
Tack så mycket för en inspirerande och givande dag i 
gamla idrottshallen! Vi hoppas att du tyckte det var lika 
roligt som vi gjorde. 

Nedan hittar du observationer, några bilder från dagen 
och era diskussionsrapporter. De kommer också, 
tillsammans med en text om dagen, att presenteras 
på hagforsstrategin.se, hagfors.se och diarieföras 
som offentlig handling. Vi fotograferade och filmade 
ju också, resultatet av det kommer du kunna se på 
hagforsstrategin.se.

VAD HÄNDER NU DÅ?
Fram till sommaren kommer vi att genomföra fler 
workshops, skicka enkäter, träffa folk på stan och ta in 
synpunkter på olika sätt. Dina synpunkter tillsammans 
med alla de vi kommer att ta in fram till sommaren 
kommer att bli underlag för de fokusområden och mål 
som kommer att formuleras i en Hagforsstrategi. De 
synpunkter som kommer in som är konkreta åtgärder, 
förslag och aktiviteter kommer att sammanställas i ett 
separat dokument, som en slags idébank. 

I höst sammanställer vi och presenterar resultatet av alla 
diskussioner. Då får du såklart tycka till igen. 

Följ arbetet på hagforsstrategin.se och kom förbi vårat 
tält på nationaldagen, Hagforsyran eller någon av 
marknaderna inom kommunen under året.

Vi ses! 
Hagforsstrategins arbetsgrupp

Hej!



OBSERVATIONER 

Ämne         Antal markeringar per ämne
Attraktivt Centrum 10

Besöksnäringens betydelse för Hagfors 

kommun

10

Bevara Råda F-6, levande landsbygd 85

Creativa och Inovation 22
Gator i centrala Hagfors. ”Skolgatan” 4
Hagfors bäst i Sverige för flyktingar 13
Helse Hotel - Detox 2
Hur får vi levande konst- och kulturliv? 13
Hur når vi 15000 invånare i Hagfors 

kommun?

36

Idrottshallen i Exär 6
Inflytande ansvar för alla 4
Kollektivtrafik i kommunen 13
Projekt ”Värmullsåsen, slamombacken 

sommar och vinter”…

18

Seniorboende 36
Solskydda lekplatser 2
Våra Unga = Framtid 32
Vårdcentralen 35
Äldreomsorg 2



POPULÄRA PUNKTER

Attraktivt Centrum

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Besöksnäringens betydelse för Hagfors kommun

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Bevara Råda F-6, levande landsbygd

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Creativa och Inovation

• Skapa en träffpunkt/ kreativt plats för innovatörer i kommunen (11 markeringar)

• Koppla detta med marknadsföring och design (2 markeringar)

• Inbjudan till möte om kreativt labb. Peka ut några konkreta personer/företag,   

  några konkreta förslag tas fram (9 markeringar)

Gator i centrala Hagfors. ”Skolgatan”

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Hagfors bäst i Sverige för flyktingar

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Helse Hotel – Detox

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Hur får vi levande konst- och kulturliv?

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Hur når vi 15000 invånare i Hagfors kommun?

• Förändra attityden, prata väl om Hagfors kommun, se möjligheter, sluta förvänta  

   oss att ”någon annan” ska genomföra idéer (18 markeringar)

• Attraktivt boende – för alla åldrar, strandnära, enplans (hyresrätter), övergång från 

   olika behov (7 markeringar) 

• Fiber till företag – okej redan fiber utanför centralorterna (2 markeringar)

• Handla lokalt (2 markeringar)

• Nyetablering – skapa trygghet för nuvarande företag, skapa möjligheter för nya 

   investeringar (2 markeringar)

• Myndigheter- måste vara ett stöd, måste agera snabbt, måste agera 

   merförsäljning, måste vara tillgängliga.

• Vad kan ”Hela Hagfors” samlas kring för att skapa möjligheter till utveckling 

   (3 markeringar)



Idrottshallen i Exär

• Ny idrottshall för Exärs invånare eller snabb upprustning (6 markeringar)

Inflytande ansvar för alla

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Kollektivtrafik i kommunen

• 5 mil järnväg (ny sträcka) (5 markeringar)

• Bort med tunga trafiken från vägarna (2 markeringar)

• Buss till småorterna runt om Hagfors! (2 markeringar)

Projekt ”Värmullsåsen, slamombacken sommar och vinter”

• Samtliga markeringar gällde hela ämnet

Seniorboende

• Bostadsrättsform? (1 markering)

• Kommunal angelägenhet, Kommunal garanti?!! (19 markeringar)

• OBS! Lika förutsättningar för Hagfors , Ekshärad och Råda (9 markeringar)

Solskydda lekplatser

• Skydda våra barn mot UV strålning så de kan sitta och leka i sandlådor osv utan 

   risk för att utsättas för solen, så mycket. Kunna vara ute större delen av dagen 

   (2 markeringar)

Våra Unga = Framtid 

• Samarbete näringsliv/skola, de unga ska kunna stanna/studera i Hagfors 

   (11 markeringar)

• Att flytta hit, att jobba är bättre än att pendla- varför bra att bo i Karlstad och 

   jobba i Hagfors (5 markeringar)

• Stärka Hagfors varumärke (7 markeringar)

• Var är Hagfors i Region Värmland (2 markeringar)

Vårdcentralen

• Hur kan vi påverka att HFS VC får högre status (2 markeringar)

• Röntgen (enklare) tillbaks (3 markeringar)

• Utökade öppettider, kvällar och helger (4 markeringar) 

• Ögonmottagning (6 markeringar) 

• Öppna en rehabavdelning

Äldreomsorg

• Återgå till varm- och nylagad mat även lördag och söndag. Provet med kall 

   mat från Våxnäs är ju miss på hälsosamma vitaminer. Detta gäller i synnerhet 

   trygghetsboendet i skogvaktaren. 














































