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RAPPORTENS UPPLÄGG
Denna underlagsrapport till översiktsplan för Åre kom-

mun beskriver hur den inledande dialogprocessen kring 

översiktsplanen har gått till samt vilka frågor som disku-

terats vid de olika dialogtillfällena.

Rapporten är indelad utifrån de aktiviteter som ägt rum 

inom ramen för dialogprocessen: Åre höstmarknad, en-

käter och öppna bymöten.

Arbetet med dialogprocessen har främst utförts av Ida 

Th uresson, kommunledningskontoret, Veronika Vi-

ström, miljöavdelningen och Karin Söderberg, mark- 

och exploatering.

Foton: Åre kommun

Tack till alla som på olika sätt deltog i den inledande 

dialogprocessen och arbetet med denna rapport!
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BAKGRUND OCH SYFTE
Varje kommun ska enligt lagen ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan (ÖP). ÖP:n är ett 

av kommunens viktigaste planeringsinstrument och ett strategiskt dokument som är vägledande 

för efterföljande beslut i kommunen, och även för andra myndigheter. 

En ÖP är ett styrdokument som i stora drag anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 

av en kommuns fysiska miljö. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en 

vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. I ÖP:n uttrycker alltså kommunen sin vägning mel-

lan olika allmänna sektorsintressen med fysiska anspråk: vad är viktigt och vad ska prioriteras för 

att vi ska nå dit vi vill? 

En ÖP bygger på ett brett kunskapsunderlag om bl a kommunens fysiska planering, tekniska 

försörjning, miljöarbete och näringslivsutveckling samt kunskapen om regionala och nationella 

sammanhang och förändringar i omvärlden. En öppen process och kontinuerlig dialog mellan 

kommunens invånare, förtroendevalda och tjänstemän, samt berörda myndigheter ger en välför-

ankrad ÖP.

Processen att ta fram en ny kommuntäckande ÖP för Åre kommun påbörjades under hösten 

2012. Ett steg i detta arbete var skapa en inledande medborgardialog. Det är betydelsefullt att 

dialogen sker tidigt i ÖP-processen - innan ett färdigt planförslag fi nns på bordet. 

Syftet med medborgardialogen har dels varit att informera medborgarna om översiktsplanering 

och processen att ta fram en översiktsplan, dels att kartlägga vad medborgarna tycker om sin livs-

miljö och kommunens framtida utveckling. Medborgardialogen ska ge kunskapsunderlag och stöd 

inför politikernas beslut om mål för kommunens översiktsplanering. Vilken inriktning ska över-

siktsplanen ha och vilka frågor är extra viktiga för Åre kommun? Själva dialogprocessen innebär 

inte att medborgarna avgör planens direkta utformning, mål eller innehåll. Medborgarnas möjlig-

het att påverka planens innehåll är att berätta om sina åsikter så att det kommer politikerna till del. 

Det är politikerna som fattar alla beslut med stöd av inkomna synpunkter från allmänheten och 

det beslutsunderlag som tagits fram.
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Aktivitet: Åre höstmarknad

AKTIVITET: ÅRE HÖSTMARKNAD
Den första publika händelsen inom ramen 

för översiktsplaneprojektet var aktiviteterna 

i kommunens monter på Holiday Club på 

Åres höstmarknad. Dessa bestod av allmän 

ÖP-information, enkätutdelning och en 

postervägg där mässbesökarna kunde delta i 

en så kallad SWOT-analys1. Mässbesökarna, 

som i många fall var barn, fi ck skriva post-

it-lappar med synpunkter på vad de tycker 

om Åre kommun. Analysen är inte tänkt att 

användas som ett konkret underlag för ÖP-

arbetet, syftet var snarare att få besökarna 

att börja tänka till om vad de tycker om Åre 

kommuns framtida utveckling. Eftersom 

montern stod i Åre hade de inlämnade syn-

punkterna förstås ett visst Åre-fokus.

Följande är ett axplock av vad som stod på 

post it-lapparna:

 ► Som bra nämnde besökarna bland annat naturen och fj ällen, skidåkningen, att det fi nns 

många aktiviteter och mycket att göra, lugnet, att byn Åre är trevlig och det rena vattnet.

 ► Som dåligt nämndes utbyggnadsplanerna i Ullådalen, höga priser, att Åre byggts sönder och 

de långa avstånden.

 ► Som möjligheter för kommunen angavs en framtida turistskatt, utveckling av liftsystemet, 

tennisbanor, gång- och cykelvägar, ridhus och satsningar på skolan och kvalitet.

 ► Som hot nämndes kortsiktiga exploateringar, bostadsbrist, VA-problematik, exploatering av 

Ullådalen och det faktum att pengarna styr utvecklingen i så stor utsträckning.

1 SWOT står för strenghts, weaknesses, opportunities och threats, dvs bra, dåligt, möjligheter och hot.
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Aktivitet: Enkäter

AKTIVITET: ENKÄTER
SYFTE OCH INNEHÅLL
Hösten 2012 togs enkäter med ÖP-relaterade frågor 

fram. Enkäternas syfte var både att samla in synpunk-

ter inför ÖP-arbetet och att sprida information om att 

processen med att ta fram en ny kommuntäckande 

översiktsplan satts igång. 

Enkäterna delades ut bland mässbesökarna på höst-

marknaden (vilka bestod av både permanentboen-

de och semesterboende/besökare) och i samband 

med de öppna bymötena som hölls på elva plat-

ser runt om i kommunen. Enkäter skickades 

också ut till ca 10 % av kommunens medborgare över 18 år. En högre andel enkäter skickades ut 

till Storlien och Ånn1.

Sammanlagt har 233 permanentboende, 39 personer med semesterhus i kommunen och 10 per-

soner som inte bor i kommunen svarat på enkäten. Svaren är inte statistiskt säkerställda, men kan 

ändå ge en fi ngervisning om vilka ämnen som upplevs som viktiga för ÖP-arbetet. Medelåldern 

hos dem som svarat är genomgående relativt hög. Bland de permanentboende har totalt 103 kvin-

nor och 118 män svarat på enkäterna (12 personer har inte uppgett kön).

Enkätfrågorna berörde bl infl yttning, vad som är bra och dåligt med Åre kommun och vilka prio-

1 Detta berodde på att kommunen ville marknadsföra de då nära förestående bymötena i västra delarna 
av kommunen.
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Hur bör vi prioritera?
Att formulera mål för den framtida fysiska planeringen är en viktig del i processen med 

att ta fram en översiktsplan. Genom att ange vilka områden du tycker att kommunen ska 

prioritera extra mycket kan du påverka politikerna inför deras beslut om mål för översikts-

planen.
Kryssa för de tre prioriteringsområden som du tycker är viktigast och komplettera 

gärna med egna förslag på prioriteringsområden på de sista raderna. Tänk på att även 

dina egna förslag till prioriteringsområden ska ha anknytning till den fysiska miljön, dvs 

mark- och vattenanvändningen.

Tack för din 
medverkan!

Kommunikationer mot resten av landet

BefolkningsökningBevarandet av naturvärdenBevarandet av friluftsvärden
Näringslivets behovAtt vara en kommun där alla känner sig välkomna, jämlika och delaktiga

Förnybar energi och begränsad klimatpåverkan

Bostadsbyggande
God tillgång till kommunal service (t ex förskolor, skolor och äldreboenden)

God tillgång till icke-kommunal service (t ex affärer, bank, hälso- och sjukvård)

Att bevara och utveckla kommunens kulturmiljöer och identiteter

Aktiviteter och mötesplatser
Utveckling av jord- och skogsbruk

...............................................................

...............................................................

...............................................................

”Miljöhänsyn och ett 
rikt kulturliv leder till 
gynnsam tillväxt för 
näringslivet. Det är 
en beprövad väg till 
framgång!”
Bonäshamnsbo

”Ökade kostnader för 
transporter av personer och 
varor är ett hot”
Järpenbo

”Ökad sammanhållning 
och satsning på kvalitet 
i alla sammanhang ger 
utveckling”
Järpbynbo



7

Aktivitet: Enkäter

riteringsområden som är viktiga för den framtida fysiska planeringen.

För att illustrera svaren, som för de fl esta frågor gavs i löptext, har ordmoln tagits fram. Genom att 

låta ett datorprogram analysera en textmängd kan ord sorteras utifrån hur ofta de använts. Ju mer 

frekvent ett ord är, desto större blir det i ordmolnet. Detta visar i sin tur en tendens på vilka ämnen 

som återkommit oftast i svaren på respektive fråga. För att få ett fungerande underlag för ordmol-

nen har enkätsvaren homogeniserats; synpunkten ”allt handlar bara om Åre” har t ex brutits ned 

till ”Årefokus” för att innebörden av orden ska få genomslag i ordmolnsanalysen.

SLUTSATS ENKÄTER
Merparten av personerna som uppgett att de fl yttat till kommunen anger att de kommer från 

Östersund, Stockholm eller Göteborg. Främsta skälen till infl yttning är livsstilsbetonade, det vill 

säga möjligheten att leva med närhet till naturen och tillgängligheten till naturbundna aktiviteter. 

Andra största faktor är arbete, följt av familjeskäl och studier.

Den vackra naturen i kombination med den utvecklingskraft som fi nns i kommunen är ett åter-

kommande svar när kommunens karaktär och attraktivitet beskrivs. Kommunen beskrivs också 

som dyr, turistinriktad och Årefokuserad. I enkäterna fi nns en mycket tydlig bild av den motsätt-

ning som fi nns mellan utvecklingen som sker i Åredalen och glesbygdsproblematiken som fi nns i 

resten av kommunen. Många uppger att man upplever att alla kommunala satsningar görs i Åre 

där de värden som är attraktiva riskerar att förstöras genom överexploatering; resten av kommu-

nen lämnas åt sitt öde med indragen service och avfolkning som följd. De stora avstånden och de 

dåliga kommunikationerna upplevs som ett hot.

Utöver denna glesbygds-/exploateringsproblematik nämns också framtida klimatförändringar som 

negativt för kommunens viktiga besöksnäring. 

Vid frågan om hur Åre kommun kan utvecklas i framtiden svarar många att kommunikationerna 

bör stärkas, att satsningar bör göras i hela kommunen och att det är viktigt att lyssna på medbor-

garna.

Enkätens sista fråga består av alternativ till prioriteringar där de svarande betts kryssa i de tre 

prioriteringsområden som upplevs som viktigast. Satsningar på gång- cykel- och kollektivtrafi k är 

överlägsen etta i undersökningen. Övriga svarsalternativ har en jämnare fördelning med ”natur-

värden”, ”friluftsvärden”1 , ”kommunikationer mot resten av landet” och ”kommunal service” som 

högsta poster. 

Överlag går det att notera att enkätsvaren i viss mån överensstämmer med de diskussioner som 

fördes på de öppna bymötena runt om i kommunen. Enkätsvaren är dock i många fall betydligt 

fränare i tonen; kanske beror detta på att ståndpunkterna som angetts i enkäterna inte framförts i 

ett samtal där olika sidor på ett problem måste tas in och bemötas?

1 Eventuellt kan alternativen ”naturvärden” och ”friluftsvärden” i viss mån läsas samman eftersom dessa 
värden i mångt och mycket är avhängiga varandra.

 ”Tänk större än 
destination Åre - tänk 
regionen Östersund - Åre 
-Trondheim istället!”
Boende i Edsåsdalen

”Det fi nns en framtidstro 
som är svår att hitta i 
andra motsvarande delar 
av landet”
Järpenbo

”Sätt stopp för bypolitik - 
jag skäms ibland!”
Storlienbo

”Gör mer för dem som bor 
i kommunen. Tänk inte 
bara på turismen och sluta 
fl ytta allt till Åre”
Järpenbo
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Aktivitet: Enkäter

  ► KOMMUNENS KARAKTÄR - BESKRIV MED TRE ORD

  ► ANLEDNING TILL FLYTT TILL ÅRE KOMMUN

  ► UTFLYTTNINGSORT

”Det utbud som fi nns 
av kultur och handel 
är begränsat till och 
fokuserat på turismen”
Årebo

”Politikerna borde 
samarbeta. Mer 
delaktighet - lyssna på 
medborgarna!” 
Ånnbo

”Satsa på t ex en 
industri för att hålla liv 
i landsbygden och ge fl er 
jobb” 
Mörsilbo

”Allting byggs upp kring 
denna bergsknalle i Åre. 
De få byar som fi nns 
kvar kommer att dö ut 
eftersom det inte fi nns 
någon service här.”
Ånnbo
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Aktivitet: Enkäter

  ► VAD ÄR MINDRE BRA MED ATT LEVA I ÅRE KOMMUN?

  ► HUR KAN ÅRE KOMMUN UTVECKLAS TILL DET BÄTTRE?

  ► VAD ÄR BRA MED ATT LEVA I ÅRE KOMMUN? ”Satsa på att 
marknadsföra sig som en 
kommun där skola, vård 
och omsorg är viktigt även 
om det kostar.”
Ottsjöbo

”Det existerar 
drag av feodalism. 
Tillgångar som mark, 
strategiska fastigheter 
eller verksamheter/
ägarförhållanden skapar 
maktsituationer som 
hämmar kunskapsutbyte.”
Årebo

”Utnyttja befi ntlig 
infrastruktur bättre: 
rälsen, vägarna - allt fi nns 
ju! Släpp loss fantasin!” 
Undersåkersbo

”Det är osynkat; 
nödvändig infrastruktur 
och utbyggnad utan 
boendeunderlag”
Duvedsbo
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Aktivitet: Enkäter
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  ► HUR BÖR VI PRIORITERA?

  ► VILKA FRAMTIDA PROBLEM SER DU FÖR ÅRE KOMMUN?

”Satsa mer på Åre 
centralort; det krävs ett 
nav med dragningskraft” 
Undersåkersbo

”Man utvecklar inte 
bilvägar, gång- och 
cykelvägar i samma 
takt som man beviljar 
bygglov”
Årebo

”Se behovet, sätt ett mål 
och  jobba mot det med 
politisk enighet kring 
vad det målet är” 
Undersåkersbo
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Aktivitet: Öppna bymöten

AKTIVITET: ÖPPNA BYMÖTEN 
Under vintern 2012/2013 hölls sammanlagt elva stycken öppna kvällsmöten i kommunens byar. 

På mötena medverkade kommunala politiker och tjänstemän. Inbjudan till mötena skedde genom 

annonsering i Årebladet, 321:an, affi  scher och enkätutskick.

Alla möten inleddes med en kort presentation av processen att ta fram en översiktsplan, därefter 

fi ck mötesdeltagarna fritt gå runt mellan tre olika tematiska stationer med kartor. Stationernas 

teman var: a) bostäder, näringsliv och service, b) kommunikationer, c) värdefulla områden och 

platser.

Mötenas syfte var dels att berätta om att ÖP-arbetet påbörjats, dels att samla in medborgarnas 

kunskap och synpunkter om kommunen genom samtal. Mötena var förutsättningslösa; tjänste-

män och politiker lyssnade på vad medborgarna hade att berätta om sina byar och sin kommun 

- inte tvärtom. Fokus låg inte bara på traditionella markanvändningsfrågor, utan diskussionerna 

handlade också om mjuka frågor som identitet och bruket av landskapet.1

På mötena tog mötesledarna anteckningar kring de frågor som uppfattades vara betydelsefulla. 

Det är dessa anteckningar som ligger till grund för denna rapport.

1 Detta har en tydlig koppling till den europeiska landskapskonventionen som innehåller en tydlig demo-
kratisk aspekt och lyfter fram landskapets sociala betydelse där människor kan delta aktivt i värdering och förvalt-
ning av landskapet.
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Aktivitet: Öppna bymöten

Redogörelsen för de öppna mötena är indelad ortsvis. Under respektive ort beskrivs först åsikter 

som framkom om nuvarande förhållanden, följt av synpunkter kring hur orten och kommunen 

borde utvecklas i framtiden. Många av frågorna som togs upp på mötena är inte direkt ÖP-relate-

rade. Frågorna bildar dock ofta ett mönster som ger en helhetsbild kring hur medborgarna ser på 

kommunen och utveckling.

► Synpunkter som har en tydlig relation till översiktsplanering har markerats med en orange pil.

Inbjudan till de öppna 
bymötena sattes upp som 
affi  scher runt om i kommunen 
och fanns med som annons i 
Årebladet och 321:an.
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STORLIEN 
Ett öppet bymöte hölls på restaurang Flamman den 13 no-

vember 2012. Cirka 30 personer närvarade och diskussion-

erna handlade bland annat om kommunens syn på och 

ansvar för Storliens framtida utveckling. Nedan följer en 

sammanställning av de synpunkter och tankar som framkom 

under mötet.

STORLIEN IDAG
I Storlien råder en stor bostadsbrist. Det fi nns gott om ar-

betstillfällen - särskilt om de planerade satsningarna på 

gränshandel skulle bli av - men liten tillgång till bostäder 

för dem som arbetar i byn. De lägenhetshus som fi nns köps 

upp och lämnas enligt mötesdeltagarna medvetet att förfalla 

tills de omvandlas till fritidshus. Det byggs i stort sett bara 

fritidshus i området Storlien/Storvallen. Pendlingsavstånden 

för dem som jobbar i Storlien men bor på annan ort blir 

väldigt långa.

Mötesdeltagarna upplever inte att turismen i området ut-

vecklas särskilt mycket, men däremot bedöms gränshandelns 

potential vara stor. Byborna är frustrerade över att planerna 

på handelscentra i Storlien inte har blivit av och misstänker 

att det beror på att starka krafter inom handeln i Åre inte vill 

ha konkurrens. Man anser att kraven som ställs på exploatö-

ren, t ex att bygga arbetarbostäder, är alltför långt gående och 

tycker istället att kommunen borde ordna dessa boenden. 

Den absoluta merparten av fritidshusbeståndet i Storlien/

Storvallen ägs av norrmän. En negativ tendens kring privati-

sering av utemiljöer fi nns där fastighetsägare t ex stänger av 

vägar.

Tidigare har det funnits barnomsorg i Storlien, nu består 

den enda kommunala servicen i räddningstjänst. Bristen på 

barnomsorg har fått fl era familjer att fl ytta och förhindrar att 

nya barnfamiljer fl yttar till byn, vilket ytterligare försvagar 

service underlaget och minskar näringslivets utveckling. När 

barnfamiljerna fl yttar fi nns det också en risk att äldre genera-

tioner fl yttar med dem.

Det fi nns en eventuell konfl ikt mellan turism och framtida 

vindkraftssatsningar.

Järnvägen är en tydlig barriär i samhället. I byn är all trafi k 

återvändstrafi k eftersom det bara fi nns en infart till byn. Tra-

fi ksituationen inne i byn upplevs som trång och det råder 

brist på parkeringar. Vägen mellan byn och COOP/E14 an-

ses vara farlig för oskyddade trafi kanter.

Byn upplevs som trygg och det fi nns många möjligheter till 

rekreation; vandringsslingor och vacker natur fi nns överallt. 

Storlien har en genuin och anrik identitet och boendekvali-

teterna är höga - man bor direkt på fj ället. Det kärva klimatet 

gör dock att det är svårt att bo i Storlien som gammal. Anor-

na/grunden som kurort lyfts fram av fl era mötesdeltagare, 

liksom den rikliga fl oran som ligger bakom Blomsterstigen. 

Samtidigt berättar man om förfallet och känslan av att Stor-

lien blivit en bakgård och en ort på dekis. Särskilt entréerna 

till Storlien ses som ett problematiska.

Barn kan röra sig fritt överallt i byn, men det saknas utpräg-

lade aktiviteter för unga.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
STORLIEN
► En viktig förutsättning för utveckling är att hitta en ge-

mensam lösning på barnomsorgen för byarna i väster 

(Ånn, Enafors, Handöl, Storlien). Förslagsvis kan mark 

’”Det var här det hände, det riktiga societetstillhållet på 
1 950-talet’”
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köpas in i Enafors, där markpriserna är lägre än i Stor-

lien.

 ► Att utveckla sammanhängande cykelstråk från Norge 

och österut vore en intressant utveckling av en turis-

men. Förutsättningar fi nns - bl a en gammal materialväg 

- men kräver att t ex nya järnvägsövergångar skapas.

 ► Området söder om E14 upplevs som viktigt att beva-

ra och bör hållas fritt från skotertrafi k och exploatering 

i framtiden.

 ► Storlienborna upplever att det är viktigare att få byg-

den att leva än att bevara området norr om E14 

orört. Området där handeln är planerad används inte 

och påverkar inte byn. Det är dock viktigt att handels-

etableringen gestaltas väl och smälter in i landskapet.

• En viss tro fi nns på marknadsanpassning; att exploatörer 

kommer att bygga bostäder om det verkligen behövs i 

samband med exploateringen av handelscentrat. 

• Hyreslägenheter i form av temporära moduler skulle 

kunna byggas som arbetarbostäder.
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ÅNN
Den 14 november 2012 hölls ett öppet bymöte på Karolin-

ergården i Ånn där cirka 40 personer närvarade. Samtalen 

kretsade mycket kring service och byns utvecklingsförutsätt-

ningar.

ÅNN IDAG
I Ånn sker en tydlig omvandlingsprocess där permanenthus 

köps upp som fritidshus, främst av norrmän. Huspriserna är 

höga och unga potentiella infl yttare har inte någon ekono-

misk möjlighet att köpa bostäder.

Flera deltagare påpekar att skotertrafi ken i området måste 

styras upp. I dagsläget är situationen med skoterförare som 

inte följer regler bitvis mycket problematisk. Skotern är en 

viktig näring för Ånn och troligen kommer intresset att växa 

ytterligare, vilket riskerar att leda till ännu större konfl ikter 

med det rörliga friluftslivet och fågelskådare.

Turistnäringen är viktig och ersätter ”vanliga” jobb. Arbets-

tillfällen beskrivs som nyckeln till utveckling i Ånn.

Ånnsjön är en unik och internationellt värdefull sjö som 

bland annat är Natura 2000-område.. Här fi nns det en få-

gelstation och sjön pekas ut som viktig ur rekreationshänse-

ende bland mötesdeltagarna. Samtidigt ser vissa fastighetsä-

gare negativt på restriktionera kring sjön - bevarandevärdena 

kommer inte dem till del. Det råder en viss konfl iktsituation 

mellan fastighetsägare och bybor som inte äger mark; bybor-

na upplever att fastighetsägarna vill spärra av tillgänglighe-

ten till t ex Ånnsjön och hindra den turistiska utvecklingen. 

Konkurrensen om naturresurser som fi ske, jakt och vindkraft 

har också gett upphov till viss missunnsamhet i området.

Det fi nns en viss slitning mellan det lokala näringslivet och 

STF i Storulvån. Turistföretagarna kring Ånnsjön upplever 

att den nya vägen till Storulvån tog död på Handöl som tu-

ristort. Det förefaller vara svårt att samarbeta kring lands-

bygdsutveckling i området.

Tidigare fanns det skola, barnomsorg och aff är i byn. Idag 

fi nns ingen service kvar på grund av bristande underlag. 

Sammantaget går utvecklingen snabbt utför när service för-

svinner. Särskilt bristen på barnomsorg var en dödsstöt för 

samhället eftersom inga barnfamiljer fl yttar till byn. Till stor 

del tror mötesdeltagarna att det är de långa avstånden och 

den allmänna trenden att ungdomar fl yttar till städer som 

hindrar utvecklingen. 

Det är svårt att arbetspendla kollektivt och busshållplatsen 

upplevs som farlig.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS ÅNN
► Skotertrafi ken måste regleras.

► En gemensam barnomsorg borde ordnas tillsammans 

med Storlien och Enafors. Många jobbar i Storlien eller 

Norge och skulle kunna lämna och hämta barnen på väg 

till och från jobbet.

► Den planerade nationalparken bör innefatta hela 

Ånnsjön.

► Med förbättrad mobil- och bredbandstäckning skulle 

möjligheterna för distansarbete vara goda.

• Mötsdeltagarna tror att det borde gå att bygga ett äld-

reboende i Ånn - intresset fi nns. Ett bykooperativ för-

sökte bygga ett äldreboende för ett par år sedan, men 

fi ck ingen borgen från kommunen.

• Kommunen borde saluföra sina tomter i Ånn bättre.

’”Jag har inget emot skoteråkare, men då ska de följa 
gällande regler”
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• Lägenheter kan hyras ut i Karolinergården.

• Björkskogen i Ånn bör glesas ut på samma sätt som man 

gjort i Handöl (kräver eniga markägare).

• Kommunen borde bygga en allmän parkering i anslut-

ning till Ånnsjön.
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DUVED
Cirka 10 personer hade hittat till det öppna bymöte som 

hölls på Duveds skola den 15 november 2012. Framförallt 

diskuterades bostadsfrågan och byns yttre gestaltning. 

DUVED IDAG

I Duved råder bostadsbrist; många skulle vilja fl ytta till or-

ten, men turismen har trissat upp priserna och det fi nns få 

lediga tomter för bostäder och företagsetableringar. Flyttked-

jan har stannat upp eftersom många äldre bor kvar i villor 

som inte kommer ut på marknaden.

Duved har karaktär av ett samhälle för permanentboende 

trots att många hus köps upp av folk som inte bor i byn året 

runt. Många som fl yttar till Åre som unga väljer att bosätta 

sig i Duved när de blir äldre och bildar familj.

Byn upplevs som familjevänlig med ett samlat centrum. 

Servicen är bra, även om många serviceinrättningar känns 

mer eller mindre temporära. Skolan lider av platsbrist och 

behöver byggas ut. Allmänna ytor sköts dåligt och det saknas 

vertikala gångstråk genom samhället. Det fattas gröna ytor 

inne i samhället, t ex vid Hamregården.

Mötesdeltagarna påpekade att det är svårt att få ihop kollek-

tiv arbetspendling med livspusslet där t ex barn ska hämtas 

och lämnas på dagis eftersom busstiderna är anpassade efter 

skolelevernas tider. Kollektivtrafi ken fungerar dock bra för 

större ungdomar som kan transportera sig själva utan att be-

höva skjutsas.

Trafi ksituationen vid infarten från E14 och skolan upplevs 

som farlig. Gång- och cykelvägar (GC-vägar) saknas utmed 

den gamla vägen och de kotunnlar som går under E14 är 

inte utmärkta. Skotertrafi ken till och från macken i centrala 

Duved upplevs som osäker.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
 DUVED
► På sikt bör ett helt nytt grepp tas i centrala Duved: den 

glesa villabebyggelsen bör ersättas och samhället förtätas 

och omgestaltas. Värmeverket bör fl yttas från centrala 

byn.

► Passager bör skapas ner till Indalsälven för att byn ska få 

bättre kontakt med vattnet. En GC-väg - eller kanske 

ännu hellre en multiled - bör ordnas som binder sam-

man Åredalen.

► Åre och Duved bör ses som en helhet som på sikt väx-

er samman. En koppling norr om E14 bör utvecklas där 

vägar, exploateringar och liftsystemen bör byggas ihop. 

Duved drar nytta av Rödkulleprojektet eftersom det ger 

attraktivitet för områden mellan Duved och Åre.

• Arbetet med att skapa permanentboenden måste pri-

oriteras och de tomter som fi nns bör saluföras bättre. 

Hur utnyttjar kommunen bäst sin maktställning genom 

planmonopolet? Utred vilka behov som styr permanent-

boende respektive fritidsboende!

• Kanske bör förskola och äldreboende som nu fi nns i 

Hamregården ersättas av ett gemensamt servicehus

som kan placeras där campingen nu ligger. Det vore ett 

eff ektivare och bättre utnyttjande av både funktioner 

och marken. Att bygga drömstugor på så centralt belä-

gen mark är slöseri!

• Området kring Lövlunda skulle kanske kunna användas 

till någon sorts företagverksamhet?

’”Kommunen borde utnyttja planmonopolet och skapa 
permanentboenden - ta reda på vilka behov som styr 
bostadsmarknaden”
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ÅRE
Det öppna bymötet i Åre hölls på Åre bibliotek den 19 no-

vember 2012. Cirka 50 personer närvarade och diskussioner-

na kretsade mycket kring bostäder och framtida utveckling.

ÅRE IDAG
Orten Åre har en stark dragningskraft med attraktiva aktivi-

teter och ett visst mått av urbanitet. Mötesdeltagarna nämner 

Åres historiska kärna med Tottens by, sporthotellet, kyrkan 

och stråket stationen - bergbanan - fj ällgården som viktigt 

för byns karaktär. Den vackra naturen är också betydelsefull 

för Åres identitet. 

Flera deltagare påpekar att Åre har en skev bostadsmarknad; 

det fi nns ingen korrelation mellan inkomstnivå och prisläget 

på bostäder i byn. Hyrorna i Åre är höga, men arbetstillfäl-

lena är begränsade och det fi nns få fasta helårsjobb. Många 

unga par fl yttar till Åre ett par år, men de tvingas sedan fl ytta 

från kommunen eftersom det är omöjligt att få ihop tillvaron 

ekonomiskt. Vidare befarar fl era mötesdeltagare att bostads-

bristen styr och begränsar Åres tillväxt och gör att det är svårt 

för unga människor att komma in på bostadsmarknaden. 

Bristen på bostäder gör också att många säsongsarbetare ris-

kerar att behöva bo tillsammans i dåliga bostäder. Detta gör i 

sin tur att ”fel” arbetskraft söker sig till Åre, eftersom arbets-

sökande med seriös inställning inte återkommer till orten år 

efter år. Detta får till följd att Åre som destination brister allt 

mer i värdskapet.

De fl esta unga människor som kommer för att arbeta i Åre 

vill bo centralt i byn, trenden är att lite äldre personer som 

skaff at familj fl yttar ut en bit utanför Åre. Dels för att pri-

serna är lägre (om än ganska höga), dels för att utbudet på 

större lägenheter eller hus för permanentboende är mycket 

begränsat inne i byn - i Åre fi nns praktiskt taget inga bostads-

områden i vanlig mening.

Många markägare uppges vilja stycka av fastigheter för bo-

ende i områdena närmast Åre. Här fi nns en tydlig konfl ikt 

mellan upprätthållandet av det öppna kulturlandskapet och 

bostadsbyggandet. I dagsläget håller jordbruksmarken dess-

utom på att växa igen eftersom det inte är lönsamt att bruka 

den. En del av problematiken ligger också i att många per-

manentboenden omvandlas till fritidsboenden över tid; även 

om markägarna säljer till permanentboende i första led är det 

omöjligt att garantera att dessa bostäder går till permanent-

boende vid nästa försäljning av fastigheten.

Det behövs äldreboenden på olika nivåer: för ”unga äldre”, 

trygghetsboenden och mer traditionella äldreboenden. Gam-

la som inte längre kan bo kvar hemma tvingas idag att fl ytta 

bort från Åre församling. Detta gör att de tappar kontakten 

med sin församling, vilket är en stor förlust för många äldre 

och skapar otrygghet.

Åre har höga ambitioner om att utvecklas till en av Europas 

attraktivaste skidorter och strävar mot att nå 50 000 bäddar 

år 2020. Flera mötesdeltagare ifrågasätter hur denna målsätt-

ning ska nås - var ska dessa bostäder rymmas? Och hur lång-

siktigt är det att bygga all utveckling på nyexploateringar av 

turistboenden?

Det fi nns många platser i Åre där det tidvis uppstår problem 

i trafi ken. Följande problem nämndes på mötet: fyrvägskors-

ningen mellan Tottvägen och Kurortsvägen, korsningen mot 

Solbringen, COOP-parkeringen och dess utfarter, avsaknad 

av avsvängningsfi l till Vik/Björnänge, trafi kplatser vid ICA 

Björnänge/Fröåvägen, Kabinbaneområdet, risk för bländ-

ning i störtloppstunneln, de två bortre nedfarterna under 

E14 och nedfarten från Continental Inn. Vidare saknas buss-

hållplatser på ena sidan om E14 i bl.a. Björnänge. 

Parkeringssituationen i Åre är besvärlig under högsäsong. 

Det är otydligt var parkeringsförbud gäller, kanske beroen-
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de på otydlig skyltning. Kommunen borde göra en generell 

översyn av utbudet på parkeringsplatser.

Många mötesdeltagare tycker att Åre har bra kollektiva an-

slutningar, dock är avgångarna färre när det inte är högsä-

song. Någon påstår att det främst är vuxna som arbetspend-

lar som åker kollektivt. De tider som fi nns passar sällan vid 

dagishämtning och det är tyvärr inte tidseff ektivt att åka kol-

lektivtrafi k jämfört med att ta bilen. Bättre kommunikation 

efterlystes mellan t ex Tegefj äll och Åre centrum. 

Åre har ont om iordningställda gång- och cykelvägar och det 

saknas genomtänkta stråk för oskyddade trafi kanter. Avsak-

nad av vertikala gångstråk gör att folk t ex rasar ut på E14 vid 

backen nedanför Alphyddorna.

Mötesdeltagarna upplever framförallt otrygghet på platser i 

trafi ken. Exempel på detta är miljön kring E14, järnvägsö-

vergångar, hala vägar och gångstråk samt mörka tunnlar.

Vanskött allmän mark (t ex torget och parken), kalhyggena 

på södra sidan om Åresjön, bilarna på torget, pelletspannan 

vid bron över järnvägen samt dåligt utförda exploateringar 

ses som exempel på fula platser och företeelser i byn. 

Viktiga vardagsrekreationsområden fi nns runt Totthum-

meln, i Ullådalen, utmed gamla Duvedsvägen, utmed sjön 

och på Frönäsudden.

Fikaställen, torget, promenadstråket Fjällgården/Solstigen 

och kabinbanan anges som typiska mötesplatser i byn. Grot-

tan vid parken skulle kunna vara en mötesplats men är det 

inte alls idag.

E14 och Järnvägen är tydliga barriärer i samhället, likaså 

byns många uppförsbackar.

Det är ont om spontana och organiserade lekplatser i byn. 

Som mötesplats för barn är dirtcykelbanan i sydvästra Åre 

viktig. Den planerade hästsportarenan är också angelägen ur 

ett barnperspektiv. 

Turismen gör att den kommersiella servicenivån inne i byn är 

mycket hög. Utvecklingen av gränshandel i Storlien gör att 

det fi nns en risk att stora delar av handeln stannar vid grän-

sen och att mataff ärerna i Åre tappar sitt handelsunderlag. 

ICA och COOP har många anställda och de stora mataf-

färerna är också en förutsättning för många av de mindre 

butikerna i Åre.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS ÅRE
 ► Placering av bostäder måste ske genom avvägning – att 

bygga utanför byn kan ge en spridd, bilberoende 

struktur. 

 ► Det är viktigt att all ny bostadsbebyggelse har någon 

sorts gång- och cykelförbindelser till bykärnan. 

 ► Det borde gå att förtäta och nyexploatera mark öst-

erut i Björnänge, Vik och ovanför Continental bort mot 

Brattland. Konfl ikter med framtida skidnerfarter, jord-

bruket och kulturlandskapet kan dock uppstå. Generellt 

uppges det vara attraktivare att bo i Björnänge/Vik än i 

t ex Tegefors.

 ► På sikt borde man stegvis kunna däcka över E14 genom 

byn och bebygga den med t ex bostäder. Eller borde vä-

gen fl yttas till östra sidan av Åresjön? 

 ► Den stora kraftledningen som går genom byn borde 

grävas ner (med servicetunnel). Detta skulle frigöra 

byggbar mark.

 ► I framtiden skulle t ex bostäder eller verksamheter 

kunna byggas på parkeringen vid Holiday. Parkerings-

platserna kan grävas ner ett halvt våningsplan (vilket är 

mycket billigare än källare) och med 3-D fastighetsbild-

ning kan bostäder sedan byggas ovanför parkeringen. 

Detta vore ett mycket eff ektivare markutnyttjande för 

den strategiska ytan än idag!

 ► Kan befolkningen i Åredalen fördubblas på 20 år? Eller 

ska Åre bli en stad? Sikta på 10 – 15 000 invånare! Då 

 ”Den kommunala marken ser för jävlig ut -det måste se 
fi nt ut även för sommargästerna!”
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måste många områden förtätas – inga heliga kor!

 ► Blanda permanent- och turistboenden istället för att 

bygga rena turistenklaver som blir till mörka ”turist-

slumområden” under lågsäsong (vilket är resursslöseri 

sett över hela året).

 ► Undvik spekulativt byggande i känsliga miljöer och ana-

lysera alltid vilka eff ekter för samhällsekonomin res-

pektive projekt ger.

 ► Nya byggnader måste byggas som lågenergi- eller pas-

sivhus; i framtiden kommer ingen att vilja bo så energi-

slösande som vi gör idag. Kraven måste komma uppifrån 

– det är få exploatörer som självmant bygger extra en-

ergieff ektivt eller framåtsyftande överhuvudtaget efter-

som de inte är förvaltare. Många befi ntliga fastigheter 

i Åre har dåliga energivärden – även i kommunens eget 

fastighetsbestånd. Långsiktigt är det med all sannolik-

het billigare att bygga nya energimässigt hållbara och bra 

bostäder. 

 ► Det är viktigt att skolan blir kvar mitt i byn – den 

skapar liv i centrum även under lågsäsong.

 ► En grön- och vitplan borde tas fram (plan för grön-

struktur på sommar och vinter).

 ► Det är viktigt att stödja verksamheter som inte är direkt 

kopplade till turismen, eftersom det ger en robustare 

näringslivsstruktur vid konjunktursvängningar. Många 

verksamheter är oberoende av lokalisering och Åre skulle 

kunna vara en attraktiv ort för etablering av t ex kun-

skapsintensiva företag med ung arbetskraft. Tyvärr är 

fokuseringen på dessa företag förhållandevis litet i kom-

munen trots att det är väldigt sårbart att bara satsa på 

turismen. Det fi nns också en efterfrågan på att starta 

upp fi lialer till företag i t ex Östersund – dock hindras 

etableringarna av brist på lämpliga lokaler. Det behövs t 

ex lokaler för småskalig industri och hantverk.

 ► GC-väg bör byggas mellan Björnänge och Duved.

 ► Utveckla ett bilfritt centrum (torget och Årevägen väs-

terut). Eventuellt kan man behålla trafi k på Stationsvä-

gen initialt. Det går att lösa infarter till bostadsrättsför-

eningarna på Årevägen med nedsänkbara pållare.

 ► Viktigt att slå vakt om/identifi era gångstråk och gen-

vägar i planeringen (och att utveckla dem).

 ► Gångstråk borde ordnas/förstärkas/förlängas längs 

sjön –  bitvis saknas passager.

 ► Skapa en till stora delar bilfri infrastruktur inom Åre 

kommun!

 ► Skapa en cykelväg broarna runt (runt Åresjön/över In-

dalsälven).

 ► Ullådalen lyfts fram som viktigt att bevara. Den före-

slagna exploateringen i Rödkullen kommer att vara syn-

lig från hela Mullfj ällsleden.

 ► Det fi nns en växande trend där alltfl er söker boende 

utanför städerna för att möjliggöra självhushållning. 

Skulle inte denna trend kunna få fäste i Åre? Många kan 

tänka sig att bosätta sig permanent utanför Åre (upp-

skattningsvis inom fem kilometer) och kan kanske bidra 

till att hålla landskapet öppet genom småskalig odling.

 ► Det fi nns många i Åre som distansarbetar och detta 

borde kunna öka. Oftast är det infl yttare som har tagit 

jobbet med sig. För utveckling av distansarbete krävs 

bättre uppkoppling utanför Åre.

• Det borde vara möjligt att bygga fl erbostadshus på den 

kommunala industrifastighet som ligger söder om 

korsningen Tottvägen – Kurortsvägen.

• På 20 års sikt borde Drömstugorna försvinna om 

marknaden får bestämma – få Årebor är nöjda med dem.

• Bostadsområdet Ullån borde gå att förtäta. (Luftkva-

liteten i Ullån uppges dock vara dålig på grund av E14 

och dubbdäck).

• Skulle det vara möjligt att skapa kooperativa bostads-

former för att få fart på bostadsbyggandet?
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• Går det att styra boende i BRF:er mot permanentbo-

ende genom att reglera kapitalinsats kontra avgift? (Tu-

rister är beredda att betala en hög kapitalinsats men vill 

ha låg avgift – tvärtom med permanentboende)

• Det kan vara möjligt att styra stadgarna i BRF:er så att 

turistboende hindras. (Bra exempel fi nns i Björnänge.) 

Bygg för permanentboende! 

• Underlag fi nns för hyresrätter i Undersåker, dock krävs 

bättre kollektivtrafi kförbindelser för att fl er ska kunna 

tänka sig att bo där. 

• Det är viktigast och bäst att bygga hyresrätter på kom-

munal mark eftersom kommunen då behåller kontrollen 

över vem som bor där. 

• Byns identitet är viktig för näringslivet; Åre är nischat 

mot ”fi n-konsumtion”. För att Åre ska kunna hävda 

sig mot Storlien gällande gränshandeln måste det vara 

snyggt i byn; Åre bör vara mer kvalitet och mervärde än 

kvantitet.

• Åre borde ha en riktig idrottshall och ett aktivitetscen-

trum för allmänheten där man t ex kan spela racket-

sport och klättra. I dagsläget fi nns bara arenan på Holi-

day och den är inte allmänt tillgänglig i tillräckligt hög 

grad.

• Kommunen borde utnyttja lokala förmågor och företag 

bättre än vad man gör idag. Lyft fram lokala företag och 

kvalitet vid exploateringar. Fråga exploatörerna hur de 

tänkt att genomföra projekten!

• Åre borde satsa på att koppla hållbart byggande och 

det goda värdskapet.

• Kommunen borde ha en policy för entreprenörer och 

byggprojekt! Åtgärda det som brister på exploatörers 

bekostnad.

• Lyft fram stråket Stationen – Bergbanan – Fjällgår-

den!  

• Kan kommunen ålägga fastighetsägare som ej är här 

sommartid att sköta sina fastigheter? Möjligt sommar-

jobb för ungdomar?

• Det skulle vara fi nt med en upplyst skridskobana för 

allmänheten – kanske i parken? Detta skulle kunna bli 

en fantastisk mötesplats och vore ett bra sätt att få liv i 

en illa nyttjad plats. 

• Några mötesdeltagare tycker att byggnationer i Åre bör 

ha samma ”årelika” uttryck medan andra hävdar att den 

spretiga gestaltningen i Åre by är charmig eftersom den 

symboliserar olika årsringar i Åres utveckling. De fl esta 

uttrycker sig negativt kring det som byggts i Åre Björ-

nen. 

• Åre kommun borde samverka med Mittuniversitetet 

i Östersund och verka för att mer akademisk och efter-

gymnasial utbildning förläggs till Åre kommun.

• Liftkapaciteten måste öka för att möta det ökade an-

talet bäddar.

• En genomgång av de detaljplaner som gjorts i centrala 

Åre borde göras utifrån de parkeringar som exploatören 

åtagit sig att tillhandahålla. 

• Skapa genomförandekraft genom mikrodemokrati - 

dvs att allt eftersom sluta avtal med fastighetsägare tills 

man fått ihop en gångvägssträckning.

• Att ha gångavstånd till förskola är riktig livskvalitet - 

behovet av barnomsorg bör mötas där permanentbe-

folkningen bor!

• Skulle man kunna skapa en ny lösning för Åre skola 

där t ex förskola, skola och äldreboende integreras med 

varandra? 

• Vid planering måste kommunen tänka på livets alla 

skeden. 

• Mitt emot produkthuset fi nns det tomter som är dåligt 

utnyttjade (mindre rad-/kedjehus). Dessa fastigheter 

vore kanske lämpliga att utveckla till äldreboende?
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• Kommunen och länsstyrelsen borde informera tydli-

gare om skoterregleringar och förbud vid strategiska 

tillfartsvägar och parkeringar. 

• Det är kanske inte just i Åre som det borde satsas mest 

på skoterturism – det fi nns andra delar i kommunen 

som är bättre lämpade för det.

• Lokaliserigen av Jämtkraftspanna vid bron mot Ho-

liday bör undersökas av oberoende konsult. Huvud-

anläggningen på södra sidan av sjön borde förstärkas 

istället för att Jämtkraft ska bygga nya pannor mitt i byn.

• Östan och Västan borde byggas om.
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UNDERSÅKER
Cirka 30 personer medverkade på det öppna bymötet på Un-

dersåkers skola den 28 november 2012. Många bybor hade 

gemensamma tankar kring hur byn skulle kunna utvecklas 

genom förtätning, cykelstråk och utveckling av Solsidan.

UNDERÅKER IDAG
Undersåker är en by där många väljer att bosätta sig ”på rik-

tigt” - i kontrast till det fl yktigare livet i Åre.

I byn fi nns en brist på mindre lägenheter och servicelägenhe-

ter för äldre. Detta får till följd att fl yttkedjan hämmas: äldre 

fl yttar inte från sina villor (som inte kommer ut på markna-

den) och de som vill fl ytta hemifrån har svårt att hitta lämp-

liga lägenheter. Trycket är hårt på de lägenheter som fi nns i 

byn.

Undersåker upplevs generellt som en bilberoende by trots att 

kollektivtrafi kförbindelserna är förhållandevis bra. Järnvägs-

stationen är viktig, inte bara för Undersåkers samhälle utan 

ocksåför  hela Södra Årefj ällen.

Trafi kmiljön genom byn upplevs bitvis som osäker, bilar kör 

fort genom byn och miljön vid ICA är rörig och farlig. Av-

svängningsfi ler saknas på E14 vilket, gör in och utfarter far-

liga. Järnvägen och E14 är barriärer.

Det går att skönja en utveckling där familjer säljer sin dyra 

villa eller lägenhet i Åre och väljer att fl ytta till Undersåker 

istället. Detta ställer krav på att pendlingen till arbetsplatser 

i Åre och Järpen fungerar bra.

Näringslivet i byn fungerar bra; många entreprenörer hjälps 

åt och nätverkar.

Undersåker är en viktig service-och stationsnod inte bara för 

närområdet utan även för hela Södra Årefj ällen.

Vackra platser och rekreationsområden fi nns vid Hållgården,  

i Mullegläntan, i Södra Årefj ällen samt norr om E14, t ex vid 

Helgesjön.

ICA, bygården och Fjällsätra upplevs som mötesplatser.

Lekplatserna vid skolan och bygården, fotbollsplanen och 

skridskobanan är viktiga platser för barn.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
 UNDERSÅKER
► Att exploatera Solsidan - området mellan Indalsälven 

och dagens Undersåker - skulle kunna ge en rundare, 

mindre långsträckt bystruktur, förutsatt att kopplingar-

na inom området utformas rätt. Projeketet bygger på att 

en bra väglösning skapas från bygatan i sydväst.

► Med en aktivare kommunal markpolitik där kommu-

nen förvärvar/sparar strategisk mark möjliggörs utveck-

ling av både näringsliv och bostadsmarknad. 

► Cykelstråk som hänger ihop mot Åre och Järpen bör 

skapas. Vid framtida exploatering är det viktigt att be-

vara gångstråk genom samhället.

► Skapa en multiled ”från Ullådalen till Vålådalen”. Le-

den kan gå genom eller nära de fl esta byar och turistan-

läggningar från Duved till Vålådalen. En rejäl led runt 

Skutan skulle även få med Huså i konceptet.

• Genom att bygga servicelägenheter frigörs äldre perso-

ners villor. Detta gör att nya familjer kan fl ytta till Un-

dersåker vilket vore positivt för ortens utveckling.

 ”Eftersom det saknas äldreboende hamnar många 
gamla utsocknes när de inte kan bo hemma längre”
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• Området kring den gamla vägen norr om E14 är kul-

turhistoriskt viktigt och bör inte bebyggas. Det bedöms 

överhuvudtaget vara svårt att utveckla den del av byn 

som ligger norr om E14 eftersom vägen är en så stor 

barriär och all service ligger söder om E14.

• Hållgårdsområdet bör förtätas, dock bör hänsyn tas 

till befi ntliga kulturvärden vid exploatering.

• Stråken utmed Bygatan pekas ut som intressanta att 

förtäta, dock fi nns det hinder i form av riskavstånd från 

järnvägen.

• Vikten av välgestaltade byggnader betonades på mötet. 

• Skolan behöver en ny idrottshall, Bygården skulle kun-

na användas till andra aktiviteter.

• Vandringsturismen utmed pilgrimsleden har möjlighet 

att utvecklas väldigt mycket framöver. Detta ställer i sin 

tur krav på att det fi nns service för vandringsturister.

• ICA, som har svårt att bygga ut och har ont om plats för 

parkeringar etc skulle kunna fl yttas till dagens Richards-

sons/XL-bygg mitt i byn.

• För att utveckla Undersåkers näringsliv behövs mindre 

företagslokaler (typ produkthuset i Åre).

• En ny förskola med ytor för framtida expansion behövs.

• En tankstation efterfrågas, förslagsvis bör den placeras i 

anslutning till industrimarken vid E14.

• För att öka användandet av kollektivtrafi k är det viktigt 

att skapa säkra busshållplatser.

• En bro med multiled bör byggas över E14 norr om 

Fjällsätra. Övergången skulle tillgängliggöra rekreations-

områden norr om vägen på ett bättre sätt än idag.



Aktivitet: Öppna bymöten

25

SÖDRA ÅREFJÄLLEN/
EDSÅSDALEN
Bymötet för Södra Årefj ällen hölls på Köjagården i Edsås-

dalen den 28 november 2012 och omkring 20 personer i 

deltog. Det är värt att nämna att den absoluta merparten av 

deltagarna var från närområdet, vilket gjorde att fokus på 

diskussionerna ofta hamnade på byn Edsåsdalen. De frågor 

som berördes mest handlade om turismutveckling, företa-

gande och skoterreglering.

SÖDRA ÅREFJÄLLEN IDAG
Edsåsdalen har en stark bykänsla med en hög andel perma-

nentboende, varav många är unga infl yttade familjer. Trak-

ten upplevs som genuin jordbruksbygd med många enklare 

gårdar. Ortsborna bryr sig om varandra och det fi nns mycket 

nytänkande och kreativitet i företagandet. Klimatet upplevs 

som öppet och det fi nns en stor drivkraft, vilken bland an-

nat visar sig genom  utvecklingen av spår och leder. Även i 

Edsåsdalen fi nns det efterfrågan på nya permanentbostäder.

Turismen är Södra Årefj ällens största näring. Den är natur-

baserad och består främst av längd- och turåkning, vandring, 

fi ske och skoter. Destination Södra Årefj ällen är en tursim/

företagarförening från Vålådalen till Undersåker som organi-

satoriskt ligger under Åre destination. Företagarna upplever 

inte att det fi nns någon konkurrenssituation gentemot Åre; 

Södra Årefj ällen erbjuder en annan slags turism och går det 

bra för Åre ger det ringar på vattnet som är bra för Södra 

Årefj ällen.

Södra Årefj ällens dagsturer och längdprodukt har potential 

att utvecklas ytterligare. I Edsåsdalen begränsar bristen på 

vatten till snökanonerna utvecklingen av ett snösäkrare spår-

system.

I området bedrivs också lite skogsbruk, jordbruk (främst ge-

nom fj ällbete) och det fi nns en ICA-aff är i Ottsjö. Det fi nns 

inte någon uttalad konfl ikt med rennäringen.

Södra Årefj ällen är beroende av den service som fi nns i Un-

dersåker.

Kollektivtrafi ken till Södra Årefj ällen består i stort sett bara 

av skolskjuts. En bättre fungerande kollektivtrafi k tros stärka 

besöksnäringen och göra det möjligt att arbetspendla kol-

lektivt.

Mötesdeltagarna menar att möjligheterna till rekreation är 

i stort sett obegränsade; naturliga lekplatser för barn fi nns 

överallt och trafi ken är så pass måttlig att den inte utgör nå-

gon barriär.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
 SÖDRA ÅREFJÄLLEN
► Det är viktigt att reglera skoteråkningen och skapa 

skoterleder där skotertrafi ken stör minst. En farhåga 

bland de boende i Edsåsdalen är att ett förbudsområde på 

norra delen av Renfj ället kommer att kanalisera olämplig 

åkning till trakterna kring Edsåsdalen och Ottsjö.

► Edsåsdalen bedöms ha potential för utbyggnad av 

både permanentboende och turistboende. Exploate-

ringar hämmas i viss mån av bristande VA-kapacitet på 

det kommunala nätet.  

► Utveckling av permanentboende i Edsåsdalen bör ske 

genom förtätning av de befi ntliga strukturerna och 

utmed bygatan. Det är viktigt att den tillkommande 

bebyggelsen står i samklang med omgivningen.

”Edsåsdalen är en liten fj ällby med stark 
sammanhållning mellan byborna. Många är väldigt 
kreativa.”
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JÄRPEN
Det öppna bymötet i Järpen hölls på Racklöfska skolans mat-

sal den 3 december 2012. Merparten av de cirka 25 personer 

som kom till mötet var äldre. De utvecklingsfråga som åter-

kom fl est gånger på mötet var möjligheten att binda samman 

Järpens samhälle med en bro samt att utveckla cykelstråk 

från samhället.

JÄRPEN IDAG

Mötesdeltagarna menar att det fi nns behov av markbostäder 

som är lämpliga bland annat för äldre samt enklare bostäder 

för studenter och säsongsarbetare. Intressenter för att bygga 

saknas dock.

Generellt upplever mötesdeltagarna att intressenter och ini-

tiativkraft saknas; vad hände t ex med utvecklingen av Lund-

hagslägdan?

Järpen har en identitet av bruksort och järnvägssamhälle och 

saknar koppling till t ex turism eller sanatorier som många 

andra samhällen i kommunen. Järpen är en knutpunkt där 

vägar från Kall/Norge, Åre och Östersund möts. Att vara 

knutpunkt är en fördel på vissa sätt, men gör också att ener-

gin i orten försvinner – det är för lätt att åka härifrån! His-

toriskt sett har viktiga serviceinstitutioner som gymnasium, 

polis, kommunhus och bank funnits här. I och med Åres 

expansion och attraktion är Järpens plats som centralort och 

nav i kommunen utmanad. Orten har fortfarande hög ser-

vicenivå, men mötesdeltagarna tycker sig märka hur allt mer 

service fl yttas till Åre. 

Ett antal korsningar i samhället har trafi ksäkerhetsproblem  

och 70-sträckan på E14 förbi byn upplevs som för kort.

Kollektivtrafi ken till och från Järpen är bra. Kopplingen  

mellan buss och tåg är dock bristfällig eftersom det inte går 

att byta trafi kslag på samma plats.

Järnvägen, Järpströmmen och E14 upplevs som barriärer. 

Många känner att det är svårt röra sig utmed E14 som oskyd-

dad trafi kant.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
 JÄRPEN

 ► Cykelstråk bör skapas som gör att det går att cykla 

hela vägen till Åre utan att behöva färdas på E14, gärna 

i form av multileder som går att använda som skidspår 

på vintern. Gamla landsvägen mot Kall borde också 

byggas ut till multiled.

 ► Järpen skulle kunna bindas samman och bli rundare ge-

nom ett gång- och cykelstråk runt samhället med en 

ny bro över Järpströmmen.

 ► Attraktiv bostadsbebyggelse kan skapas utmed sjön 

Liten.

• För att förbättra trafi kmiljön och tillgängligheten bör 

östra infarten till Järpen från E14 byggas om till cir-

kulationsplats. Detta möjliggör nya förbindelser till 

Lundhagslägdan.

• Att tillåta minitappning i Järpströmmen och återställa 

älvfåran skulle tillföra Järpen värdfulla natur- och rekrea-

tionsvärden.

• Utanför Järpen fi nns ett fl ertal gårdar som är satta i för-

fall. Kanske skulle dessa byggnader kunna rustas upp 

och användas som bostadshus?

• Kommunen borde satsa på att bygga lägenhetshus med 

kollektiva gårdar som öppnar upp för mer socialt liv.

• Utbildning är en stor och viktig sektor i samhället. Flera 

mötesdeltagare betonar hur viktigt det är för Järpen att 

man satsar på skolan även framledes.

 ”Kanske är identiteten som kommer av att vara 
 centralort passiviserande?”
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KALL
Det öppna bymötet i Kall hölls på Kalls skola den 5 decem-

ber 2012 och samlade cirka 30 personer. På mötet diskutera-

des framförallt landsbygdsutveckling och bostäder.

KALL IDAG
Kall anses vara mycket vackert och har en levande bykärna, 

mycket tack vare den självständighet, initiativkraft och ge-

menskap som fi nns på orten och genom kallbygdens intres-

seförening. 

Det fi nns få bostäder ute på marknaden i Kall. De fastig-

heter som är till salu är ofta stora och dyra fastigheter med 

tillhörande skog som få har råd att köpa. Mötesdeltagarna 

upplever att det fattas instegsbostäder; små bostäder för unga 

människor som t ex arbetar inom turismen. Det fi nns av-

styckade fastigheter i Kall, men de har inte blivit bebyggda.

Deltagarna tror att det fi nns familjer vill fl ytta till Kall från t 

ex Järpen. Fler och fl er människor från Norge och Holland 

skriver sig i kommunen, vilket är positivt.

Servicenivån är Kall är bra; det fi nns t ex skola, bibliotek, 

aff är, simhall och tankningsställe. I Kallsedet fi nns en mack 

med en mindre aff är.

Entreprenörer inom turism är oerhört viktiga för glesbygden; 

de tillför både initiativ och kunskap inom en näring som inte 

utvecklats fullt ut i Kallbygden.

Skoterturismen är väldigt inkomstbringande för bygden. 

Förbudsområden gör att skoteråkandet trycks mot Kall.

Eftersom kollektivtrafi ken är anpassad efter skolelevernas ti-

der är det svårt att jobba heltid i Järpen och arbetspendla 

kollektivt.

Dålig uppkoppling hindrar företagande och är också ett hin-

der för besöksnäringen, eftersom turister förväntar sig att ha 

täckning.

Kallbygden är glest befolkad och ger goda förutsättningar 

för rekreation där Harrån, Bergsjögrottorna, Suljätten, Präst-

gårdsviken, Skäckerfj ällen och Gråsjön pekas ut som särskilt 

intressanta.

Nedsläckta platser, områden utan mobiltäcknig och trafi k-

farliga platser uppges som otrygga.

Mötesdeltagarna upplever att barn har det bra i Kall, även 

om utbudet på aktiviteter inte är så stort. De långa avstånden 

i Kallbygden gör att barn behöver skjutsas runt mycket - ak-

tiva barn kräver aktiva föräldrar.

Det öppna jordbrukslandskapet runt Kall hotas på sikt efter-

som allt färre brukar jorden.

Det fi nns viss konfl ikt mellan skogsbruk och besöksnäring, 

liksom slitningar mellan skoterturismen och annan turism  ( 

t ex  vandring).

Det fi nns ingen konfl ikt mellan ortsbor om vindkraft vid 

Gråsjön (intresseföreningen är huvudägare till projektet), 

klagomål och synpunkter kommer främst från stug- och 

renägare.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS KALL
► Ny bebyggelse i Kall bör tillkomma genom förtätning 

av bykärnan utmed vägen. Kanske kan man bygga små 

enheter som går att kombinera till större beroende på 

familjeförutsättningar?

► Huså ses som en potentiell utvecklingsort på grund 

av närheten till Åre. Utvecklingen är dock beroende 

 ”De som fl yttar till Kall vill ha stora tomter och fritt 
läge - annars fl yttar man väl inte till Kall?”
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av att vägen mot Huså förbättras. Som det är idag är 

det inte intressant att bosätta sig permanent i Huså på 

grund av vägens dåliga skick. En leaderfi nansierad om-

rådesplan har tagits fram för Huså.

 ► Mobiltäckning och uppkoppling behöver förbättras. 

Kalls intresseföreninge håller på att arbeta för att få till 

en bredbandslösning med kombination av fi ber och 

trådlös uppkoppling.

 ► Det är viktigt att bevara servicen i Kallsedet; orten har 

en väldigt strategisk position i norra Kallbygden, som 

utvecklas en hel del i och med närheten till Norge. Här 

bor också många äldre människor som har svårt att ta sig 

långa sträckor för service.

• Skoterförbud bör inte införas, däremot måste skoter-

trafi ken regleras. Skoterturismen har potential att ut-

vecklas ytterligare, leden mot Åkersjön är t ex populär. 

Kommunen borde avsätta en projekttjänst för att arbeta 

med skoterfrågor. 

• Autolodgen är viktig för samhället; den ger arbetstill-

fällen och ringar på vattnet för utvecklingen i bygden. 

Verksamheten (bilkörningar) borde dock fördelas på 

fl er platser och tider för att ge minskade störningar och 

slitage.

• Nedgårdsviken skulle kunna utvecklas med hus-

vagnscamping etc.

• Kollektivtrafi kens tillgänglighet skulle kunna förbätt-

ras genom att små taxibussar samlar upp folk som bor 

mindre centralt för vidare kollektvia transporter. 
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MÖRSIL
Den 6 december 2012 hölls öppet bymöte på Mörsils skola. 

Cirka 25 personer deltog. Bland annat diskuterades Mörsils 

framtid som attraktiv pendlingsort.

DAGENS MÖRSIL
Mörsil är ett stationssamhälle som en gång var en kurort 

med sanatorier och luftgäster. Det är det enda samhället i 

Åre kommun som har ett stadslikt planmönster med kvar-

ter. Landskapet runt om byn är gammal jordbruksbygd. Idag 

fi nns bara ett fåtal jordbrukare kvar i trakten.

I Mörsil fi nns ett relativt stort utbud av olika typer av villor,  

dock saknas relativt nybyggda hus. Många av husen ägs av 

äldre personer som snart kommer att behöva fl ytta från vil-

lan. För att underlätta denna fl yttkedja vore det bra om det 

fanns hyreshus med handikappsanpassning.

Ortsborna upplever att hyresrättsbeståndet är i dåligt skick. 

Kommunen sålde ut allmännyttan och den nuvarande hyres-

värden underhåller inte bostäderna.

En del hus och lägenheter i Mörsil köps upp som semester-

boenden av norrmän, vilket upplevs som negativt för byns 

utveckling.

Mörsil har historik som industrisamhälle och här fi nns fort-

farande en hel del småföretagare inom skogs-, gräv-, hant-

verks- och åkeribranschen. Turismsektorn är förhållandevis 

liten. Leaderprojektet Mörsil i mitten samlar ortens småfö-

retagare.

Skolan i byn upplevs som bra. Det fi nns både kooperativ och 

kommunal barnomsorg, men förskoleplatserna är idag fulla. 

Centrumhus fi nns med distriktssköterska, fritidsaktiviteter 

för barn och bibliotek.

En viktig del för ortens identitet är Kretsloppshuset som är 

en samlingspunkt i byn. Byborna träff as också på ungdoms-

caféet och utanför ICA.

Många upplever att ortens gemensamma ytor är illa skötta 

och att det saknas ett samlat grepp kring ortens gestaltning. 

Platser med vanskötta hus (t ex Folkets hus och societetshu-

set) samt trafi kfarliga platser upplevs som otrygga.

Mötesdeltagarna tycker att det generellt är bra för barn att 

bo i Mörsil, dock saknas en allmän lekplats och skolvägen 

upplevs som problematisk.

Mörsil har ett bra pendlingsläge mitt emellan Östersund 

och Åre. Kommunikationerna är bra och det upplevs som 

mycket positivt att tåget stannar i byn. Vissa problem fi nns i 

anslutning till bussangöring.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
 MÖRSIL

 ► Attraktivt strandnära boende i anslutning till sam-

hället skulle kunna ge utveckling.

 ► Orten har ett strategiskt läge och borde kunna utvecklas 

ytterligare som pendlingsort i framtiden.

• Områden med stor rekreationspotential borde knytas 

ihop med promenadstigar. T ex skulle området utmed 

vattnet och kopplingen mellan Römmen och byn kunna 

utvecklas.

• Hållplatserna i byn borde generellt förbättras.

• Bygatan borde få ett ansiktslyft och göras attraktivare.

• En bra koppling över E14 borde skapas.

• Återvinningscentralen i byn borde ordnas upp.

• Jordbruksmark bör fredas inför framtiden.

”Det är bra att ha möjligheten att leva med Åre och 
Östersund i närheten och att bo mellan två städer - 
Östersund och Trondheim.”
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MATTMAR
Det öppna bymötet i Mattmar hölls på Stenhammaren den 9 

januari 2013. Cirka 40 personer kom och diskuterade fram-

för allt barnomsorg och Mattmars möjligheter som pend-

lingsort.

MATTMAR IDAG
Mattmar är det ostligaste av Åres samhällen. Här öppnar 

sig fj ällvärlden för dem som åker på E14 och utsikten över 

Oviksfj ällen är mycket vacker. Bygden har ett rikt kulturarv 

och en ortsbefolkning med drivkraft.

Mötesdeltagarna menar att ett äldreboende behövs på orten; 

många äldre bor kvar för länge hemma för att slippa fl ytta 

från byn, vilket ger ett stort behov av hemvård. Huspriserna 

är relativt låga på orten. Trots detta fl yttar få unga familjer 

till Mattmar eftersom servicenivån är så låg. Det saknas kom-

munala förberedda tomter på orten.

I bygden fi nns en hel del företagande, främst inom tillverk-

ningsindustrin. NordLock är den enskilt största arbetsplat-

sen. Många Mattmarbor jobbar också i eller nära Östersund.

Förskolan i byn är för liten1. Barn som inte får plats på för-

skolan i byn slussas ut på andra förskolor i Hallen, Mörsil 

och Trångsviken, vilket komplicerar vardagslogistiken för 

föräldrar som jobbar i t ex Östersund. Det fi nns också en stor 

oro bland föräldrarna i de mindre byarna, där det inte längre 

är möjligt att välja skola för sina barn. Barnen tvångsplaceras 

på skolorna i Mörsil och Hallen och riskerar därmed att bli 

av med sina vänner och sin trygghet från förskolan.

1 Kommentar: En förening ville vid tiden för mötet överta den 
nedlagda skolbyggnaden och omvandla den till förskola, ev kombinerat 
med äldreboende. En tid efter mötet såldes skolan till privatpersoner,

Mötesplatser fi nns på Agdas café, på bygdegårdarna i Matt-

mar, Kvitsle och Tossberg, utanför den nedlagda buan i 

centrum samt vid slalombacken bakom skolan.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
MATTMAR
► Byn ligger centralt för pendling i Östersund - Årere-

gionen och borde utvecklas som bostadsort. Detta krä-

ver satsningar inom barnomsorgen, attraktiva förbe-

redda tomter och kanske också ett tågstopp. 

► Bra boenden borde kunna utvecklas utmed gamla vä-

gen och Kvitslevägen där det är promenadavstånd till 

buss och tåg.

► Åkermarken bör bevaras för framtiden.

► Planera för företagsområde vid reningsverket/E14 - 

logistiskt bra läge.

► Byborna är tveksamma till de planer som fi nns på fi sk-

odling i Storsjön, eftersom de har sett avskräckande ex-

empel från fi skodlingar i Norge.

► Satsning på barnomsorg och skola ger underlag för 

fl er företag på orten. Barnomsorg är en grundläggande 

förutsättning för infl yttning.

• Det fi nns mycket häst- och hundverksamhet i trakten 

och denna näringsgren skulle kunna utvecklas ytterli-

gare.

• Det borde fi nnas intresse hos Nord-Lock av att kommu-

nen skapade möjligheter till bra boende i Mattmar, så att 

de som arbetar på företaget kan fl ytta till byn.

• Det kan uppstå konfl ikt om den mekaniska verkstaden 

som ligger mitt i byn vill expandera, eftersom det inte 

fi nns utrymme för detta.

• En framtida vindkraftspark i Moskogen kan påverka 

Mattmars attraktivitet.

”Barnen tappar sin sociala tillhörighet om hela 
vardagen fi nns utanför kommunen.”
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• Utveckla ett besökscentrum vid kyrkan med värdshus 

och bättre turistinfo - här fi nns en möjlighet att skapa en 

mycket attraktiv port in i fj ällvärlden!

• Fiske- och naturturismen i området skulle kunna ut-

vecklas mycket mer.

• Campingen som ligger norr om E14 borde tas i bruk 

eller utvecklas till något annat som gynnar byns utveck-

ling. Platsen är vacker och värdefull och borde utnyttjas 

bättre!

• Området bakom gamla sågen skulle kunna omvandlas 

från skrotupplag till en vacker park. 
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HALLEN
Det öppna bymötet i Hallen hölls på Hallengården den 12 

december 2012. Cirka 25 personer närvarade och diskussio-

nerna kretsade mycket kring landsbygdsutveckling och kom-

munikationer.

HALLEN IDAG
Storsjöbygdens identitet hänger till stor del samman med 

jordbruket. Här fi nns också ett unikt möte mellan fj ällen och 

Storsjön. Hallenbygden upplevs som vacker, här fi nns många 

utsiktsplatser eftersom man traditionellt sett byggt byarna på 

höjder. Särskilt vackert tycker mötesdeltagarna att det är i 

Bynom, Iff elnäs och Drafsjön. 

Många i trakterna kring Hallen upplever att man bor och 

verkar lite utanför händelsernas centrum och att merparten 

av kommunens satsningar sker utmed E14-stråket. Service-

nivån är bra i dagsläget, men det fi nns oro för att servicen 

kommer att bli lägre i framtiden på grund av för litet servi-

ceunderlag. 

Avsaknaden av välfungerande allmänna kommunikationer 

upplevs som den största servicebristen. Skolbussarnas av-

gångar är få, vilket ger långa skoldagar för de elever som går 

i skola i Järpen. En hög andel av dem som bor i Hallenbyg-

den arbetar i Östersund. Det upplevs som svårt att samordna 

busstiderna med arbete i staden, vilket omöjliggör kollektiv 

arbetspendling. 

Nedsläckta områden och trafi kfarliga platser bedöms som 

otrygga.

Hallenbygden upplever en viss dränering av befolkningsun-

derlaget; många bostadshus omvandlas till fritidsboenden, 

ofta genom arvsskiften. De som äger fastigheterna skriver sig 

inte i kommunen och bidrar inte till en bibehållen service-

nivå på orten. Befi ntliga fastigheter är ofta stora och dyra. 

Banker ger inte lån för nybyggnationer i området. 

Mötesdeltagarna menar att det krävs service för att få folk att 

fl ytta till Hallenbygden - inte bara attraktiva boenden. 

Hallen har en generell brist på äldreboenden och det fi nns 

inga boenden där äldre par kan bo tillsammans.

Många turister och tunga transporter som färdas på väg 321 

håller höga hastigheter genom byarna.

Det är stiljte i Bydalens utveckling, mycket beroende på om-

rådets VA-problematik och den vägbom som gör det omöj-

ligt att utveckla Bydalen västerut.

Nord-Lock är en stor arbetsgivare i trakten. Det fi nns också 

många mindre serviceföretag i Hallenbygden.

Gruvprospektering och hotet om framtida uranbrytning 

upplevs mycket negativt, eftersom det skulle kunna ödelägga 

hela bygden.

Ett initiativrikt byalag har satsat på att gräva egen fi berkabel 

till Hammarnäset - mötesdeltagarna påpekar att liknande 

initiativ krävs för att få igång områdets utveckling.

SYNPUNKTER PÅ FRAMTIDENS 
 HALLEN
► Skapa attraktiva tomter och arbeta med strategisk bo-

stadsförsörjning. Många äldre bor i Hallen och det 

fi nns underlag för serviceboende som kan sätta fart på 

fl yttkedjan.

► Ett attraktivt GC-stråk skulle kunna ordnas utmed den 

gamla vägen öster om 321:an.

► Bussar till Östersund via färjor skulle förkorta pend-

lingstiden avsevärt.

”Ska man behöva bo utmed E14 för att få  något?”
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 ► Utveckla båthamnen i Hallen med gästhamn och lik-

nande.

 ► Reglera skotertrafi ken.

• Trafi ksäkerheten vid skolbussar och genom samhäl-

lena bör åtgärdas. Rådande hastighetsbegränsningar 

borde eventuellt sänkas och övervakas med hastighets-

kameror.

• En mindre anslutningsbuss skulle kunna transportera 

resenärer från Hallenbygden upp till E14 för vidare resa.

• Barnfamiljer som bor i södra Hallenbygden och arbets-

pendlar mot Östersund skulle vilja ha möjlighet att ha 

barnen på förskola i Bergs kommun. Barnens restid bor-

de räknas - inte kommuntillhörighet!

• Storsjöbygden har goda förutsättningar för naturtu-

rism. Satsning borde göras på att koppla samman turis-

mutvecklingen med utbildningar i Åre.

• Det är viktigt att bevara orörda platser.
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SLUTSATS ÖPPNA BYMÖTEN
Utifrån samtalen som fördes på de öppna bymötena utkristalliserar sig tre stora utmaningar för 

den framtida samhällsplaneringen i Åre kommun: bostadsfrågan, kommunikationer och till-

gängligheten till service. Dessa frågor är grundförutsättningar för såväl näringslivsutveckling som 

ett fungerade och tryggt vardagsliv.

En generell synpunkt är att kommunen borde vara mer aktiv i sin markpolitik och bostadsförsörj-

ning. I de västra kommundelarna råder en generell bostadsbrist, framför allt i Storlien, Duved och 

Åre. Bristen på bostäder beror till del på processer där permanenthus omvandlas till semesterhus 

(varav många går till den norska marknaden). En mycket stor andel av de bostäder som byggs är 

fritidsbostäder. Bostadsbristen ger inverkan på näringslivets möjligheter att attrahera kompetent 

arbetskraft, vilket i sin tur påverkar värdskapet. Åres stora dragningskraft som turist- och infl ytt-

ningsort har skapat en slags centrifugaleff ekt där allt fl er permanentboende väljer att bosätta sig en 

bit ut från samhället, t ex i Björnänge, Såå, Tegefors och Duved. För att få ett långsiktigt logistiskt 

fungerande samhälle förutsätter detta bosättningsmönster en stärkt transportstruktur med kol-

lektivtrafi k och gång- och cykelvägar. I Hallen och Kall är infl yttningen låg. Delvis beror detta på 

att befi ntliga fastigheter är stora och dyra samtidigt som bankerna inte ger lån för nybyggnationer. 

Järpen, Mörsil och Mattmar har utvecklingspotential som strategiska pendlingsorter utmed E14. 

Servicenivån i Mattmar är dock låg och gör att byns attraktivitet som bostadsort är förhållandevis 

svag trots det fördelaktiga läget.

Många mötesdeltagare nämner att satsningar bör göras på kvalitet och hållbarhet i byggandet, 

såväl vad gäller gestaltning av byggnader och utemiljö som energihushållning och stödjandet av 

lokala företag.

I nästan samtliga byar efterfrågas nya boendemöjligheter för äldre, dels för att möjliggöra kvarbo-

ende på orten, dels för att möjliggöra en fl yttkedja där unga personer och familjer kan fl ytta in i 

befi ntligt bostadsbestånd och på så vis förbättra respektive orts serviceunderlag.

I Åre/Duved, Undersåker, Kall, Järpen, Mörsil och Hallen är servicenivån förhållandevis god. I 

Storlien, Ånn och Mattmar har den kommunala servicen till stor del dragits tillbaka. Särskilt tyd-

ligt blir detta i Storlien och Ånn som inte längre har någon förskola, vilket är en viktig premiss för 

att skapa infl yttning av barnfamiljer. På bymötena lades förslag fram om att skapa en gemensam 

förskolelösning för orterna väster om Duved. Att samordna olika servicefunktioner, t ex förskola, 

skola och äldreboende är också en framtidsmodell som föreslagits för övriga orter i kommunen.

Turismen är en tydlig basnäring i kommunen och många mötesdeltagare menar att en ökad diver-

sifi ering av näringslivet i kommunens västra delar vore önskvärd för att skapa robusthet inför t ex 

eventuella konjunktursvängningar.

Generellt fungerar kollektivtrafi ken utmed det centrala stråket där det fi nns relativt många av-

gångar. Många upplever dock att det är svårt att förena kollektiv arbetspendling med dagishämt-
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ningar etc. Kollektivtrafi ken utanför det centrala stråket har betydligt färre avgångar, vilket ses 

som en brist. Boende i Kall- och Hallenbygden föreslog att mindre bussar borde kunna köra 

uppsamlingsrundor till och från det centrala stråket och på så viss möjliggöra bättre tillgänglighet.

Rådande trafi kproblem i Åre är till stor del mängdrelaterade, där parkerings- och kapacitetsbrister 

uppstår under högsäsong. I övriga orter handlar de trafi kala problemen framför allt om för höga 

hastigheter och eftersatt vägunderhåll.

Det fi nns en stor efterfrågan på gång- och cykelstråk som binder samman bygderna, bl a Järpen - 

Kall, Järpen - Undersåker, Åre - Undersåker, Åre - Duved och cykelleder mot Norge. Cykellederna 

framhålls som viktiga både för vardagslivet och turistnäringen.

På fl era platser, t ex Ånn, Edsåsdalen, Kall och Hallen, upplevs skotertrafi ken som ett problem som 

behöver regleras bättre.

Det fi nns betydande behov av förstärkningar av kommunens IT-infrastruktur: både förbättrad 

mobiltäckning och bredbandsutbyggnad är krav från turistnäring och företag. En stärkt IT-infra-

struktur möjliggör också mer distansarbete runt om i kommunen.

De allra fl esta mötesdeltagare pekar ut landskapet, aktiviteter och den vackra och unika naturen 

som viktiga identitets- och värdeskapare. Alla byar som besökts har relativt självständiga och skilda 

identiteter med olika historia och sammanhang.

Önskemål om att bevara värdefull natur, orörda områden och befi ntlig jordsbruksmark är åter-

kommande på mötena. Störst konfl ikter mellan exploateringstryck och bevarande fi nns i Åre dalen, 

där t ex Rödkulleprojektet och byggnationer i det öppna landskapet utanför Åre by är omstridda.

En annan återkommande synpunkt är att underhållet av gemensamma ytor är eftersatt och att det 

fi nns en brist på gemensamma lekplatser och samlingsplatser. Möjligheterna till rekreation är stora 

i hela kommunen och det är väldigt få mötesdeltagare som upplever otrygghet i den fysiska miljön.



nÖversiktsplan
nför Åre kommu

Processen att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun påbörjades under hösten 

2012. Ett steg i detta arbete var skapa en inledande medborgardialog. Föreliggande rapport beskriver 

hur den inledande dialogprocessen kring översiktsplanen har gått till, samt vilka frågor som har diskute-

rats vid de olika dialogtillfällena. 


