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Härnösands kommun

Gratis
buss varje
kvart
Den 12 december startar Härnösands nya centrumlinje,
som knyter ihop BALDERSHAGE
centrum med
det nya handelsområdet och
Resecentrum. Bussen blir gratis och kommer att gå var 15:e
minut på dagtid.
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Norrlandskustens
Marinkommando / KA5

Ålder: 49

Kommer närmast från: En tjänst som
områdeschef på Försäkringskassan
NORRA

Kommer närmast från: En tjänst som
ekonomichef i Härnösands kommun

Hårn g rden

Viktigaste fråga i nya tjänsten: Oj, att
välja ut en fråga innan jag börjat och lärt
känna verksamheten blir svårt, men att
hitta finansiering för att öka möjligheterna
för dem som står utanför arbetslivet är en
stor och viktig uppgift.
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Andra viktiga frågor: Samarbete mellan
förvaltningarna och att vi hittar vägar för
att optimera våra resurser för kommuninvånarnas bästa är, i ett kärvt ekonomiskt läge, en prioriterad uppgift som jag
ser det.
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Så här kommer den nya centrumlinjen att gå mellan stadskärnan och det nya handelsområdet.

Trafikenhetens chef, Ulf Andersson.
En annan nyhet är att bussen kommer
att passera över torget. Därefter kör
den Brunnshusleden förbi Simhallen
och Sambiblioteket och sedan nedför
Nybrogatan. Vid Resecentrum svänger
den vänster och rundar handelsområdet innan den kommer tillbaka till Re-

Frågepanelen tillbaka

poesy

Poesy-festival på gång

secentrum, över Nybron och in på torget igen.
– Men det är bara den här linjen som
får köra över torget, säger Ulf Andersson.
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Starten för centrumlinjen sker 12 deMeter
cember, samma dag som tågtrafiken på
Ådalsbanan och Botniabanan egentligen skulle släppas på. Nu har tågstarten
skjutits upp ytterligare ett halvår.
– Det är vi naturligtvis medvetna om.
Men vi håller fast vid vår tidsplan för
att ge de vingar vi kan för handeln och
livet i både stadskärnan och nya handelsplatsen, säger kommunstyrelsens
ordförande Fred Nilsson.
För mer info, Ulf Andersson,
0611 - 34 88 22,
ulf.andersson@harnosand.se

Marie Silkeberg
Joar Tiberg
Olivia Bergdahl
Ulf Karl Olov Nilsson, ukon
Helena Österlund
Daniel Boyacioglu

Frågepanelen är tillbaka på hemsidan efter
sommaruppehållet. Den är en del av Medborgardialogen, där du kan lämna synpunkter,
förslag med mera.
Du hittar Medborgardialogen på:
www.harnosand.se/medborgardialogen

Göran
Andersson,
ny chef för
samhällsförvaltningen

Ålder: 54
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Årets Poesy-festival hålls som vanligt
vecka 41, med start på Murberget den
9 oktober.
Det blir program för barn och vuxna med
stor avslutning på Samblioteket den 15
oktober.

Ann-Christin
Munther,
ny chef för
arbetslivsförvaltningen
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Vattenverk

Målet med den nya centrumlinjen
är att ”nolla” avståndet mellan centrum
och det nya handelsområdet.
– Vi vill förhindra både att centrum
utarmas och att det nya handelsområdet får karaktären av externt köpcentrum. Förhoppningen är i stället att de
två områdena ska berika varandra, säger
Ulf Andersson, chef för kommunens
trafikenhet.
Linjen körs på prov under ett år till
en kostnad av cirka 1,3 miljoner kronor och trafikeras med en mindre buss
som tar cirka 20 passagerare. Bussen
kommer att gå varje kvart på vardagar
klockan 10-19 och på lördagar klockan
10-15.
– Bussen är handikappanpassad, så
det ska inte vara några problem att åka
med rullstol eller rollator, säger Ulf Andersson.

Kalmar Hern verken AB

Har gjort tidigare: Försäkringskassan har
varit min arbetsgivare i många år och jag
har tidigare arbetat som försäkringschef
i länet och varit engagerad i en rad utvecklingsprojekt. Jag har varit chef sedan
1987.
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Medborgarundersökning
i Härnösand

Fyr

Har gjort tidigare: Har varit verksam
inom ekonomiområdet i Härnösands
kommun med ett brett samhällsintresse
under nästan 20 år.
Viktigaste fråga i nya tjänsten: Samhällsförvaltningen har duktiga medarbetare och bra kontroll på verksamheten.
Jag kommer att tillföra erfarenheter från
andra områden som förvaltningen kommer att ha nytta av.
Andra viktiga frågor: Härnösand står inför många stora förändringar inom många
av samhällsförvaltningens verksamhetsområden. Det är områden som är under
förändring både vad gäller lagstiftning och
de ekonomiska förutsättningarna.

Nu pågår en medborgarundersökning där 1 000 slumpmässigt valda Härnösandsbor i åldrarna 18-84 år får svara på en
rad frågor om kommunen.
Bland annat gäller frågorna
hur det är att bo i Härnösand
och vad man tycker om kommunens verksamhet. Andra frågor rör invånarnas inflytande
och kontakten med kommunens politiker och tjänstemän.
Medborgarundersökningen
är viktig för kommunens olika
verksamheter. Resultaten kommer att användas som underlag
för framtida beslut i de olika
nämnderna och förvaltningarna.
Medborgarundersökningen
genomförs av Statistiska Centralbyrån och genomförs samtidigt i 62 olika kommuner.

Ny familjerådgivare på
ny adress

Planer för nya industrier
an
gat
Lid

Tekniska Kontoret
Måtningsavdelningen
Hårn sand 1998

Nu börjar planerna på ett nytt industriområde på Västra Saltvik ta form. Totalt omfattar förslaget 86 000 kvadratmeter industrimark med flexibla tomtstorlekar.
Området är tänkt för företag som sysslar
med produktion eller lagring och hantering
av varor och material. Även viss sällanvaruhandel som kräver större ytor, till exempel
byggvaruhus, kan komma i fråga. Kommunen ska också undersöka förutsättningarna
för att anlägga en snödeponi i området.
Området ligger direkt väster om E4 och
vägen in till området blir en direkt förlängning av Hamnleden. I översiktsplanen anges att vägen, Saltvikslänken, kan förlängas
ytterligare ut mot en framtida E4-förbifart

Området ligger
på Saltvikshöjden,
väster om E4.
väster om Härnösand.
Planprogrammet är ute på samråd till
den 30 september. Läs mer om planen på
www.harnosand.se/planfrågor

Senaste informationen
från kommunen får du
på vår webb www.harnosand.se

Informatör
Ingrid Norrgård
Härnösands kommun
ingrid.norrgard@harnosand.se

Familjerådgivningen har flyttat till nyrenoverade lokaler på
Storgatan 20, porten bredvid
Mäklarhuset. Ny kommunal familjerådgivare är Ingher Nylander, som tidigare jobbat som familjerådgivare på Vårsta i 18 år.
Vill du komma i kontakt med
familjerådgivningen kan du
ringa Ingher Nylander på
0611–34 83 42 eller e-posta till
ingher.nylander@harnosand.se

