SÅ HÄR VILL
VI UTVECKLA
TORVALLA!
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INNEHÅLL
Innehåll och inledning
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VAD ROLIGT ATT DU
ÄR INTRESSERAD
AV VAD SOM HÄNDER
I TORVALLA!

UTVECKLINGSOMRÅDEN:
1. Delaktighet och inflytande
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2. Attraktivitet och tillgänglighet
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3. Trygghet
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4. Företagande
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5. Bostäder
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6. Hälsa och välmående
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7. Service och information
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Torvalla är en stadsdel som både behöver och kan
utvecklas på massor av sätt. Därför har Östersunds
kommun tagit fram en utvecklingsstrategi för
stadsdelen, alltså en plan som beskriver vad som
ska göras i Torvalla fram till år 2030.
Strategin kallas Strategi Utveckling Torvalla.

MÅLET MED DET HÄR
ARBETET ÄR ATT…
• stärka banden mellan Torvallas olika områden.
• förbättra den allmänna bilden av Torvalla.
• öka känslan av samhörighet och stolthet
över den egna stadsdelen.
• göra Torvalla till en tryggare och attraktivare
plats att bo och arbeta på.

STRATEGI UTVECKLING TORVALLA
ÄR INDELAD I SJU OLIKA
UTVECKLINGSOMRÅDEN:

Strategin har tagits fram i nära samarbete med er som bor och
arbetar i Torvalla; barn, ungdomar, vuxna, äldre, företag, skolor,
fritidshem, bibliotek, fastighetsägare, föreningar, organisationer
och många fler.

• Delaktighet
och inflytande

Vi frågade hur ni tycker att Torvalla behöver utvecklas, vilka
behov som finns och vad ni tycker att vi ska fokusera på.

• Trygghet

Resultatet blev ett antal utvecklingsområden som vi behöver
arbeta med långsiktigt i Torvalla.

På de kommande sidorna beskriver vi vad kommunen planerar
att göra inom respektive utvecklingsområde.
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• Attraktivitet
och tillgänglighet

• Företagande
• Bostäder
• Hälsa och välmående
• Service och information

UTVECKLINGSOMRÅDE 1

DELAKTIGHET
OCH INFLYTANDE
Vi vill att du som bor i Torvalla ska känna dig som en betydelsefull del
av ett sammanhang och att du kan påverka din egen vardag.

DÄRFÖR SKA VI:
Arbeta aktivt med demokratifrågor och underlätta för dig som Torvallabo att ta del av dina
demokratiska rättigheter. Det ska vi göra för att för att minska känslan av utanförskap, öka
känslan av delaktighet och öka det demokratiska inflytandet.
Hitta lösningar som minskar känslan av utanförskap och ökar möjligheterna till delaktighet
och inflytande bland barn, unga och barnfamiljer. Det ska vi göra tillsammans med dig som bor
i Torvalla, för att du ska vara delaktig i frågor som berör dig och i utvecklingen av din egen
stadsdel.
Förbättra våra äldre medborgares inflytande och möjlighet att påverka frågor och beslut
som berör er. Det ska vi göra genom att föra samtal och samverka med dig som äldre.
Stärka dialogen med olika lokala organisationer och med föreningslivet i Torvalla.
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UTVECKLINGSOMRÅDE 2

ATTRAKTIVITET
OCH TILLGÄNGLIGHET
Vi vill att Torvalla ska vara en attraktiv stadsdel där människor vill bo, leva,
jobba och må bra. Vi vill också att du ska känna dig stolt över din stadsdel!

DÄRFÖR SKA VI:
Utveckla Torvalla centrum till en levande och öppen plats där människor och verksamheter
kan mötas och interagera. Genom ett ökat flöde av människor i centrum kommer behovet av
serviceutbud att öka. Det kommer i sin tur stärka känslan av trygghet och höja områdets
attraktivitet.

Satsa på underhåll och utveckling av både inomhus- och utomhusmiljöer i Torvalla.
Genom att ta hand om den fysiska miljön kan vi se till att den bidrar till ökad trivsel,
tillgänglighet och en positiv känsla för området.
Anpassa och öka tillgängligheten på Torvallas utbud, så att det möter medborgarnas behov.
Det handlar till exempel om att anpassa den lokala offentliga servicen och kollektivtrafiken efter
invånarnas behov.
Förbättra den fysiska tillgängligheten inom och till stadsdelen. Det ska vi exempelvis göra
genom att höja ambitionsnivån när det gäller drift och skötsel av gator, vägar och gång- och
cykelvägar eller genom att placera ut fler sittbänkar.
Förbättra den digitala infrastrukturen, framför allt genom att stärka mobiltäckningen i
Torvalla. Bra mobiltäckning är viktig när det gäller tillgänglighet, delaktighet och självständighet.
Det är också en trygghetsfråga, särskilt för dig i behov av kontakt med vård och omsorg.
Återinföra Torvalladagen – ett populärt evenemang med artister, försäljning, föreläsningar och
aktiviteter för barn och unga. Det skulle bidra till att skapa ökad trivsel, minska utanförskap
och stärka det lokala engagemanget, stoltheten och ambassadörsskapet för stadsdelen.
Restaurera och utveckla utomhuskonsten i Torvalla. Konsten är en viktig del av stadsdelens
identitet och ska fortsätta vara det. Konsten måste också tillgängliggöras och kommuniceras
så att fler kan ta del av den.
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UTVECKLINGSOMRÅDE 3

TRYGGHET
Vi vill att Torvalla ska vara en plats där du känner dig trygg,
oavsett vem du är och var i stadsdelen du befinner sig.
DÄRFÖR SKA VI:
Stärka belysningen på platser där det finns behov av utökad belysning och röja
gångvägar från sly och växtlighet för att öka känslan av trygghet.
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Se över trafiksituationen på vissa platser i Torvalla där den upplevs som otrygg, speciellt
i miljöer där det rör sig många barn och ungdomar, som vid skolor och förskolor.
Ta med frågor kring trygghet i den långsiktiga fysiska planeringen av Torvalla och i
arbetet med stadsdelens framtida utformning. Det gäller både i kommunens översiktsplan
och i den fördjupade översiktsplanen för området.
Stärka dialogen och samverkan mellan olika samhällsaktörer och med dig som boende
i Torvalla. Vi måste tillsammans hitta arbetssätt som ökar trygghetskänslan och som bidrar
till att skapa goda relationer mellan samhällets organisationer och invånarna i Torvalla.

UTVECKLINGSOMRÅDE 4

Se över tillgången till mark för etablering av fler företag och verksamheter i Torvalla. Att
skapa förutsättningar för etablering av nya företag är viktigt för att kunna nå kommunens långsiktiga befolkningsmål. Det finns en önskan från fler företag att antingen öppna upp eller utöka
sin verksamhet i Torvalla.

Vi vill att Torvalla ska vara en attraktiv plats att bedriva verksamhet på.
Här ska nya företag kunna etablera sig och befintliga företag kunna
utvecklas och växa.

Stärka infrastrukturen, kommunikationerna och tillgängligheten i Verksmon och övriga
Torvalla så att det fortsätter vara ett attraktivt och väl fungerande område för företag. Det
handlar bland annat om satsningar på skyltning, utökad snöröjning och sandning, elförsörjning
och bättre kollektivtrafik till och från företagsområdet.

FÖRETAGANDE
DÄRFÖR SKA VI:
Stärka samverkan mellan företagen och de boende i Torvalla. Företagen spelar en viktig roll
i utvecklingen av Torvalla och bidrar till att göra stadsdelen attraktiv. Därför är det viktigt att
företagen är med och skapar aktiviteter som bidrar till ökad gemenskap, högre trivsel och stärkt
sammanhållning (exempelvis Torvalladagen).
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 ka tryggheten för företag i Torvalla så att vi kan minska risken för stölder, inbrott
Ö
och skadegörelse.

UTVECKLINGSOMRÅDE 5

BOSTÄDER
Vi vill att du som bor i Torvalla ska kunna hitta en egen bostad som
både passar dina önskemål och dina ekonomiska förutsättningar.

DÄRFÖR SKA VI:
Jobba för att Torvalla ska ha en blandning av olika
hustyper och boendeformer. Efterfrågan är stor
på både hyresrätter och småhustomter och vi ska
framför allt se till att komplettera med de typer av
bostäder som saknas i respektive del av Torvalla.
Hitta nya lösningar och boendeformer för att
underlätta för Torvallaborna att ta första steget in
på bostadsmarknaden. Genom att vara öppna
för olika innovativa lösningar ska vi se till att
steget till att äga sitt första boende inte
blir så stort.
Se till att den ökande andelen äldre i Torvalla
ska kunna bo kvar längre i sina egna bostäder.
Det ska vi göra genom att tillgänglighetsanpassa
både befintliga och nybyggda bostäder.
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UTVECKLINGSOMRÅDE 6

HÄLSA OCH
VÄLMÅENDE
Vi vill att du som bor i Torvalla ska må bra
i både kropp och själ.

DÄRFÖR SKA VI:
Skapa tillgängliga och attraktiva idrottsområden, lekplatser, spontanidrottsanläggningar
och mötesplatser i Torvalla. De ska bidra till att stärka sammanhållningen, öka det fysiska och
psykiska välmåendet samt locka till mer spontan rörelse, glädje och lek.
Skapa attraktiva och trygga mötesplatser för ungdomar, framför allt för äldre ungdomar, där
ni känner er välkomna och där det finns vuxna förebilder. I det arbetet kommer du som ung i
Torvalla att vara delaktig och få tycka till.
Skapa andra former av mötesplatser för Torvallabor i olika åldrar. Bland annat tittar vi på
möjligheten att ordna en större samlingslokal, för att möjliggöra olika typer av evenemang och
aktiviteter inomhus.
Utveckla populära verksamheter för barn och unga, till exempel Djur- och kulgården, Kulturskolans El Sistema och Öppna förskolan.
Se till att skolan fortsätter arbeta med frågor som trygghet, värdegrundsarbete och ökad skolnärvaro i hela Torvallaområdet. Vi ska också stärka samarbetet mellan de olika grundskolorna,
utveckla samverkan med andra samarbetspartners och utöka stödet till eleverna både i skolan
och på fritiden.
Fortsätta stärka stödjande insatser kopplade till barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan
är utbredd bland unga i Torvalla. Därför ska vi se till att det finns fler och nya möjligheter till
kontakter och samtal med vuxna i skolan, baserat på ungdomarnas egna önskemål.
Utveckla skolgårdsmiljöerna för att förbättra den fysiska hälsan och välmåendet
bland barn och unga och locka till mer spontan rörelse under skoltid. Behovet är
extra stort vid Torvallaskolan som idag inte har någon skolgård alls.

9

UTVECKLINGSOMRÅDE 7

SERVICE OCH
INFORMATION
Vi vill att det ska kännas lätt att ta kontakt med kommunen
och att kommunens tjänster ska vara ännu mer tillgängliga för alla.

DÄRFÖR SKA VI:
Stärka kommunens närvaro och den lokala offentliga servicen i Torvalla. Det betyder att vi
bland annat ska utöka medborgarservicen, till exempel genom att öppna ett medborgarkontor
där alla som bor i Torvalla lättare kan få hjälp med exempelvis myndighetskontakter, översättning och digitala tjänster.
Via den utökade medborgarservicen bidra till att skapa nya mötesplatser för de boende i
Torvalla. Det skulle också kunna leda till nya aktiviteter, kompetensutveckling och stärkt samverkan mellan olika aktörer i området.
Förbättra och göra informationen kring kommunens verksamheter mer
tillgänglig för alla. Vi ska exempelvis se över hur vi kan bli ännu tydligare
i vår information när det gäller vård, stöd och omsorg.
Vi behöver också bli ännu bättre på att sprida information
om de aktiviteter som anordnas för olika målgrupper
i Torvalla.

10

O S T E R S U N D . S E / TO R VA L L A
Tel. 063-14 30 00 | E-post: kundcenter@ostersund.se

