
Vad är bra med Skolgatan idag? 

Bra tillgänglighet

Bra framkomlighet 

Trevliga butiker som tyvärr saknar utemiljö

Parkeringsvakter

Man kan välja utfart

Framkomlighet och tillgänglighet

Fördel med dubbelriktning



Vad är mindre bra med Skolgatan idag?

Dyster gata

Ingen direkt trivsel eller utsmyckning

Mörk belysning

Störande trafik runt godisbutiken

Mycket buskörning fram och tillbaka

Boende tar parkering från kunderna

Finns ingen utsmyckning, bara på jul

Finns ingen belysning, alltid mörk

Gatan upplevs som mörk, ingen vill promenera på den

Dålig framkomlighet 

Svårt att mötas eftersom det står bilar parkerade på båda sidor

Tråkigaste gatumiljön i hela Hagfors

Tillgänglig från båda håll om det inte är för mycket trafik och parkerat på båda sidor 

Utemiljö

Belysning 

Trivsel och utsmyckning 

Telehuset

Hastighet 

Farthinder 

Trist 

Ingen grönska

Dålig belysning

Hög hastighet 

Ingen inbjudande miljö

Inte mysig och inbjudande



Vad är bra med kommunens förslag?

Trevlig utsikt för de som bor i huset

Blir en bra cirkulation på trafiken

Trevlig utsikt för de som bor i huset, slipper se bara Telehuset

Utemiljön blir bra, behövs ett stort lyft på gatan

Utemiljön blir kanon! 

Mer promenadstråk än tidigare 

Mer belysning

Utemiljö

Belysning 

Trivsel 

Utsmyckning

Innemiljö på grund av enkelriktning åt fel håll

Inga farthinder finns med

Träd och fina lampor

Bänkar och sittplatser

Belysning som ger ljus på båda sidor

Framkomligheten blir bra med det nya förslaget

Mindre trafik med enkelriktat

Fördel med enkelriktning

Tre farthinder behövs i början, mitten och slutet 

Bra med upphöjda övergångsställen

Fint med träd och lyktstolpar

Belysning, träd, bänk. Bra!



Vad är mindre bra med kommunens förslag?

Det finns andra alternativ till trivsel och utsmyckning

Det finns andra alternativ än stolpar

Sämre framkomlighet

Tillgängligheten är viktigast av allt!

Vart ska bilarna parkera?

Ökar trafiken på Kyrkogatan

Körriktning åt båda håll

Mindre parkeringar längre upp på gatan (Hälsohuset)

Enkelriktningen (är det möjligt att få en gata med dubbelriktning?) 

Måtten är för stora. Kan man få en utsmyckning som fungerar även om gatan inte är för bred?

Gatan gynnar bara butikerna längre ner (Family House). De har tillgång till fler parkeringar. 

Ta bort trottoarer på bägge sidorna

Ta bort trottoaren på vänstra sidan och ta 1 meter från högra sidan.

Ta lika mycket från båda trottoarerna, 1 meter. 

Ökar trafiken vid korsningen Dalavägen. Skapar bilköer och risker. 

Kunderna tar pizzeria Verkets platser.

Blir lättare för kunderna att fortsätta rakt till OK. 

Vi kräver bättre argument för enkelriktat. 

Försvårar för varuleveranser, räddningstjänst. 

Minskar försäljning, risk för arbetslöshet, orimliga för vår framtid! 

Körriktning åt båda hållen. 

Minskade inkomster vid enkelriktning. 

Rädd att gatan kommer dö ut om det blir enkelriktat. 

Trottoarerna borde vara breda vid affärerna, inte vid Telehuset. 



Övriga synpunkter/visioner

Byt färdriktning: enkelriktning åt andra hållet

Farthinder

Planterade träd

Bänkar 

LED i varierande färger

Belysning på båda sidor av Skolgatan

Förbereda för ljusslingor i träden som ska planteras

Enhetlighet mellan Harboevägen och Skolgatan

Stora glipor mellan stenen på Harboevägen

Farthinder vid övergångsställe

Parkering max två timmar (samtidigt som affärerna har öppet)

Gör fler parkeringar vid Kaffestugan så kan kunder stå på polisparkeringen 

Bänkar 

Ta bort järnstaket och utnyttja till park

Endast p- plats för boende på en del ställen

Ta bort ett cykelställ

Vart ska Folktandvårdens kunder parkera?

Tidigare erfarenhet vid vägbygge, färre kunder

Bekväma människor, drive-in

Måste lyssna på befolkningen. Namnteckningar. 

Farthinder?

Det har inte varit några trafikolyckor under fem år. 

Vill se flera olika ritningar så att man kan jämföra. Förenklade bilder av hur det kan komma att se ut. 

Kunder vill stå så nära dörren som möjligt. 


