunen och en starkare centralort gynnar hela kommunen.

•

En av centrums viktigaste funktioner är den som mötesplats, för olika människor.

•

Vi ska verka långsiktigt för ett Kinna centrum som kan upplevas vara för alla markbor och arbeta för att bygga en gemensam
stolthet över centralorten. Viktiga pusselbitar i ett centrum för alla är tillgängligheten och trafiksäkerheten, samt möjligheten att själv prägla
centrum.

•

Textila inslag och grönska är viktiga teman när vi utvecklar centrum. Överlag behöver centrum bli mysigare - man måste kunna uppleva sig
väl omhändertagen här.

•

Konst och kultur borde få större plats i centrum.

•

Kinna centrum ska vara omsorgsfull utformat och skött.

•

Centrum ska vara en plats för lokal småskalighet och det nära, personliga mötet.

•

Vi måste stärka kopplingen till Viskan och knyta hela centralorten tätare samman.

•

Centrum måste kunna upplevas som fullt av liv och rörelse - det kommersiella Kinna centrum 2030 är sannolikt inte större än vad det
är idag, men tätare.

•

Från resecentrum upp genom centrum till korsningen Boråsvägen-Lilla Lyckegatan är det viktigt att verka för en tydlig centrumkänsla,
alternativt hela vägen ut till Mor Kerstins väg.

•

Den enskilt viktigaste platsen att utveckla för ett mer attraktivt framtida Kinna centrum är Mor Kerstins torg. Även
Stationsparken är viktig, men upplevs redan idag som trevlig.
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Trafik & parkeringar i Kinna centrum
Vad kom arbetsgruppen fram till?
•

Trafikflödet genom Kinna centrum borde minska och gångfartsområdet skulle behöva börja
fungera som ett sådant även i praktiken.

•

Flera faktorer påverkar trafikflödet genom centrum, men grundregeln är att det skulle behöva bli
svårare att köra igenom centrum och lättare att köra runt - hastighetsdämpande åtgärder i
gångfartsområdet och förbättrad och förtydligad vägledning runt centrum.

•

En bra väg framåt är att testa temporära lösningar för att åstadkomma ett mindre och långsammare trafikflöde genom centrum, för att därefter utvärdera inför mer långsiktiga förändringar.

•

En smidig access med bil nära inpå centrum är dock fortsatt oerhört viktig. Här kommer det
planerade parkeringshuset att utgöra en viktig del.

•

För de flesta verksamheter är parkering inom 150-200 meter från centrum ett acceptabelt avstånd.
Det är dock fortsatt viktigt att behålla de gatuparkeringar vi har. Det behövs också en översyn
av handikapparkeringarna i centrum.

•

Överlag behöver vi åstadkomma en större efterlevnad av parkeringsreglerna i centrum.

•

Det är väldigt viktigt att ha en bra plan för parkeringar under tiden tills det planerade
parkeringshuset finns på plats.

•

Korsningen Mor Kerstins väg-Boråsvägen kommer att behöva förändras när vi i framtiden tillför
många nya trafikrörelser här.

•
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På längre sikt finns det också ytterligare korsningar och trafiksituationer som skulle behöva förbättras.

Trafik & parkeringar i Kinna centrum
Vad kom arbetsgruppen fram till?

Inre cirkel: 150 meter
Yttre cirkel: 200 meter
Befintlig eller
tillkommande parkering
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Aktiviteter & utbud i Kinna centrum
Vad kom arbetsgruppen fram till?
•

Det viktigaste: skapa förutsättningar för att Mor Kerstins torg

•

Vikten av aktiviteter och evenemang som en del av ett levande

ska bli en mer attraktiv målpunkt i framtiden. Tankarna om vad som

centrum. Starka önskemål om en centrumutvecklare. Behovet av att

skulle bidra till detta är flera - detsamma gäller sannolikt lösningarna.

underlätta för dem som vill genomföra aktiviteter och projekt i centrum.

Idéer:

Fokusera på och lyfta fram det som är unikt hos oss, våga börja litet

- En scen, antingen portabel eller fast. Gärna en fast scen på

och växa. Kan inte drivas ideellt.

torget med flertalet möjliga användningar.
- Fler sittplatser i söderläge. Gärna också någon typ av

•

väderskydd. Stora paraplyer med textil från olika lokala

Behovet av utrymme för unga i centrum. Kan kommunen driva ett
billigt café, där man kan fika, läsa läxor och umgås?

leverantörer?
- Mer grönska. Gärna vatten.

•

- Gärna någon typ av kommunal flödesskapare, vilket saknas

Behovet av långsiktiga samverkansformer mellan olika aktörer
för att tillsammans arbeta med centrumutvecklingen (inte enbart

idag. En turistbyrå vore bra.

en referensgrupp).

- Gärna någonting som attraherar barnfamiljer. Någonstans
man kan leka medan resten av familjen handlar? Ska man

•

Konst och kultur som ett viktigt inslag i centrum, som behöver få

göra en större lekplatssatsning gör den dock sig sannolikt bättre i

större utrymme i framtiden. Gärna med fokus på textil.

Stationsparken, där liknande önskemål också finns.

3D-tygutsmyckningar på fasader osv.?

- Matmarknad på torget med jämna mellanrum?
- Vikten av att verksamheterna runt torget öppnar upp mot

•

torget. Strategier för tomma lokaler?

Vikten av att dra nytta av och lyfta fram det vi har och snart har;
Lyckeskolan med hallar och blå scen, konserthusbiografen och

- Gestaltning och skötsel av byggnader och allmänna

biblioteket.

platser.
•
•

Vikten av synbara, snabba resultat. Kommunen måste antagligen
visa vägen. Börja med att plocka lågt hängande frukt och arbeta
mot ett tydligt mål på längre sikt.
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Vikten av att inte försöka fylla ut ett för stort centrum, utan
koncentrera och fylla det vi har.

Trygghet & tillgänglighet i Kinna centrum
Vad kom arbetsgruppen fram till?

•

Överlag uppfattas Kinna centrum som ganska tryggt, men det finns viss otrygghet som framförallt går att koppla
till bristande social närvaro och dålig belysning på vissa ställen.

•

Området kring resecentrum och gångtunnlarna under järnvägen och väg 41 uppfattas som de minst trygga
platserna i anslutning till centrum idag. Även parkeringsdäck nämns som otrygga platser.

•

Det viktigaste vi kan göra för att öka tryggheten är att skapa trevliga platser där folk vill vara och röra sig på,
samt att förbättra belysningen.

•

Tillgängligheten i centrum behöver bli bättre. Vissa av de tillgänglighetsproblem vi har idag är komplexa att
lösa, medan andra borde vara möjliga att komma till rätta med enkelt. Detta är väldigt viktigt, inte minst eftersom vi
vet att vi år 2030 kommer att ha en större del äldre människor i samhället.

•

De flesta av de problem vi idag uppfattar relaterade till trafiksäkerheten kommer att bli markant bättre med
ett minskat och långsammare trafikflöde genom centrum.

•

Vikten av att inkludera många olika grupper som remissinstanser och samtalspartners när förändringar
planeras.
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Fokusområden för målbilden
Utifrån dialogen i arbetsgrupperna

2

3

1. Centrumstråket; Stationsgatan - Boråsvägen till Lilla Lyckegatan
2. Mor Kerstins torg
Tre av de viktigaste utvecklingsstrategierna: knyt samman
3. Stationsparken

centralorten mer och utveckla kopplingen till Viskan, låt inte
det kommersiella centrat expandera i för stor utsträckning.

Även: Grönsakstorget och dammen nedanför kommunhuset.
Trafik: verka för att få ner trafikflödena genom centrum samt
Majoriteten av det kommersiella centrat inom cirka 100 meter

se över korsningen Boråsvägen-Mor Kerstins väg.

från Mor Kerstins torg eller Sätraplan, alternativt i anslutning till
centrumstråket?
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Trygghet: resecentrum och gångtunnlarna.

Samtal med högstadie- och gymnasieelever
Sammanfattningsvis går det att säga att både högstadie- och
gymnasieelever i stort tycks ha en bild av hur de vill se sitt
framtida Kinna väldigt snarlik den andra aktörer har fört fram;
man vill ha det grönare, mysigare, färggladare och
gärna med inslag av vatten. Man vill att det ska hända mer och
att trafikflödet genom centrum ska bli mindre, samt
uppfattar området runt resecentrum som otryggt.
Användning & karaktär
Både högstadie- och gymnasieeleverna pratade om vikten av ett
mysigt centrum, som är grönt - med fler blommor, växter och träd
- och färgglatt. Idag är det för mycket sten. Det ska helst finnas
inslag av vatten som rör sig. Man pratade också om att man vill
se mer konst i centrum - kanske en laglig graffitivägg? Det är
också väldigt viktigt att centrum känns levande.
Trafik & parkeringar
Både högstadie- och gymnasieelever sade att de vill att ha
mindre biltrafik i centrum i framtiden, för att det ska bli
mysigare. Gymnasieeleverna föreslog konkreta åtgärder som
fartkameror eller - hinder.

Aktiviteter & utbud
Detta är en viktig fråga för båda ålderskategorierna. Dels vill man
se fler butiker, resturanger och caféer i centrum - här
pratade högstadieeleverna om att det är roligare med små butiker
som inte hör till kedjor och street food från olika delar av
världen, medan gymnasieeleverna gärna hade velat ha en
restaurang från en snabbmatskedja placerad centralt. För båda
grupperna var det viktigt med billiga matställen, där de har råd
att äta.
Alla lyfte också att de vill ha fler utserveringar och sittplatser i
söderläge, att det ska vara fler evenemang i centrum samt
uttryckte att de saknar platser att vara på för unga centralt - en
fritidsgård vore bra. Men också exempelvis någonstans man kan
åka skridskor på vintern och ett upprustat och utbyggt Backagårdsbad var viktiga frågor. Kanske en bowlinghall? Gärna också
ökad årstidsanpassning och exempelvis mer julbelysning.
Trygghet & tillgänglighet
Eleverna tyckte - likt arbetsgruppen - att området runt
resecentrum och gångtunnlarna är det klart mest otrygga och
minst trevliga i centrum idag. Det finns överlag många platser i
centrum man vill ha mer belysning på.
Övriga inspel
Eleverna kom med många bra, konkreta tankar om vad som
skulle göra exempelvis Stationsparken bättre . Dessa utgör viktigt
underlag när målbilden nu formas.
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Sammanfattande reflektion

Nästan alla tycks vilja ungefär samma sak: att det framtida Kinna ska
vara grönare, mysigare, färggladare och mer välskött - gärna med
inslag av vatten. Man vill också ha fler kulturella inslag i centrum - både
kulturaktiviteter att ta del av och konst som ett mer påtagligt inslag i
centrum - gärna textilkonst. Man vill också att det ska hända mer i
centrum - både att det ska finnas mer att göra till vardags och att det
ska bli fler tillfälliga evenemang; detta gäller inte minst ungdomar.
Man vill också se ett minskat och nedsaktat trafikflöde genom centrum.
Det framstår också som väldigt viktigt att börja arbeta mot ett
genomförande av målbilden genast, samt att hitta långsiktiga
samverkansformer för olika aktörer i centrum.
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Det fortsatta arbetet
Det här underlaget utgör en sammanställning av vad som
framkommit under dialogfasen i arbetet med Målbild Kinna
centrum 2030 och kommer att ligga till grund för den
målbild som nu slutligen ska formas.
Fokus för processen nu när dialogfasen är avslutad är just
att forma och bygga målbilden utifrån det arbetsgrupperna har kommit fram till - majoriteten av innehållet
finns redan i det här dokumentet, men nu behöver det
översättas till vad det innebär i form av fysisk miljö,
konkreta förslag och förhållningssätt samt illustreras.
Ytterligare en viktig del är att konkretisera vad vi enkelt bör
kunna göra för att genast börja arbeta mot att förverkliga
målbilden, samt att formulera de långsiktiga målsättningarna utifrån innehållet i denna sammanställning.
Även avgräsningar utgör en viktig fråga; vad är möjligt att
föreslå lösningar på direkt i målbilden och vad behöver
utgöra förslag till ytterligare utredningsuppdrag eller
liknande?
Utöver arbetet med att forma målbilden kommer även
ytterligare informations- och förankringsinsatser att
genomföras, både internt inom den kommunala
organisationen och i form av fortsatta samtal med andra
aktörer.
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Minnesanteckningar från dialogen i sin helhet
Användning & karaktär - sammanfattning efter dialogmöte 1 & 2 (summerat 30.03.2021)

Nu har vi avslutat de första två dialogmötena i arbetsgrupper om
Kinna centrums framtida användning & karaktär och texten nedan
utgör en summering av vad som har framkommit under dessa
samtal. Många bra inspel har gjorts och det som i nuläget
framstår som tydligast sett ur mitt perspektiv är att vi är många
som vill att det framtida Kinna centrum ska bli så bra det bara
kan; men för att kunna verka för ett så bra Kinna som möjligt
måste vi hitta samarbetsytor där vi kan gynna varandra och göra
det enkelt för den som vill utveckla någonting i Kinna att göra
det. Någonting som också framstår som tydligt inför det
fortsatta arbetet med målbilden är att vi måste försöka hitta våra
prioriteringar. Vi vill mycket, men allt kommer inte att kunna
hända samtidigt. Vad är viktigast, vad behöver hända först?
Börjar vi i rätt ände har vi förhoppningsvis goda möjligheter att
åstadkomma en positiv snöbollseffekt.
Kinna centrums användning, roll och funktion
Kinna centrum ligger mitt i Mark och ska utgöra ett nav
för kommunen. Här ska det finnas en puls. Att vi inte har
en tillräckligt stark centralort idag hämmar vår utveckling.
Mark som helhet har framtiden för sig när cirkeln runt stor-
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städerna växer – vi kan konkurrera genom att erbjuda det
prisvärda och naturnära småstads- eller lantliga alternativet
med en hög nivå av personlig och nära service – men en
stark och attraktiv centralort är en viktig pusselbit i att vara
en attraktiv plats, både för befintliga och nya invånare. Med
en starkare centralort kan vi erbjuda våra invånare en större
mängd viktiga funktioner nära; det gäller service, handel,
arbetstillfällen och utbudet i stort. Vi ser till exempel inte
att det går att ha ett uteliv i alla småorter – men kanske går
det i Kinna; framförallt med en framtida, högre boendetäthet som vi redan idag väldigt aktivt verkar för. Ökar vi Kinnas attraktivitet gynnar det även omlandet och kommunen
i stort. Att satsa på Kinna centrum innebär inte att inte hela
kommunen är viktig eller gynnas av utvecklingen – det är
inte en antingen eller-fråga.
En av de viktigaste funktionerna i centrum är den som mötesplats, för olika människor. Här ska det finnas en social
närvaro som är för alla och det ska vara ett sammanhang
dit man kan röra sig antingen för att umgås med andra
människor eller bara för att ta del av ett folkliv – en kravlös
mötesplats.

Kinnas karaktär
Vi måste verka för ett Kinna centrum som upplevs vara för
alla – för alla kinnabor och markbor av olika åldrar och
med olika förutsättningar; alla måste få känna att de har en
del i det gemensamma.
Det är också viktigt att bygga en ökad stolthet kring centralorten och det gör vi på flera olika sätt; vi måste bland annat
verka för att Kinna ska vara en vacker plats, där det finns
en tydlig omsorg om miljöerna – vi ska kunna känna oss
omhändertagna. En del i det är också att Kinna centrum
måste kunna upplevas som säkert för alla människor med
olika förutsättningar, under dygnets olika timmar. Här är
det inte minst viktigt att jobba med tillgängligheten och
trafiksäkerheten. En annan viktig del är att det måste märkas att vi sköter om det vi har – det gäller både kommunen
och privata fastighetsägare och båda parterna kan utvecklas
i detta.
För att verka för en ökad gemensam stolthet kring centralorten bör den spegla den starka identitet som vi markbor
har, kopplad till det textila arvet, vår starka tradition av
entreprenörskap, kopplingen till naturen, idrotten och
friluftslivet. Även vår identitet som en historisk gränsbygd

är en spännande del av vår historia. För att inte bidra till
ett splittrat intryck bör vi kanske i första hand fokusera på
just det textila och det gröna som visuella inslag när vi utvecklar centrum. Avseende det textila borde vi bland annat
kunna ta lärdom av det internationella vävcentrum vi har i
Rydal. Det är viktigt att vi fokuserar på framtiden, men med
hjälp av textila inslag kan vi berätta historien om vilka vi
är och var vi kommer ifrån. När det kommer till det gröna skulle en väg att gå kunna vara att arbeta med flyttbara
inslag och gärna vintergröna växter. Och grönt är också en
färg – mer färg hade överlag varit ett fint tillskott till centrum. Och vatten. Överlag borde en ledstjärna vara att med
olika medel göra det mysigare i centrum.
Ytterligare en viktig pusselbit i att bygga en ökad gemensam stolthet över centralorten är att låta både kinna- och
markbor vara med och sätta sin prägel på den; kanske genom att lokala konstnärer från hela kommunen får smycka
centrum? Kanske skulle det gå att åstadkomma årliga konstutställningar längs med viktiga stråk (som exempelvis längs
med Viskan) för att locka besökare och skapa rörelse? Här
är Borås ett föregångsexempel med No Limits Street Art och
en laglig graffitivägg. Vilka fasader i centrum skulle kunna
upplåtas för konst? Det vore ett sätt att göra centrum roligare med enkla medel.
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En viktig del i att Kinna ska kunna bli mer attraktivt även
för markbor boende utanför Kinna är att vi måste kunna erbjuda någonting unikt här. Även om idéer som ett grönare,
trevligare och mer välordnat centrum är viktiga pusselbitar
räcker dom sannolikt inte; vi behöver kunna erbjuda något unikt, som inte finns på andra platser. Vad detta unika
skulle vara är vi inte helt klara över än och sannolikt är det
också någonting som måste få växa fram över tid; vi börjar
helt enkelt med att bygga en högre lägstanivå som vi gradvis kan höja. Vi börjar med att gå, så får vi springa senare –
vi behöver en realistisk plan, även om vi ska sikta högt över
tid.
En viktig pusselbit i det potentiellt unika skulle dock kunna vara att dra nytta av och utveckla kopplingen till Viskan.
Vi behöver även jobba för att ytterligare bygga samman
Kinna och Skene, eftersom det skulle göra centralorten
starkare och ge den en annan täthet, som i sin tur skulle
innebära ett större underlag för service, handel och andra
näringar – vilket även gör centralorten mer attraktiv för den
som bor på en annan, mindre ort eller på den omgivande
landsbygden. Här är det viktigt att vi löser alla praktiska
frågor som exempelvis parkeringar och trafikflöden på ett
bra och tydligt sätt, som fungerar även med vår framtida
lite större kostym – det är viktigt både för dem som rör sig
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i Kinna varje dag och för att välkomna dem som kommer
utifrån med bil. Tydligt är dock att vi inte heller i framtiden kommer att kunna slåss med andra, större orter utanför
kommungränsen genom vår storlek. Därför måste vi ta vara
på och utveckla det vi faktiskt kan erbjuda – det personliga,
nära mötet och den goda servicen med stor expertis. Här
är handlarna i Kinna – det som av många lyfts fram som
Kinnas främsta kvalitet idag – ettföredöme redan nu. Hur
kan vi hitta vägar för att låta samma anda genomsyra även
andra delar?
Ett attraktivt centrum måste också kunna upplevas som
fullt av liv och man ska kunna känna att det ska finnas en
mångfald av saker att göra. Det här handlar både om att det
måste hända saker i husen och mellan dem. En del är att vi
måste fylla våra storskaliga gatu- och torgrum så att de upplevs som så mysiga och fulla av liv som möjligt. Att vi har
gott om plats är dock någonting vi ska se som en möjlighet
– tänk vad mycket som kan hända här!
En annan del i att ha ett centrum som upplevs som fullt av
liv är att vi behöver ha strategier för att inte stå med tomma
lokaler i centrum. En aspekt som är viktig i relation till detta är hur stort centrum ska vara. För att kunna ha ett framtida centrum som upplevs som tätt och fullt av liv ska vi

inte låta det expandera ytterligare och sprida ut våra handelsytor och publika funktioner ännu mer. Om något ska
vi istället verka för att komprimera centrum, för att landa i
en kärna som känns tät och just full av liv och aktiviteter;
det som händer i centrum borde kanske hända inom 80-100
meter från ett torg. Kanske är det också bäst att i första hand
fokusera på området mellan Lyckeskolan och resecentrum
när vi tänker centrumutveckling? Men Stationsgatan är
viktig – resecentrum utgör en pulsåder till Kinna i form av
kollektivtrafikresenärer och det borde finnas en känsla här
som drar en upp mot centrum. Mor Kerstins torg är också
bland det viktigaste att utveckla – sträckan runt Sätraplan
uppfattar många som ganska trevlig idag, men Mor Kerstins
torg ses som tråkigare. Det måste hända saker på torget.
Viktiga första steg där kan vara att bättre utnyttja våra söderlägen med bänkar och uteserveringar samt om verksamheterna runt torget i större utsträckning skulle kunna öppna
upp mot torget istället för att som idag sluta sig och vända
ryggen till.
Gruppen ser också att centrum ska kunna rymma olika
rumsligheter med olika tempo och funktioner; runt våra
torg behöver det finnas en puls, medan det kan finnas oaser
i form av lugnare platser i parker och liknande miljöer.
Även platser för olika typer av sport bör finnas – exempel-

vis rum för olika gatusporter skulle kunna vara ett sätt att
föra in energi i centrum. Man behöver inte bygga en hel
park för exempelvis skateboard, men kan satsa på en arkitektur som uppmuntrar gemensam aktivitet. Kanske kan vi
åstadkomma ytor och urbana möbler som har flera användningar? Exempelvis bänkar som man kan sitta och sola eller
äta på – som det också går att skejta på?
De flesta tycks vilja att Kinna i framtiden ska yttra sig som
en småstad, även om vissa framhåller att vi borde sträcka
på oss och vara stolta som by. De flesta är ense om att Kinna
överlag inte ska vara storskaligt – nuvarande skala med ett
par våningar och vind är bra. Men det kan absolut få finnas
inslag av högre hus – vi vill gärna synas och framstå som en
intressant plats både för den som passerar resecentrum och
den som åker på 41:an.
Ett gemensamt Kinna centrum
Vi behöver hitta vägar för att bygga känslan av ett gemensamt Kinna centrum – och för att fylla det med liv. Vi behöver hitta sätt att gynna grupper som kan skapa rum – som
exempelvis dem som utövar urbana idrotter – och öppna
upp för samarbete. Det finns en tydlig vilja att kroka arm
och gemensamt utveckla centrum, men för att kunna göra
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det måste det finnas forum och tydliga mandat att göra det.
Målbildsarbetet är en viktig pusselbit, men vi skulle också
behöva skapa någon typ av långsiktigt forum eller modell
för samverkan mellan olika grupper. En gemensam utveckling av centrum bygger på att någon känner något för
någonting. Det kan vara konstnärer eller sport; det finns
många som kan utgöra viktiga pusselbitar. Men det måste bygga på att det finns ett lokalt intresse. Och det måste
antagligen vara kommunen som faciliterar det här. Vi skulle
behöva skapa någon typ av kreativt nav, utifrån vilket saker
kan hända. En centrumutvecklare skulle kunna vara en oerhört viktig pusselbit här – hur finansierar vi det?
Kanske ska vi också gemensamt i grupp fokusera hur vi
utvecklar del för del av centrum; ett steg i taget? Någonting
annat som är viktigt är att försöka utveckla en ömsesidigt
generös attityd, för att initiativ som kommer ska kunna gro
och bli verklighet.
Ytterligare en viktig del i känslan av ett gemensamt Kinna
centrum skulle kunna vara en turistbyrå, en funktion som
vi saknar idag. Genom att skapa en turistbyrå i Kinna centrum skulle centrums funktion som nav kunna stärkas. Det
skulle knyta ihop kommunen och på sätt och vis göra den
mindre. Det skulle också skapa mer rörelse i centrum, vil-
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ket skulle gynna många av de verksamheter som idag finns
i där. Idag upplever handlarna och andra verksamheter i
Kinna centrum att de får fungera som turistinformation för
besökande. En turistbyrå skulle också kunna kombineras
med en historiedel. Kanske att man lyfter fram lokala designers och skapar lokala kvalitetssouvernirer att sälja? Vi
borde också arbeta mer digitalt i den här typen av frågor,
med appar och liknande som kan guida besökare och andra
intresserade.
Det finns många som vill att Kinna ska utvecklas till en så
stark och attraktiv centralort som möjligt. Vår största utmaning är att försöka hitta vägar för samverkan kring olika initiativ och göra det enkelt att vara med och utveckla Kinna
för den som vill. Målbilden kommer att bli ett viktigt kitt
och någonting att arbeta mot, men vi skulle också behöva
nya forum för samverkan, för att hitta synergier och få saker
att hända.
Trafik (att gå in på mer under kommande samtal den 12
april)
Även om fokus för de samtal som hittills har genomförts i
arbetsgrupperna inte har varit trafik har frågan kommit upp
och det tycks i stort råda en konsensus om att biltrafiken i

Kinna centrum borde minska, även om det också finns en
enighet kring att det är otroligt viktigt att kunna ha fortsatt
god access och logistik kring centrum med bil. Detta är av
största vikt för handeln och för att det ska vara enkelt att
kunna komma till centrum för de många markbor som bor
utanför Kinna och oftast är bilburna.
Det finns olika förslag på hur vi åstadkommer ett framtida
centrum där accessen med bil fortfarande är god, men vi
har färre bilar som kör igenom centrum (och kanske framförallt i lugnare tempo):
• Tillfällig avstängning av vägen under delar av dygnet
med hydrauliska stolpar?

Parkeringar i nära, smidig anslutning till centrum är också
en brinnande aktuell fråga – nära kopplad till frågan om
trafikflödena. Framförallt är detta viktigt för handelns skull,
och eftersom vi vill ha ett centrum som är möjligt att nyttja
även för bilburna markbor, boende utanför Kinna.
Idag upplever de som inte bor i Kinna, men arbetar här, att
det är skönt att pendla till just Kinna eftersom det är enkelt
jämfört med större städer. Det här är en känsla att bevara
och utveckla.
Aktiviteter & utbud (att gå in på mer under kommande
samtal den 19 april)
Idéer:

• Blomlådor eller liknande farthinder som gör att bilarna
måste sakta ner och kurvköra. Kanske också något parti
där man som bilist måste stanna till och invänta mötande trafik?
• Stäng av genomfartstrafiken och möjliggör smidig access
från respektive håll. Frågan vi i så fall måste fundera på
är om det är logistiskt möjligt?

• Bygg ihop Knallenhuset och Coop till en galleria?
• Skapa förutsättningar för en lokal torgdag. Kanske kan
man också måla upp fasta platser som visar var det sker?
• Förtäta de öppna ytor vi har med liv; en temapark på
torget?
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• Nya Lyckeskolan blir en naturlig och viktig del av centrum. Här kan mycket liv och aktiviteter ske under stora
delar av dygnet. Öppna upp skolan som funktion även
för andra personer, som kan nyttja lokalerna utanför
skoltid, så att den blir en plats för möten och för att pröva nya saker. Det kan bli en aktivitetshub både för boende i Kinna och andra.
• Stadshotellet skulle kunna bli en pendang till textilhögskolan i Borås?

• Viskan är en livsnerv. Här måste vi utveckla våra gröna
ytor.

• Det finns en inomhuspark för skateboardåkare i Skene.
Nu ser man sig om efter möjligheterna att utveckla ett
ställe att åka på utomhus. Kanske kan detta vara en av
de aktiviteter som tar plats i Kinna centrum?

• Tidigare planerades en jättestor lekplats – som Plikta i
Slottskogen – i Stationsparken. Den hade kunnat bli ett
utflyktsmål för boende utanför Kinna och dragit en bred
målgrupp. Dagens lilla lekplats utgör inte ett utflyktsmål, vilket är synd. - Det hade varit bra för Kinna centrum om vi kan åstadkomma någonting som attraherar
folk utifrån. Det skulle kunna vara boule (det vill pensionärerna ha!), en isbana på vintern? Och rolig konst. Ett
attraktivt centrum består av en fruktsallad av en massa
olika saker.

• Det finns ett antaget medborgarförslag på en skateboardpark i Kinna – vad har hänt med det?

• Årstidsanpassningen är viktig när man planerar för aktiviteter i centrum.

• Trivselaktiviteter är en oerhört viktig del i att dra folk
till centrum, Idag upplever handlarna att detta är någonting som de får stå för i princip själva. Deras åsikt är att

• Det är synd att kommunhuset och biblioteket ligger lite
avsides i förhållande till centrum idag. Att folktandvården och Systembolaget finns i centrum är oerhört vik-

• Att hitta aktivitetsplatser för olika föreningar i centrum
är en viktig del i att göra det mer levande och attraktivt.
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det behövs ett ökat fokus på detta för att bygga ett mer
attraktivt centrum och att det behövs ekonomiskt stöd
för att åstadkomma detta; både för dem som idag jobbar
ideellt och i form av exempelvis en centrumutvecklare.

tigt. Även vårdcentralen borde egentligen ligga i centrum och gärna exempelvis bvc.
• En viktig pusselbit i att få mer spring i centrum - vilket
skulle gynna de verksamheter som finns där och även
bidra till exempelvis ökad trygghet - är fler caféer och
pubar. För att det ska kunna hända krävs dock ett ökat
kundunderlag i form av fler människor som bor inom
gångavstånd från centrum.

• Om handel inte kommer att vara en stor del av centrum
2030 kanske upplevelser är ett alternativ. Ett problem
vid event idag är att ordna en scen. Kanske kan vi fixa
en portabel scen att använda vid evenemang, för att göra
det enklare? Det finns även förslag sedan tidigare på en
paviljongscen för mindre evenemang att sätta upp på
Sätraplan.

• Förslag på att kommunen borde hyra någon lokal centralt för turistbyrå och centrumutvecklare.
• En fråga för kommunen att ta ställning till är hur gärna
man vill att det ska hända saker i centrum. Idag saknar
Handel i Mark pengar från kommunen och det finns
vägar för att exempelvis få pengar att stanna lokalt om
man så vill.
• Överlag bör fokus när man utvecklar centrum ligga på
kvalitet, framför kvantitet. Det gäller både verksamheter
och i stort.
• Kulturinslag är en viktig del av ett attraktivt centrum.
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Minnesanteckningar från dialogen i sin helhet
Trafik & parkeringar - sammanfattning efter dialogmöte 3 (summerat 20.04.2021)

I måndags hölls det tredje dialogmötet i arbetsgrupper i arbetet
med Målbild Kinna centrum 2030. Mest utmärkande för samtalet
var att det i gruppen fanns en konsensus kring att vi vill minska
och sakta ner biltrafiken genom Kinna centrum – och att gruppen
var väldigt öppen för att testa och utvärdera temporära lösningar
för att se hur det här ska kunna åstadkommas på bästa sätt. Vi
vill ha en situation där det är enkelt att göra rätt – det vill säga
inte köra igenom centrum - men också smidigt att lämna bilen i
anslutning till centrum (accessen är jätteviktig). Här är det viktigt
både att skylta och vägleda tydligt samt att göra det mer obekvämt att köra igenom centrum. Gruppen var också i stort sett
ense om att 150-200 meter från centrumkärnan är ett acceptabelt avstånd för parkering, vilket innebär att både befintligt och
planerat parkeringshus hamnar inom den radien. Däremot såg
de flesta det också som viktigt att behålla de gatuparkeringar
vi har – och att det här, samt på andra ställen i centrum – måste åstadkommas en bättre efterlevnad av parkeringsreglerna.
Korttidsparkeringar ska vara korttidsparkeringar. Det lyftes också
fram att även om det planerade parkeringshuset är av väldigt
stor vikt är också situationen fram till dess att det finns på plats
oerhört viktig; vi behöver ha en bra och tydlig plan för den tiden.
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En trafiklösning som lyftes fram som speciellt viktig att förbättra
var korsningen Mor Kerstins väg-Boråsvägen, som är mindre bra
redan idag och där vi också kommer att tillföra ett stort antal
nya trafikrörelser i framtiden – för trafikanter kommer detta att
utgöra den kanske viktigaste och mest använda entrén till Kinna
centrum.
Trafikflöden genom Kinna centrum
Det fanns en konsensus i gruppen kring att dagens gångfartsområde inte fungerar på ett tillfredsställande sätt – det
har i för stor utsträckning karaktären av en genomfartsled,
trafikeras av för många bilar och i för hög hastighet, något
som till ganska stor del har att göra med det stora, öppna
gaturummet. Gruppen kom fram till att det är önskvärt att
åstadkomma ett gångfartsområde som i högre utsträckning
fungerar som ett sådant, det vill säga är en plats på människornas och inte bilarnas villkor. Olika lösningar för hur
det skulle kunna åstadkommas diskuterades och det viktigaste som gruppen kom fram till avseende det här är att
det måste vara enkelt att göra rätt – det vill säga köra runt
centrum istället för igenom.

Det finns flera delar i att det ska vara enkelt att göra rätt;
en är att det måste finnas tydlig information vid de olika
vägskälen runtom centrum som guidar i rätt riktning – idag
är det exempelvis inte tillräckligt uppenbart för besökaren i Kinna som korsar järnvägen på Lyddevägen att det är
möjligt – och önskvärt – att köra runt centrum istället för
igenom. Hur vi skyltar är alltså en viktig del. Här – redan
vid järnvägen – vore det det bästa om vi verkligen kunde
möta upp och guida på ett bra sätt, något som också gäller
andra infarter till Kinna. Det hade också varit trevligt om vi
kunde hitta en lösning som verkligen uppmuntrade oss till
att lämna bilen ett kvarter bort ifrån Mor Kerstins torg – det
här handlar sannolikt framförallt om hur korsningen Mor
Kerstins väg-Boråsvägen är utformad och var infarten till
det planerade parkeringshuset sker; att lämna bilen här ska
vara det uppenbara valet.
Det är av väldigt stor vikt att vi tar oss tiden att definiera de
logistiska strömmarna, något som inte enbart gäller biltrafiken. Vi måste också titta på hur fotgängare och cyklister rör
sig genom centrum. Idag är exempelvis det största stråket
ner från centrum för fotgängare längs med Stationsparken –
kanske borde det vara på andra sidan gatan? Som sagt krävs
det en översyn av rörelsemönstren och att vi arbetar för att
fotgängare på ett säkert sätt ska kunna ta sig fram på oli-

ka ställen i centrum – vi behöver arbeta bort luckorna. En
extra viktig grupp som lyftes fram här är de ungdomar som
rör sig mellan Lyckeskolan och resecentrum och som sannolikt kommer att ta den kortaste möjliga vägen (det finns
redan upptrampade spår från detta idag) – är vägen de rör
sig idag och i framtiden bra och trygg? Och annars: hur ser
vi till att den blir det?
En annan viktig del är att det behöver göras svårare att köra
igenom centrum. Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas genom att tighta till gaturummet med blomlådor och
kanske någon typ av möblering som bilarna måste navigera
runt. Viktigt här är att se till att exempelvis ledstråk fortfarande kan fylla sin funktion. Även bland annat fartgupp
och hydrauliska stolpar som blockerar accessen under delar
av dygnet och veckan lyftes fram som alternativa lösningar.
Någonting som gruppen ställde sig väldigt positiv till är att
testa en eller flera temporära lösningar under en begränsad
tid, för att därefter utvärdera utfallet – innan vi gör några
större och mer permanenta ingrepp. Detta ser vi som en
bra väg för att hjälpa oss att hitta rätt lösningar som faktiskt
åstadkommer det vi vill uppnå – det kanske inte krävs så
väldigt mycket?
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Ytterligare faktorer som gör att människor skulle kunna
välja att köra igenom centrum istället för runt handlar om
trafiklösningarna i anslutning till centrum – exempelvis
kan det framstå som rationellt att ta vägen genom centrum
för att slippa trafiksituationen nedanför Stationsgatan. Att
på sikt se över bland annat den trafiklösningen skulle ha
potential att minska trafiken genom centrum. Ytterligare ett
exempel på åtgärder som skulle kunna minska trafiken genom centrum som lyftes fram är en framtida förlängning av
Olof Markusgatan ner mot Kinnaström, för att åstadkomma
en ringled runt centrum. Om den typen av lösning skulle
bli aktuell ligger det dock sannolikt längre fram i tiden än
2030. Men vi måste se till helheten och återigen – göra det
enkelt att göra rätt.
Parkering i Kinna centrum
Parkering lyftes precis som under tidigare samtal och inspel under dialogprocessen fram som en oerhört viktig
fråga både i dagens och det framtida Kinna centrum, något
som inte minst knyter an till att centrum ska vara lättillgängligt för alla markbor och för handelns skull. Gruppen
var i stort sett enig om att 150-200 meter från Mor Kerstins
torg respektive Sätraplan utgör ett acceptabelt avstånd till
parkering, vilket innebär att både befintligt parkeringsdäck
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i Äckrelund och det nya parkeringshus som planeras för i
anslutning till Folkskolekvarteret ligger inom acceptabelt
avstånd från centrum.
Ett förslag som lyftes var att – som en del i att försöka
skapa en lugnare trafikmiljö i centrum – testa (exempelvis sommartid) att låna plats från gatuparkeringarna för
exempelvis urbana möbler. Detta sågs dock av flera parter
inte som en gångbar lösning, ens temporärt. Däremot lyftes
av flertalet personer att vi skulle behöva åstadkomma en
större efterlevnad av parkeringsreglerna i centrum – både
på gatuparkeringarna och i befintligt parkeringsdäck samt
tillkommande parkeringshus – så att korttidsparkeringar
faktiskt används som sådana. Ett förslag som lyftes av flera
var att införa p-skiva. Även tankar om att man i planerade
parkeringshuset borde ha olika våningar med olika tidsbegränsningar lyftes fram, för att inte riskera att det fylls upp
direkt och inte kanerbjuda tillfälliga besökare till exempelvis handeln en plats att parkera. Kontroll av tillkommande
och befintliga parkeringsplatser lyftes dock alltså fram som
väldigt viktigt.
De verksamheter som skulle behöva parkeringsmöjligheter
närmare än 150-200 meter bort är Coop och Systembolaget,
där människor ofta handlar i större och tyngre volymer. Här

efterlyste man möjligheten att skylta parkeringarna närmast
verksamheterna med att de endast ska användas av verksamheternas kunder. Också relaterat till detta är efterlevnaden av parkeringsreglerna överlag en mycket viktig fråga.
Någonting som också lyftes fram som oerhört viktigt i frågan om parkering – utöver att det planerade parkeringshuset kommer till enligt plan – är tiden fram till dess att parkeringshuset i fråga står färdigt. Vi måste ha bra lösningar för
tiden mellan att den nya Lyckeskolan med scen och hallar
står färdig samt att den befintliga parkeringsplatsen på Ytterås 5 tas i anspråk för byggnation och att parkeringshuset
färdigställs. Det planerade parkeringshuset är jätteviktigt,
men om det inte finns bra lösningar för tiden tills det finns
på plats kommer det att påverka Kinna centrum väldigt negativt. Olika förslag på hur detta skulle kunna åstadkommas
(exempelvis en temporär parkering på Mor Kerstins torg
och parkering inom Folkskolekvarteret till dess att byggnationen påbörjas där) lyftes fram, men det viktiga tycks inte
vara hur det åstadkoms – utan att det görs och kommuniceras kring på ett tydligt sätt.
Någonting som lyftes fram som ett potentiellt problem när
vi vill verka för ett centrum med mindre biltrafik igenom
är att även om det – framförallt med ett nytt parkerings-

hus – kommer att finnas gott om parkeringsplatser centralt
från Skenehållet sett är fallet inte samma för den som kommer från Fritsla. Före pandemin ska pendelparkeringen ha
varit så gott som fullbelagd och även parkeringen bredvid
hotellet. Kanske behöver vi försöka hitta fler parkeringar
här? Framförallt om pendlingen i framtiden kan väntas öka
med en upprustad Viskadalsbana? Alternativt kanske ännu
mer tydligt försöka guida trafikanter från Fritslahållet ut
på 41:an och därefter in i centrum via Lyddevägen – eller
åtminstone guida dem runt centrum från poliskrysset.
Ytterligare en aspekt som lyftes fram som viktig när vi diskuterar framtidens parkeringssituation i Kinna är att även
om vi räknar med att bli ganska många fler i Kinna till 2030
och även om vi markbor sannolikt kommer att vara bilburna i större utsträckning längre än i storstadsregionerna så
står vi också inför en tid där det sannolikt kommer att ske
stora förändringar relaterade till hur vi transporterar oss.
Det är någonting vi måste ta med i beräkningarna när vi
reflekterar kring trafik och parkeringar i det framtida Kinna.
Andra tankar relaterade till parkeringar som kom fram under samtalet var möjligheten att kanske bygga till ytterligare
våningar på befintligt p-däck i Äckrelund. Kanske skapa en
gångbro över till Systembolaget? Att bygga till parkeringar
ovanpå Knallenhuset?

31

Trafiklösningar i och runt Kinna centrum
Den plats som lyftes fram som minst välfungerande i
anslutning till centrum idag är korsningen mellan Mor
Kerstins väg och Boråsvägen. Vi ser också att den inte kommer att bli bättre när vi i framtiden tillför ett ganska stort
antal ytterligare trafikrörelser här (till Folkskolekvarteret,
det planerade parkeringshuset, nya bostäder på Ytterås 5
och så vidare – även ytterligare trafik nedför Mor Kerstins
väg när Kinnaström 5 bebyggs). Även närheten till Lyckeskolan är viktig och gör det extra viktigt att få till en bra
och säker lösning. Tidigare har det diskuterats att skapa
en rondell här – något som ska ha strandat på att man inte
ville skapa en situation där bilar riskerar att bli stående i kö
i uppförsbacke från Kinnaström, framförallt inte vintertid.
Även lutningen skulle kunna försvåra den typen av lösning. Någonting som lyftes upp av gruppen som ett kanske
möjligt alternativ var att tillskapa en något mindre rondell
med en extra fil för dem som kommer nedifrån Kinnaström.
Oavsett vad som ska hända här i framtiden krävs det dock
att konsekvenser och möjliga alternativ har analyserats
grundligt – med ett nytt parkeringshus och en genomförd
exploatering av Folkskolekvarteret blir det här vår viktigaste entré till centrum för den bilburna. Relaterat till detta
behöver vi också reflektera kring var gångfartsområdet ska
börja sett västerifrån.
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Andra trafiklösningar som lyftes fram som mindre välfungerande var exempelvis järnvägskorsningen på Lyddevägen
och även utfarten från pendelparkeringen vid resecentrum
som är problematisk när det är mycket trafik. I fallet med
järnvägskorsningen hade såklart en planskild korsning
varit att föredra – något som sannolikt tyvärr ligger ganska
långt in i framtiden, efter att förbifart Skene har kommit till
stånd. Att det är den långsiktiga lösningen vi vill se är dock
viktigt att ha i åtanke när vi planerar, så att vi inte omöjliggör att det sker i framtiden.
Trafiksäkerhet
En farhåga som lyftes fram är hur vi hanterar en framtid
med allt fler tysta elbilar sett ur trafiksäkerhetssynpunkt för
framförallt dem med nedsatt syn eller hörsel. Sett ur den
aspekten vore det positivt att på sikt åstadkomma en centrummiljö med få eller inga bilar. Diskussionen om trafiksäkerheten fortsätter vid dialogmötet den 26 april.
Relaterat till trafiksäkerheten och tillgängligheten måste
också befintliga handikapparkeringar i centrum ses över, då
flera av dem är för smala för att kunna nyttjas på ett säkert
sätt.

Övriga tankar
Någonting som lyftes fram som ett viktigt framgångskoncept
på andra platser är att man först har definierat vad man vill
vara – vad man vill kunna erbjuda och vilket centrum man
vill ha – för att därefter hantera frågeställningar som trafik
med utgångspunkt i det. Det är också vad vi nu försöker
göra, men det kan alltså inte framhållas nog mycket i målbilden hur de andra temaområdena relaterar till huvudtemat – Kinna centrums framtida användning och karaktär.
De tankar som gruppen gemensamt har formulerat kring
trafiken i centrum passar också väl in med det som tidigare
har definierats avseende användning och karaktär. Vi måste
hitta smultronen i det vi har och verkligen lyfta fram dem.
Kinna centrum ska upplevas som småskaligt, mysigt, grönt
och med tydliga textila inslag – en plats för människor och
där vår identitet tydligt framgår.
-
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Minnesanteckningar från dialogen i sin helhet
Aktiviteter & utbud - sammanfattning efter dialogmöte 4 (summerat 21.04.2021)
Nu har det fjärde dialogmötet i arbetsgrupper i dialogfasen för
Målbild Kinna centrum 2030 genomförts – denna gång låg fokus
på aktiviteter och utbud i det framtida Kinna centrum. Både fasta
inslag i centrum och evenemang diskuterades, liksom vikten av
att det hos kommunen finns en tydlig motpart och mottagare av
engagemang från föreningar och andra – det måste bli lättare för
dem som vill och kan göra saker i centrum för att göra det. Även
vikten av att tydligt och snabbt gå från ord till handling samt vad
vi tror krävs för att kunna förverkliga vår målbild diskuterades.
Något som genomsyrade samtalet var att man i grunden mycket
strävar efter samma saker och att det finns ett starkt engagemang i centrums innehåll och utformning – kanske krävs det
dock en förlösande gnista i form av ett tydligt initiativ från kommunen kring att börja arbeta med att utveckla våra centrummiljöer, för att andra aktörer ska känna sig säkra i att det finns ett
värde för dem i att satsa i Kinna centrum. Självklart finns det här
många viktiga projekt som redan är på väg eller på god väg att
hända; som byggnationen av nya Lyckeskolan, det nya resecentrum som det planeras för och det planerade parkeringshuset
som kommer att bidra mycket till logistiken runt centrum – men
vi får heller inte glömma bort våra torgmiljöer och framförallt Mor
Kerstins torg skulle behöva prioriteras.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis är ett av de tydligaste önskemålen att
skapa mer liv och en tydligare, attraktiv målpunkt på Mor
Kerstins torg. Någonting som verkligen efterfrågas här är
en scen – antingen en flyttbar eller en fast. En fast scen på
torget skulle kunna inbjuda till många spontana aktiviteter
och skulle i så fall utformas så att den kan användas på ett
flexibelt sätt; som scen, men också som sittplats och för olika urbana idrotter. Även många andra idéer kring hur centrum skulle kunna utvecklas och smyckas lyftes – det som
framstod som viktigast var att fokusera på och lyfta fram
det vi är bra på här; vi har också en spännande historia som
vi ska använda oss av.
Ytterligare något som framstod som av största vikt var att vi
måste komma igång snabbt - helst genast - med att förbättra
och utveckla våra centrummiljöer; detta för att visa på att
man nu verkligen satsar på att utveckla Kinna centrum och
på så sätt inspirera andra aktörer att också bidra. Många
upplever att de har arbetat mycket ideellt för att skapa liv
och aktiviteter i centrum under årens lopp och att det också
har pratats mycket utan att det kanske har hänt riktigt lika
mycket. Nu börjar vissa kanske se en liten ljusning igen och

det är viktigt att fånga upp och förstärka den känslan. Med
ett växande intresse för att utveckla och utvecklas i Mark
och Kinna har vi nu kanske våra bästa förutsättningar någonsin att skapa det centrum vi vill ha. Vi måste alltså dels
identifiera de lågt hängande frukter som vi tillsammans
enkelt kan plocka för att åstadkomma en synbar förändring
snabbt, dels veta vad vi vill uppnå och arbeta emot på längre sikt.
Relaterat till hur målbilden ska kunna förverkligas lyftes –
som i flera tidigare samtal – vikten av att hos kommunen ha
en tydlig mottagare av initiativ och en katalysator för
evenemang och aktiviteter i centrum – detta föreslås av
gruppen vara en centrum- eller platsutvecklare. Utöver den
typen av funktion för att skapa evenemang och aktiviteter
kommer vi sannolikt också att behöva hitta långsiktiga samverkansformer mellan kommun och andra aktörer, för att
tillsammans arbeta med att utveckla centrum över tid.
Vad krävs i form av aktiviteter och utbud för att uppnå
den användning och karaktär vi vill se i det framtida
Kinna centrum?
För att skapa ett framtida centrum som uppfyller de tankar
och önskemål vi i tidigare arbetsgrupper har formulerat

om Kinnas framtida användning och karaktär – de värden vi antingen vill framhäva eller åstadkomma – krävs
det ett flertal olika saker. Dels handlar det om fasta inslag
som skulle kunna bidra; utformningen av våra torgmiljöer,
kanske urbana möbler som det också går att skejta på och
utställningar med lokala konstnärer, dels om årstidsbaserade aktiviteter och evenemang. Representanter från Handel
i Mark lyfte fram barnfamiljer som en bra och viktig grupp
att fokusera på om målet är att skapa mer liv i centrum
under en större del av året. För att gynna centrum hade det
varit positivt att skapa aktiviteter för inte minst den här
gruppen – gärna så centralt som möjligt. En annan grupp
som sannolikt kommer att röra sig i centrum mer i framtiden är ungdomar, givet den stora närheten till den nya
Lyckeskolan – det innebär att de behöver ha bra platser som
de kan och får vara på – kanske skulle kommunen kunna
driva exempelvis ett café för unga?
När det kommer till utsmyckningar i centrum lyfts Borås
med sina väggmålningar fram som en föregångare – kan vi
hitta någonting liknande som går mer hand i hand med oss,
men på ett liknande sätt bidrar med färg, liv och intryck i
det offentliga rummet? Ett förslag som lyfts fram av flera
här är att arbeta med textilkonst på fasader runt om i centrum – kanske i form av 3D-tygutsmyckningar?

35

Andra tankar som lyftes fram relaterat till aktiviteter och
utbud är vikten av att lyfta fram och dra nytta av det vi
redan har och snart kommer att få. Här lyfts inte minst
nya Lyckeskolan med hallar och blå scen fram, men också
konserthusbiografen och biblioteket. Finns det möjlighet att
bredda utbudet på bion, så att det riktar sig mer också till
unga? Ska biblioteket utvecklas som ett kulturhus?
Fokusområden
Utifrån tidigare samtal under dialogprocessen pekades tre
områden ut av stadsarkitekten som sannolikt specifikt viktiga att fokusera på i målbildsarbetet. Det första av dessa
områden var ”centrumstråket” – från resecentrum längs
med Stationsgatan upp förbi Sätraplan längs med Boråsvägen till korsningen Boråsvägen-Lilla Lyckegatan (alternativt
hela vägen ut till Mor Kerstins väg, men sannolikt snarare
det förstnämnda). Här framstod det utifrån tidigare samtal som viktigt att försöka skapa en tydlig centrumkänsla,
gärna arbeta med ljussättning, om möjligt levande bottenvåningar som tydligt adresserar gatan samt väl underhållna
fasader. Utöver detta lyftes två platser fram som specifikt
viktiga att utveckla – Mor Kerstins torg och Stationsparken,
med en prioritet på Mor Kerstins torg. Anledningen till
detta är att torget under tidigare samtal har lyfts fram som
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den specifika plats i centrum som har mest utvecklingsbehov. Torget är också beläget centralt både i förhållande till
nuvarande och framtida centrumkärna, vilket innebär att
en utveckling här har mycket goda förutsättningar att bidra
till positivt till hela centrum. Att även Stationsparken lyftes
fram, men med en något lägre prioritet, grundar sig också
det i flera saker. Dels utgör det en viktig plats eftersom det
är en förhållandevis stor och centralt belägen parkmiljö,
dels är parken något av det första som välkomnar kollektivtrafikresenären till Kinna. Även om det finns gott om utvecklingsmöjligheter också här uppfattas dock generellt sett
parken som trevlig redan idag, varför den bör ha en något
lägre prioritet än Mor Kerstins torg – om vi måste välja var
vi ska satsa först.
Gruppen delade bilden av att det är viktigt att fokusera på
specifika platser att utveckla, men ville gärna komplettera
bilden med ytterligare några platser att lyfta fram. Detta
handlade om Grönsakstorget vid Skrädderiet där det förr
skedde grönsaksförsäljning och dammen bakom kommunhuset och biblioteket, som är fin, men underutnyttjad (kanske skulle den kunna införlivas i en stor lekplats och spolas
på vintern?). Även Ännagården omnämndes.

Centrumstråket

Mor Kerstins torg

Relaterat till centrumstråket lyftes återigen vikten av att
inte försöka fylla ut ett för stort centrum, utan hellre arbeta
för att det ska vara tätt. Dock omnämndes det också som
viktigt att när man pratar om Kinnas kommersiella centrum
även tänka in de bra verksamheter som finns på Klockaregatan och Kyrkogatan.

Idéerna för vad som skulle kunna hända på Mor Kerstins
torg var – likt under den tidigare processen – många. Det
som framstår som allra viktigast är att arbeta för att göra
torget till en mer attraktiv målpunkt att samlas kring och
besöka. En idé som lyftes var någon typ av skydd mot regn
över delar av torget – kanske ett glastak, eller i form av stora paraplyer med tyg från olika lokala leverantörer, som ett
sätt att både synliggöra vad vi har att erbjuda som plats och
skapa en större användbarhet på torget. Dessa skulle i så
fall kompletteras med picknickmöbler och gärna mer växter
för att erbjuda fler trevliga sittplatser på torget.

Ytterligare någonting som gång på gång har dykt upp under
samtalen är att vi borde bli bättre på att i vårt framtida Kinna centrum utnyttja våra söderlägen, exempelvis utanför
MBAB:s kontor och på Mor Kerstins torg.
Ett exempel på gatuaktiviteter som hade kunnat inrymmas
någonstans för att bidra till centrum var gatuschack; överlag
vore inslag av roliga möjligheter till aktiviteter där folk kan
stanna upp en stund någonting väldigt positivt.
Här diskuterades också Sätraplan, som visserligen uppfattas som en trevligare plats än Mor Kerstins torg, men också
är en väldigt stor och öppen plats. Kanske skulle trapporna
gå att göra om till en paviljong? Ett strykjärn?

Även förslag på att skapa en scen här lades fram av flera
medlemmar i arbetsgruppen. Detta i syfte att enklare kunna härbärgera evenemang och firanden samt bjuda in till
spontana aktiviteter. De mått som lyfts fram som de bästa
för den här typen av scen är 6 x 10 meter (och absolut inte
mindre är 6 x 3 meter) och det är i så fall viktigt att den
utformas så att den har flera möjliga användningar – den
borde också gå att sitta på och använda för olika urbana
idrotter; och kanske finns det ännu fler möjliga användningar? Som exempel på hur man har tänkt på andra ställen här
lyftes bland annat Trollhättan fram som ett exempel, där
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man har valt att tänka på en torgyta som ett mässgolv; det
vill säga byggt in el, vatten och liknande under mark. När
man då vill hålla evenemang är det bara att öppna en lucka
och ansluta direkt – så finns allt på plats. Detta framhölls
som ett bra exempel på hur man kan underlätta för aktiviteter som skulle bidra till att fylla centrum med liv. Under tidigare samtal har även förslag på en flyttbar scen lyfts fram
och frågan är vad som skulle vara det bästa alternativet för
den här typen av funktion, som man uttryckte att man har
saknat länge. Fördelen med en flyttbar scen skulle kunna
vara att den exempelvis också kan användas på andra platser i kommunen, medan en fast scen på Mor Kerstins torg
som tidigare nämnts också skulle kunna nyttjas på flera sätt
och skapa förutsättningar för än fler spontana aktiviteter.
I diskussionen om Mor Kerstins torg lyftes även att man
skulle vilja se en återkommande matmarknad med lokala
leverantörer på torget. Detta är någonting som finns och
fungerar väl på många andra mindre orter och borde vara
möjligt att åstadkomma även här. I stil med många andra av
de idéer som finns handlar det om att man vill lyfta fram
det vi har som är bra här. Något sådant bör i så fall arrangeras återkommande och taktfast, för att folk ska kunna veta
när det händer.

38

Ytterligare någonting som omnämndes relaterat till Mor
Kerstins torg är att det finns en brist på kommunala flödesskapare riktigt centralt, med både kommunhus, bibliotek och konserthusbiografen placerade utanför den omedelbara centrumkärnan. Här lyfte gruppen fram att en centralt
placerad turistbyrå där kanske även en centrumutvecklare
huserade skulle kunna bidra mycket, både för centrums del
och för kommunen i stort.
Stationsparken
Stationsparken omnämndes av några deltagare i arbetsgruppen som en bra plats för en jättestor lekplats, något som det
har funnits idéer på även tidigare. Överlag har det framkommit önskemål på fler aktiviteter för barn här – kanske
med dammen utanför kommunhuset som en tydligt införlivad del.
Evenemang
Som tidigare nämnts diskuterades vikten av evenemang
som en viktig del i ett levande centrum – dels handlar det
om att skapa förutsättningar för att enklare kunna genomföra större och mindre evenemang, dels handlar det om
att genomföra evenemang som kan bidra till att stärka vår

profil och unicitet. Exempel från andra orter att inspireras
av här är tornerspelen i Visby och Lights in Alingsås. Ett
förslag på ett befintligt evenemang som det hade gått att
knyta an till och bygga vidare på är Tygrikesdagen – tänk
om kommunen hade kunnat vara delaktig här, så att det
kunde bli något större? Vikten av att i den här typen av frågor våga börja litet för att låta det växa allteftersom poängterades också.

Hur blir det verklighet?
Det som framstod som allra viktigast utifrån samtalet är att
vi på ett tydligt sätt måste gå från ord till handling och det
så snart som möjligt – många upplever att de har engagerat
sig gång på gång under årens lopp utan att få tillräckligt
mycket tillbaka och det finns en viss trötthet. Det framstod också som tydligt att om man vill se en utveckling av
centrummiljöerna kommer kommunen att behöva ta på sig
en ledartröja och visa vägen som en god föregångare. Det
handlar inte om att det finns en ovilja från andra aktörer
kring att bidra till utvecklingen – tvärt om – men sannolikt
kommer kommunen som sagt att behöva agera föregångare
för att sätta bollen i rullning i en positiv riktning och inspirera andra, som då kan se att det finns ett värde även för
dem att satsa på utveckling i centrum.

En viktig del i att kommunen skulle behöva ta på sig en
ledartröja och är också att det måste finnas en tydlig mottagare av initiativ från föreningar och andra aktörer som vill
bidra till utvecklingen av centrum – antingen genom evenemang eller fasta inslag. För att initiativ från civilsamhället
ska kunna tas tillvara och faktiskt bli verklighet måste det
vara enkelt att vara med och påverka eller genomföra projekt. Det tydliga svaret som arbetsgruppen såg på den här
frågan om förvaltningen och genomförandet av målbildsarbetet var en centrumutvecklare (kanske skulle en eventuell
framtida centrum- eller platsutvecklare kunna ha till uppgift att arbeta med flera av kommunens centra, men med
huvudfokus på centralorten?), som kunde agera både mottagare av initiativ och katalysator för nya idéer och projekt.
Om den typen av funktion skulle skapas påpekade dock
gruppen att det är av stor vikt att det inte enbart handlar
om en titel, utan att det också måste finnas en budget och
ett handlingsutrymme för att fylla centrum med liv.
Framförallt handlarna pressas av bland annat pandemin
och upplever också att de har fått driva och genomföra
evenemang och liknande på ideell basis om de har velat att
någon typ av aktiviteter ska genomföras i centrum. Arbetsgruppen såg det inte som hållbart att frågan om ett levande
centrum med återkommande aktiviteter ska drivas på ide-
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ell basis, även om vi som konstaterat också skulle behöva
skapa bättre förutsättningar att enkelt bidra till centrum för
den som vill och kan. Något som också lyftes fram avseende detta är att det är bättre att kommunen genomför aktiviteter tillsammans med etablerade föreningar till vilka det
redan finns många engagerade och intresserade medlemmar knutna istället för att på egen hand försöka utröna vad
som skulle kunna tänkas väcka intresse. Det finns föreningar som vill! Något som också påpekades i sammanhanget
var att satsningar som bidrar till att ungdomar mår bra och
har ett sammanhang på sikt sparar pengar för kommunen.
En farhåga som lyftes av framförallt de politiker som deltog i arbetsgruppen var just ekonomin – att inte minst
kultur- och fritidsnämnden som berörs av många av de här
frågorna har en tajt ram och att det finns många andra av
kommunens verksamheter som behöver satsas på. Relaterat
till detta diskuterades att kommunen kanske – eller sannolikt - behöver bli bättre på att ställa krav på exploatörer om
att avsätta medel för exempelvis konstnärlig utsmyckning
eller annan utveckling av de allmänna miljöerna. Även
möjligheterna till sponsring från företag är en fråga att
undersöka när det blir aktuellt att genomföra olika projekt i
centrum; det finns sätt att hitta pengar som inte är via kommunalskatten. Det är viktigt att våga tänka nytt och hitta
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lösningar här. Ytterligare ett medskick som gjordes angående den här typen av frågor är att om man vill skapa en mer
attraktiv torgmiljö med fler arenor för olika människor och
som har förutsättningar attmatcha det nya Kinna centrum
som nu skapas steg för steg – med många nya bostäder och
människor – då kommer det att kosta pengar. Det är också
viktigt att det verkligen blir bra och vi måste ta hjälp av
människor som kan och vet.
Som konstaterat vill gruppen också att vi tydligt går från
ord till handling – gärna på ett så konkret sätt som att
formulera en lista och en skiss för vad som behöver hända
på olika platser och därefter börja bocka av listan. Resultaten är i slutändan det som verkligen spelar roll. Relaterat
till det här diskuterades också vikten av att identifiera lågt
hängande frukt – enkelt genomförda förändringar till det
bättre, som vi kan börja med samtidigt som vi styr mot mer
långsiktiga mål. Också små saker kan göra stor skillnad om
man gör rätt saker.
Även den stora vikten av att i ett första skede avgränsa ett
mindre projekt med tydliga ramar som en del i att gå från
ord till handling lyftes fram – här med ett exempel från
Borås i form av den visionsbild som togs fram för Sandwalls plats och blev en viktig nyckel i det goda arbete med

stadsutveckling som därefter har skett i Borås. Överlag
lyftes vikten av att inte försöka uppfinna hjulet fram; vad
har andra gjort som har fungerat bra på andra ställen, som
vi kan inspireras av? Här diskuterades också att en eventuell förändring av Mor Kerstins torg utgör ett ganska stort
projekt.
Gruppen lyfte också fram att det finns många talangfulla
människor med mycket god erfarenhet här i kommunen –
vi ska dra nytta av och bolla idéer med dem, för att gemensamt arbeta fram exempelvis utformningslösningar.
Ett exempel på hur man skulle kunna fylla centrum med
mer innehåll som omnämndes var att dra nytta av de verksamheter som kommunen redan har – till exempel skulle
sannolikt skolor och förskolor gärna bidra till utställningar
och liknande om de bara visste att de fick.

Övriga inspel
Något som lyftes fram som en viktig pusselbit – en förutsättning – för att det ska vara möjligt att få till ett kvällsliv i
Kinna, med pubar och restauranger, är att det skulle behöva finnas taximöjligheter – helst då kopplat till en centralt
belägen taxistation, där det kan finnas en trygghet kring
vilka som kör taxi. Saknas detta finns det inte möjlighet för
boende i kommunen utanför Kinnas centrala delar att nyttja
och bidra till restaurang- och pubverksamhet i centrum.
Även vikten av att oavsett vilka förändringar vi kommer
fram till att vi vill och kan genomföra beakta tillgänglighetsaspekten poängterades.

Ytterligare ett intressant och konkret inspel som framfördes
på hur nya typer av evenemang och händelser skulle kunna bidra till liv i centrum var ”Ta plats i Övik” – ett exempel på hur man i Örnsköldsvik kan hyra både privata och
offentliga platser för olika typer av evenemang; allt ifrån
privata firanden till föreningar som kanske vill genomföra
en konsert. På så sätt kan nya typer av händelser bidra till
livet i centrum.
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Minnesanteckningar från dialogen i sin helhet
Trygghet & tillgänglighet - sammanfattning efter dialogmöte 5 (summerat 27.04.2021)

Nu har det femte och avslutande dialogmötet i arbetsgrupper i
dialogfasen för Målbild Kinna centrum 2030 genomförts. Fokus
för detta samtal låg på trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet
i det framtida Kinna centrum. Det finns flera platser i centrum
som uppfattas som mindre trygga kvälls- och nattetid, vilket
framförallt har att göra med bristfällig belysning och bristande
social närvaro; att det rör sig för få människor. De platser som
uppfattas som minst trygga är området kring resecentrum och
gångtunnlarna under Viskadalsbanan och väg 41. Vi kunde även
konstatera att vi har tillgänglighetsfrågor av både mer och mindre komplex karaktär att komma till rätta med, samt att mycket
av det som idag uppfattas som otryggt i relation till trafiken
kommer att förbättras markant om vi kan sakta ner och minska
trafikflödena genom centrum.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis finns det flera platser i centrum där
det är viktigt att arbeta för att öka tryggheten, varav området
kring resecentrum och gångtunnlarna under järnvägen och
väg 41 är det viktigaste stället, som uppfattas som minst
tryggt. Det allra viktigaste vi kan göra här är att stärka upp
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belysningen och överlag behöver vi arbeta för att skapa
flöden av människor som kan bidra till tryggheten både här
och på andra platser; detta gör vi allra bäst genom att skapa
trevliga platser, där människor vill spendera tid. Just här
kommer det nya resecentrum och en eventuell ny planskild
korsning för gångtrafikanter att spela en viktig roll.
Avseende tillgängligheten finns det både mer komplexa
frågor att lösa och mindre komplexa, som borde kunna
hanteras på ett enkelt sätt. Det framstår dock också som
att det överlag skulle behövas en större medvetenhet kring
tillgänglighet och universell utformning.
När det kommer till trafiksäkerheten tycks det som att majoriteten av det som idag uppfattas som mindre trafiksäkert
i Kinna centrum idag kommer att förändras till det bättre
om vi kan minska genomfartstrafiken genom centrum och
få ner hastigheten på de fordon som ändå färdas där – vilket vi i det tidigare samtalet om trafik konstaterade är den
gemensamma bild av framtiden som vi har.
Även vikten av att inkludera olika grupper, som exempelvis
människor med funktionshinder, fastighetsägare och handlare när förändringar i centrummiljöerna och andra frågor

som kan vara av vikt planeras diskuterades; vi borde se
över hur vi arbetar med remissinstanser.
Trygghet i Kinna centrum
Den första frågan som diskuterades avsåg huruvida man
uppfattar dagens Kinna centrum som tryggt, vad som skulle
kunna påverka tryggheten i Kinna centrum till det bättre
och ifall det finns specifika platser man upplever som mer
eller mindre trygga, samt hur de mindre trygga platserna
skulle kunna förbättras.
Några deltagare konstaterade att de i huvudsak uppfattar
centrum som tryggt, men att det sannolikt är någonting
väldigt subjektivt och att flera av dem saknar insikt i hur
centrum ser ut kvällstid, eftersom man inte vistas där då.
Det konstaterades också att i den trygghetsundersökning
som genomfördes under hösten 2020 så framgår det att det
finns en otrygghet just relaterad till centrum, vilket framförallt bedöms härröra från en social frånvaro kvälls- och
nattetid. De sätt som lyftes fram som de bästa för att komma tillrätta med detta sades vara att skapa naturliga flöden
av människor genom centrum och att skapa platser där
människor i högre utsträckning vill stanna till och uppehålla sig, för att åstadkomma en informell social kontroll.

Det konstaterades också att det finns tydliga synergieffekter
mellan flera av de saker vi vill se i vårt framtida centrum –
skapar vi trevligare platser i centrum och anledningar att
uppehålla sig där bidrar det till tryggheten, kan vi minska
och sakta ner genomfartstrafiken blir det både trevligare
och tryggare, kan vi få in mer grönska i centrum blir det
trevligare och därmed tryggare samt bidrar positivt i miljöoch klimathänseende och så vidare.
Även komplexiteten i att skapa platser där folk vill uppehålla sig berördes, och det konstaterades att det också ofta
finns en fin gränslinje mellan trevliga platser som bidrar
till tryggheten och platser som blir ’tillhåll’ – här nämndes
bland annat den scen som tidigare fanns i Stationsparken,
men som revs av just denna anledning. Det konstaterades
att en avgörande faktor i sammanhanget sannolikt är hur
synlig man är på en plats; finns det tillräckligt många som
ser en blir tryggt.
Därefter fokuserades samtalet huvudsakligen på de platser
som lyftes fram som de mest otrygga; området runt resecentrum och – framförallt - gångtunnlarna under Viskadalsbanan och väg 41. Detta är ett område som man ser utmärker
sig ur otrygghetssynpunkt och man upplever att det mycket
handlar om att man inte syns, att det finns platser där folk
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skulle kunna gömma sig, att det är skräpigt och att det inte
är nog upplyst. Här omnämns också att man nu tittar på
lösningar för att ersätta befintlig gångtunnel under järnvägen, eftersom denna närmar sig 100 års ålder och kommer
att behöva ersättas med en ny lösning. Här diskuteras då en
större tunnel – 2,5 meter hög och bredare än dagens smala
tunnel och ordentligt belyst. Kanske finns det möjlighet till
dagsljusinsläpp? Det konstateras dock också att en tunnel
ändå alltid är en tunnel – och att någon annan typ av bra,
planskild lösning sannolikt är svår att få till här, givet de
höjdskillnader som finns.
Även några andra platser omnämndes som potentiellt otrygga, och då handlar det framförallt om parkeringsdäcket vid
Grovaliden/Punkten – där det har förekommit problem och även reflektioner relaterade till det planerade, tillkommande parkeringshusets utformning. Här lyftes det fram
att det är av stor vikt att göra det så tryggt det bara går – för
att det faktiskt ska användas. Det får inte vara för trångt att
komma in och parkera och det måste vara väl upplyst. Just
parkeringshus (och även gångtunnlar) diskuterades som
platser som skulle kunna vara aktuella att kameraövervaka
för att bidra till säkerheten, även om just den typen av lösning överlag ses som ett sätt att strikt hantera ett problem,
till skillnad från många andra, mjukare lösningar, som kan
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bidra med mervärden och trivsel utöver ökad trygghet. Här
poängterades också att säkerheten på den här typen av plats
är av extra stor vikt för dem med funktionsnedsättningar,
som lättare kan bli utsatta för brott och hot än andra personer. Ett exempel på hur man kan skapa ytterligare trygghet
i ett parkeringshus som nämndes vid mötet var hur man i
Borås har adderat 2-3 våningar lägenheter ovanpå ett parkeringshus, för att höja säkerheten.
Ytterligare någonting som påtalades avseende tryggheten
var att det nu kommer många rapporter om större gäng av
ungdomar som uppehåller sig på exempelvis parkeringsplatser. Detta har såklart en del med pandemin att göra,
men man kan också tolkas som ett tydligt tecken på att
det saknas mötesplatser och aktiviteter för dem. Här lyftes
även vikten av en dialog med öppen ungdomsverksamhet,
som kan stärka upp med närvaro på platser där det bedöms
behövas.
Saker som nämndes som enkelt skulle kunna bidra till en
ökad trygghet utöver att addera mer grönska och belysning
var exempelvis att verka för att det ska vara mindre skräpigt, bland annat nere vid resecentrum.
Avseende olika sätt att arbeta för en ökad trygghet i centrum

nämndes också att det har genomförts trygghetsvandringar
i centrum – både som en del i det arbete trygghets- och säkerhetsrådet bedriver och också en stadsvandring i september 2018, initierad av centrumgruppen. Vid den vandringen
deltog både dåvarande kommunchef och kommunalråden
och efteråt sammanställdes ett dokument med förslag till
förbättringsåtgärder. Vid måndagens samtal konstaterades
att det är av otroligt stor vikt att den typen av insatser som
trygghetsvandringar också följs upp med konkreta åtgärder,
för att de ska ha ett värde.
Tillgänglighet i Kinna centrum
Avseende tillgängligheten i Kinna centrum framstod det
som tydligt under samtalet att vi här har många utmaningar
att försöka lösa. Vissa av dem handlar om komplexa utmaningar – som till exempel att tillgängliggöra befintliga
byggnader på ett visuellt tilltalande sätt, som inte exempelvis blockerar fönster i källare och resulterar i att fastighetsägaren i fråga får färre lokaler att hyra ut. Andra utmaningar
framstår som att det bör vara betydligt enklare att komma
till rätta med – som exempelvis att det står en lyktstolpe
mitt i ledstråket på Sätraplan och att ledstråket utanför kyrkan leder rakt in i muren som omgärdar densamma.

Tillgänglighetsbristerna i Kinna centrum är flera, men det
framstår som att ett av de större problemen är just nivåskillnader. Det finns flera butiker i centrum där den som
exempelvis sitter i rullstol helt enkelt inte kan komma in,
eftersom det saknas praktiska lösningar för att överbrygga
nivåskillnaderna. Detta är någonting som Funktionsrätt
Mark beklagar, eftersom det hindrar dem som är rullstolsbundna att handla lokalt och på så sätt stötta det lokala
näringslivet. Här påtalas också att tillgänglighet är en oerhört viktig fråga inte bara rent subjektivt, utan också ur
ett mänskliga rättigheter-perspektiv, vilket ger den en stor
tyngd. Det handlar också om vilken bild vi vill förmedla av
oss själva som plats.
Här påtalas vikten av att fastighetsägare verkligen försöker
tänka till kring hur man kan skapa tillgänglighet till idag
otillgängliga byggnader. Om det inte går att skapa en visuellt tilltalande ramp på entrésidan utan att försämra byggnadens funktion för mycket kanske det åtminstone går att
hitta en annan placering för en ramp? Denna typ av lösningar finns det redan idag exempel på i Kinna, och även
om det inte ska vara ett förstahandsalternativ är det ett gott
exempel. Ordnar man tillgängligheten på så sätt är det dock
av stor vikt att det finns en hänvisning vid entrén och gärna
på den verksamhet som håller till i byggnadens hemsida.
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Utöver frågan om nivåskillnader för att kunna komma in i
framförallt butiker och ledstråk nämndes även flera andra
punkter som viktiga. Bland annat handlade det om kontrastmarkeringar av trappor, tydliga och kännbara gränser
mellan cykel- och gångvägar, skyltning, belysning, rymliga
angöringspunkter för färdtjänst och frekvent förekommande tillgängliga sittplatser. Tillgängliga sittplatser bör vara
av det något högre slaget för att man enkelt ska kunna resa
sig, ha armstöd, vara utformade så att bord och bänk är
sammankopplade samt på så sätt att även den som sitter i
rullstol kan vara del av sammanhanget.
Ytterligare någonting som poängterades som viktigt just när
man diskuterar tillgänglighet är att vi även i detta avseende måste ta höjd för framtiden – och just i det här fallet de
demografiska förändringar vi vet att vi står inför med en
åldrande befolkning, där fler i framtiden kommer att vara
mer fysiskt begränsade. År 2030 kommer andelen personer
över 80 år att ha ökat med 50 %. Det finns flera delar i det
här och utöver vad som har nämnts tidigare skulle vi också
behöva addera ytterligare handikapparkeringar (utbudet av
sådana har dessutom minskat i centrum och det finns redan
idag en jättebrist) och förbättra dem som redan finns. Ännu
en aspekt relaterad till just den åldrande befolkningen är
att en kvalitativ närmiljö är ännu viktigare för äldre än för

46

många andra grupper, eftersom det är framförallt där man
vistas. Här måste vi även se till den väg som de äldre kan
väntas gå till centrum – också här måste det finnas gott om
tillgängliga sittplatser som ger möjligheter att vila benen.
En idé som lyftes fram är att försöka tänka utanför boxen
relaterat just till tillgänglighetslösningar – ett exempel som
omnämndes här är uppvärmda gatupartier, för att minska
risken för fallskador.
Det nämndes också att tillgängligheten i centrum blev bättre i samband med den ombyggnation som genomfördes för
ungefär 10 år sedan, och att det också då fanns förslag på
fler etapper utöver dem som genomfördes – i de delar som
inte förändrades (exempelvis kring Stationsgatan) är tillgängligheten idag sämre än i de delar som byggdes om.
Ytterligare en fråga som lyftes fram relaterat till tillgänglighet var tillgängligheten till det nya, planerade parkeringshuset – detta eftersom man sett på de visionsbilder som
hör till förstudien att infarten till parkeringshuset är tänkt
att ske från kvarteret Folkskolan till. Här poängterades att
det inte spelar någon roll ifall exempelvis hörnet på parkeringshuset placeras inom 150 meter från centrum – det är
var man kan gå in och ut ur det som spelar roll; och att en
smidig access mellan centrum och parkeringshuset är av

yttersta vikt för att det faktiskt ska kunna fylla den funktion
det avses fylla. Även kopplingen till idrottshallarna är väldigt viktig. Kanske skulle det kunna finnas en kundvagnsparkering inne i parkeringshuset för att göra det smidigt att
parkera där när man handlar i centrum?
Också skyltning lyftes fram som en viktig tillgänglighetsfråga. Det skulle kunna vara så att vi behöver se över de infartskartor vi har, så att informationen är uppdaterad. Det är
även viktigt att det är välskyltat både till befintliga p-däck
och till det planerade parkeringshuset. Det ska heller inte
skyltas mot det hotell som sedan lång tid tillbaka inte utgör
ett hotell. Här lyftes även frågan om det skyltprogram som
idag utgör ett stöd för kommunens byggenhet vid handläggning av bygglov – kanske borde detta lyftas fram med en
annan status? Relaterat till detta med skyltning lyftes även
vikten av att det är bra skyltat även för resande med andra
färdmedel än bil, som exempelvis cykel och kollektivtrafik.
Just när det kommer till cykel så vet vi också att cykelturismen är någonting som ökar. Kan vi skapa en naturlig plats
för paus för cyklister vid torget? Med möjligheter att ladda
batterier, fylla på vatten och kanske använda gratis wifi?

Trafiksäkerhet i Kinna centrum
Avseende trafiksäkerheten i centrum konstaterades att
många av de problem vi idag ser relaterade till detta kommer att bli markant bättre om vi kan åstadkomma den
nedsaktning och minskning av biltrafikflödet genom centrum som föregående arbetsgrupp om trafik konstaterade
att vi vill se och som vi vill åstadkomma genom att göra det
svårare att köra igenom centrum. Kanske skulle man också kunna ha exempelvis en digital skylt som visar vilken
hastighet man kör i, för att påverka bilisterna till att sänka
farten; vi behöver hitta tekniska hjälpmedel som kan hjälpa
oss. Det behöver som tidigare konstaterat också skyltas upp
bättre runt centrum.
Något som påtalades utöver att biltrafiken genom centrum
rör sig för snabbt är att många idag cyklar på trottoarerna och torgen i Kinna, bland annat utanför Knallenhuset.
Förhoppningsvis kan också detta bli bättre om man får ner
hastigheten på bilarna genom centrum, men kanske krävs
det ytterligare åtgärder?
Som vi har diskuterat tidigare utgör också korsningen Mor
Kerstins väg-Boråsvägen en logistisk utmaning framåt, som
till viss del ligger nära i tid givet att nya Lyckeskolan tas i
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bruk i höst. Här föreslås att infartstrafiken till centrum från
det hållet borde ledas in bakom gamla posten, för att guidas
rakt fram emot det planerade parkeringshuset och göra det
till ett naturligt val att använda det. Frågan är dock om det
är en säker och möjlig lösning, givet den stora närheten till
skolan.
Vägen framåt
Det påtalades att det är av väldigt stor vikt att föra en dialog
med berörda grupper när förändringar av våra gemensamma
miljöer planeras. Detta handlar inte minst om exempelvis
Funktionsrätt Mark, som påtalade att de gärna ställer upp
bara de blir tillfrågade (vilket de upplever att kommunen
ofta har varit dåliga på att utnyttja hittills). Ingenjörer och
planerare saknar ofta tillräcklig insikt i tillgänglighetsfrågor
och även om viss insikt kanske finns är det alltid bättre att
prata med dem som faktiskt själva lever med de problem
bristande tillgänglighet skapar – här kan både kommunala
funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet utgöra viktiga dialogparter. Och som sagt: blir det enklare för
exempelvis dem som sitter i rullstol blir det också lättare
både för bland annat äldre och för den som kommer med en
barnvagn.
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Vidare påtalar medlemmar i Fastighetsägarna att de i Borås utgör en remissinstans när större projekt planeras av
kommunen. Det vore fördelaktigt om vi kan landa i motsvarande upplägg även här; det skulle kunna utgöra en av
flera viktiga pusselbitar i den samverkan som vi ser som så
viktig framåt. Även handlarna är en viktig instans att föra
den här typen av samtal med.
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Har du inspel till det fortsatta arbetet som du vill framföra eller
känner du att det saknas någonting som borde ha framkommit i dialogen?
Kontakta gärna stadsarkitekt Lisa Heller på mejladressen: lisa.heller@mark.se
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