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Sandvikens Kommun söker 37 619 spanare för att 
”plussa centrum” 
Över 300 förslag på hur Sandvikens centrum kan utvecklas har 
kommit in. Nu efterlyser Sandvikens Kommun fler idéer och ber alla 
invånare om hjälp i omvärldsspaningen. Genom sociala medier kan 
alla ge tips från världens alla hörn på hur de önskar #plussacentrum. 
 

– Sandviken har under mer än 150 år präglats av internationella 
kontakter och de flesta av oss lämnar kommunen för längre eller 
kortare resor, säger Odd Westby, informationschef och fortsätter. 
Många har säkert någon bild i sin mobil eller i fotoalbumet på 
något de tyckt är fräckt, snyggt eller praktiskt.  

 
Redan 1838 besökte Göran Fredrik Göransson staden Chicago som han 
sedan hade som förebild när Sandviken formades. På samma sätt kan vi 
idag hämta inspiration utanför kommungränserna när arbetet med 
förnyelsen av Sandvikens centrum går vidare. 
 
Ett första steg togs genom investeringen i utvecklingen av Kulturcentrum. 
Nästa steg blir renoveringen av Drottningen (f.d. Baptistkyrkan) och 
därefter byte av VA-ledningar, belysning och fjärrvärmeledningar i de 
centrala delarna. Plussa Centrum handlar dels om vad medborgarna 
tycker skulle bidra till en aktiv stad i enlighet med kommunens vision 
2025. Dels rent konkret om hur gågatusystemet ska se ut när arbetet och 
uppgrävningarna av gatorna är klara. 
 
Många har nyttjat möjligheten att ”Plussa Centrum”, bland annat i butiker 
i centrala Sandviken, under Stora Träffen och på kommunens webbplats 
sandviken.se. Alla inkomna idéer publiceras även på webbplatsen. I 
början av 2015 presenteras sedan förslag på utformningen av centrum, 
framtaget med inspiration av de idéer som medborgarna lämnat. 
 

– Jag hoppas att vi får bilder och förslag från när och fjärran på 
hur vi kan utveckla centrum, säger Andreas Sundström vid 
Tekniska kontoret och fortsätter. Kanske på en snygg och skön 
bänk i Örebro eller en stenläggning i Toronto? Kanske någon 
hittat det perfekta cykelstället eller blomlådor som det går att åka 
skateboard på?  
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Så här går det till 

Genom att använda hashtagen #plussacentrum kan alla som vill skicka in 
sina spaningar på vad de vill se i Sandvikens centrum via Twitter e
Instagram. Självklart går det även att lämna bilder i Stadshusets reception 
eller skicka bilder via e-post eller sandviken.se. 

37619 personer 

Enligt SCB uppgick Sandvikens kommuns befolkning 31 augusti 2014 till 
37619 personer. 

Kontaktperson 

Odd Westby, informationschef  
026-241235 
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