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INLEDNING
Den dokumentation som du tar del av här är 
tolkningar av det material som inkom under de sex 
ortsdialogerna som genomfördes våren 2019. 
Deltagarnas åsikter har sammanställts utan större 
justeringar och faktagranskning*. 

Många viktiga synpunkter inkom under dialogerna 
som faller utanför ramarna för arbetet med att 
framställa en ny översikts- och kulturplan till 
Härnösands kommun. Dessa synpunkter har 
dokumenterats och vidarebefordrats till berörda 
förvaltningar och tjänstepersoner. 

Vi vill tacka alla engagerade invånare som gav sin tid 
och kunskap under dessa ortsdialoger. 

Dessa sex underlag om kommundelarna Högsjö, 
Stigsjö, Viksjö, Öarna, Säbrå och Häggdånger kommer 
att vara grundläggande för kommunen i kommande 
planeringsarbeten.

* Den information som justerats är av känslig eller privat karaktär. 



TECKENFÖRKLARING

Rörelsestråk, kan vara på land eller vatten 
och med olika typer av transportmedel 

Viktiga mötesplatser 

Utvecklingsområden för bostäder eller 
fritidshus

Viktiga kulturmiljöer och kulturfrämjande 
platser 

Platser som främjar företagsamhet eller 
utvecklingsområden för företagande

Värdefulla miljöer som  bör utvecklas

Värdefulla miljöer som bör skyddas eller 
bevaras inför framtiden



Ortsdialog Viksjö
Torsdag den 28 mars 2019 genomfördes ortsdialog i Viksjö kommundel. 

Deltagande tjänstemän: Uno Jonsson, Hanna Wiklund & Maja Nordmark.

Deltagande politiker: Andreas Sjölander & Christian Wasell.

Deltagande invånare: 12 stycken 

33%

67%

Kvinnor

Män



Mitt Viksjö 2019
Är en plats för den som vill leva 
nära naturen och vara nära sina 
medmänniskor. 

I Viksjö skapar man sina egna 
samlingspunkter genom 
föreningslivets styrka och sin egen 
trygghet genom t.ex. brandvärnets 
närvaro. 

I Viksjö bor man centralt genom att 
ha ungefär lika långt överallt och 
man är nöjd med det. 

Man har en natur- och kulturskatt i 
Västanåområdet som bubblar av 
utvecklingsmöjligheter. 



Mitt Viksjö 2040
I Viksjö 2040 bor äldre och yngre i blandad 
bebyggelse i centralorten. Det har tillkommit 
fler mindre bostäder och många kan bo kvar i 
Viksjö trots en högre ålder.

Det är ofta liv och rörelse längs den upplysta 
gång- och cykelbanan hela vägen till Västanå 
där man kan äta en bit mat eller ta del av den 
kulturhistoriska miljön vid friluftsmuseet.

Naturen är en del av boendemiljöerna och 
gemenskapshetsytorna är många. Man kan 
transportera sig enkelt och hållbart till både 
Härnösand, Sundsvall & Kramfors. 

Viksjö har en närvaro av mycket vindkraft och 
det fungerar bra, men sedan utvecklingen 
under 2019 ville man inte ha fler områden av 
vindkraftverk, mycket på grund av de viktiga 
jakt, fiske och rekreationsområden som gör 
Viksjö till Viksjö. 



FÖRFLYTTNING

Invånarna i Viksjö gillar att röra på sig inom och 
utanför sin kommundel. Motionsstråk finns i naturen 
men även efter vägarna. Naturliga mötesplatser är 
affären, föreningshuset, kyrkan och Västanåfallet vid 
högtider. 

Närheten till natur- och kulturmiljöer är en av 
styrkorna som de lyfter för sin framtid. Därför är det 
viktigt att på ett hållbart sätt kunna förflytta sig mellan 
dessa. 

Inom sin kommundel vill de gärna ha ett 
sammanhållet gång- och cykelstråk från Västanå till 
badplatsen vid Viksjön. Ett centralt stråk som knyter 
samman två viktiga målpunkter ur ett kulturellt, 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv.

Utanför sin kommundel tar de gärna bilen, men 
mycket av vana. Det anses viktigt att kollektivtrafiken 
förbättras till Sundsvall om  bilanvändningen ska 
begränsas i framtiden. 
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FÖRFLYTTNING

1. Gång- och cykelbana med 
belysning inom centrala Viksjö. 
Invånarna ser ett alternativ på 
gång- och cykelstråk från kyrkan 
till Viksjöns badplats, men även i 
förlängningen till Västanå 
naturområde.

2. Hållbara kommunikationer till 
Sundsvall.

3. Hållbara kommunikationer till 
Härnösand.

4. Väg 331 upplevs som smal och med 
hög hastighet.



LEVA & BO

Viksjöborna ser många 
utvecklingsområden i sin kommundel.
När bostäder diskuteras så anser de att 
det i första hand är mindre bostäder, 
villor/gårdar och fritidshus som är 
relevanta för framtiden. 
Hyreslägenheterna är alltid uthyrda och 
den åldrande befolkningen kommer att 
vilja lämna sina villor för ett mindre 
boende framöver. 
Dessa bostäder kan med fördel även rikta 
sig till en yngre generation som vill bo 
enklare. 
Viktiga kvalitéer som Viksjöborna anser 
bör finnas nära bostäderna är närheten 
till naturen. Det kan vara 
lägenheter/radhus som har möjlighet till 
en liten gårdsplätt eller 
gemensamhetsytor.
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LEVA & BO
1. Första området som invånarna 

lyfter fram är den natursköna 
solsidan av Viksjön. Här passar 
det både med fritidshus eller 
tomter för nya bostäder. Det 
finns närhet till naturen och en 
fin badplats. 

2. Centrala Viksjö kan förtätas 
med fastigheter. Invånarna 
pekar ut det gamla skolområdet 
som lämpligt för mindre typer av 
bostäder. 

3. Käckelbäcksmon/sjöarna  
potential för utveckling av 
fritidsbostäder



KULTUR
Kulturen i Viksjö är stark och vilar på 
axlarna från invånarnas engagemang 
i föreningslivet. Därför främjas 
kulturen i Viksjö av att mötesplatser 
som föreningshus, bibliotek och 
hembygdsgårdar kan leva vidare och 
utvecklas. 
Viksjö anser att kulturarvet finns  i 
finska markerna där spår återfinns i  
ortsnamn som Villola och Tappäla. 
Västanåområdet är starkt förknippat 
med kultur och aspekter som lyfts 
fram är vattenfallet, flera 
vandringsleder, mötesplats för musik 
och det kulturarv som kan upplevas 
genom järnbrukstidens 
efterlämningar och dess byggnader.
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KULTUR

1. Finska kulturarvet
2. Hippaberget
3. Affären
4. Kulturella arenor: 

Biblioteket, Folkets Hus, 
Hembygdsgården.

5. Kyrkan
6. Västanåområdet både det 

historiska järnbruket men 
även naturmiljöerna. 

7. Gussjönorets dansbana 
8. Janne Vängmantorpet och 

Janne Vängmanleden.



FÖRETAGSAMHET
Viksjö upplevs som företagsamt 
genom sitt rika föreningsliv. Utöver 
detta är det skogsbruket, 
jordbruket och vindkraften som 
omnämns. Det finns dessutom 
många mindre entreprenörer inom 
b.la. IT, åkeri och lokal service. 

Utveckling av företagsamheten 
inom kommundelen ser man 
genom utveckling av bredband och 
besöksnäringen. Ett angreppssätt 
kan vara tydligare koncept, 
information och marknadsföring 
kring vad som finns i kommundelen. 
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FÖRETAGSAMHET

1. Markområde som kan 
användas för 
industriutveckling i framtiden.

2. Utveckla områden för 
hästgårdar. Service och 
handelsverksamhet bör 
fokuseras  till det här området. 

3. Utveckling av Västanåområdet 
som besöksmål. Här finns 
kultur- och naturmiljöer som 
behöver lyftas fram. 



VÄRDEFULLA MILJÖER
I Viksjö så är tidigare nämnda miljöer i 
detta underlag värdefulla och bör 
hanteras med eftertanke. 

Jakten, fisket och naturnärheten är 
viktigt för ortsborna. Därför bör dessa 
aspekter finnas med i utvecklingen av 
frågor som berör kommundelen. 

1. Viktiga jakt och fiskeområden med 
vacker natur:

– Mjällån har höga naturvärden

– Laxsjön naturvärden & 
besöksnäring

2. Västanåområdet (kulturhistoria, 
besöksnäring och rekreation)
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