
Fiber, bostäder och kollektivtrafik heta frågor i 
Holmsveden: "Stor vilja i den här bygden" 
Omkring 50 personer samlades i Holmsveden för en ortsdialog om bygdens framtid i 
kommunens översiktsplan. En uppslutning som gladde politikerna på plats. 
– Engagemanget är något vi tar med oss, säger oppositionsrådet Magnus Svensson (C). 

Bättre lösningar med flextrafiken till Söderhamn, Stråtjära skolas framtid, fiber och bredband 
samt bygge av ett trygghetsboende. Det var några av de hetaste frågorna som diskuterades 
på Idrottsgården i Holmsveden när Söderhamns politiska partier bjöds in till ortsdialog. 

– Det finns en stor vilja här i Holmsveden. Det måste vi ta till oss och ta vara på det 
engagemang som finns och fortsätta med att jobba fram en översiktsplan som stödjer en 
utveckling här, säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S). 

Läs mer: Om inte hela Sverige ska leva bör hela Gävleborg få överleva  

 
Sven-Erik Lindestam (S) 
Bild: Johan Adeström 
Han fick medhåll av oppositionsborgarrådet Magnus Svensson (C).  

– Verkligen positivt med det här engagemanget. Det finns till exempel 40 företag här ute. 
Hur underlättar vi i Söderhamns kommun för att de här företagen ska finnas kvar och växa? 
Det är mycket att ta med sig härifrån, konstaterade han. 

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/om-inte-hela-sverige-ska-leva-bor-hela-gavleborg-fa-overleva


Och politikerna var överens om mycket som diskuterades under kvällen. Bland annat var det 
ett unisont ja för att arbeta för att Stråtjära skola ska finnas kvar från samtliga 
representanter. Liksom att bostäder, och framför allt ett trygghetsboende, är ett måste för 
att bygden ska kunna utvecklas och bli mer attraktiv.  

Där fanns däremot olika tankar och lösningar. 

Oppositionsborgarrådet Magnus Svensson (C) ser gärna att det kommunala 
fastighetsbolaget Faxeholmen i framtiden är delaktigt i byggnationer på landsbygden.  

– Vi tycker faktiskt att Faxeholmen ska bygga i hela kommunen och att det inte bara ska vara 
kommersiella intressen. Just nu bygger man Dallas-kvarteret inne i Söderhamn, och det är 
inte fel. Men kommande byggen ska nog landsbygden läggas in som en viktig del. 
Kommunen ska vara närvarande i hela kommunen, sade han. 

Läs också: Po Tidholm om Allis framtid: "Tror att man ska spotta upp sig lite"  

 
Oppositionsrådet Magnus Svensson (C). 
Bild: Johan Adeström 
Kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) var enig om vikten av att det byggs bostäder, inte 
minst för att stimulera en boenderotation. Han tittade mot lösningar på den privata 
marknaden.  

– Det måste inte vara kommunen som bygger här, men kommunen kan skapa 
förutsättningar. Vi får fråga oss hur vi ska kunna få byggherrar att upptäcka Holmsveden och 

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/po-tidholm-om-allis-framtid-tror-att-man-ska-spotta-upp-sig-lite


bygga här. Bevisligen finns det ett stort behov en marknad för att börja bygga imorgon, säger 
Sven-Erik Lindestam (S). 

Jag tror att vi har en samsyn om att landsbygden i Söderhamn 
är viktig. Men vi måste få till att bli verkstad också 
Även kollektivtrafikens kommunikationer till Söderhamn måste bli bättre. Något som Ingrid 
Belfrage, tidigare kommunalpolitiker, boende i Tönnånger påpekade. 

– Det är lätt att ta sig till Gävle, Ockelbo och Kilafors med tåg. Men till Söderhamn är 
betydligt svårare. Det tar en timme att ta sig in. Det måste finnas bättre 
pendlingsmöjligheter till centralorten, förklarade hon. 

En fråga som oppositionsrådet Magnus Svensson (C) tog med sig. 

– Jag trodde nog att den funkade bättre än det gjorde. Det är en förutsättning att det finns 
en kollektivtrafik som fungerar både för de äldre som inte vill köra så mycket bil längre, men 
även för den yngre generationen som vill ta sig till och från aktiviteter i Söderhamn, 
konstaterade han. 

Sven-Erik Lindestam (S): 

– Jag vet att X-trafik har ett pågående arbete för att utveckla kollektivtrafiken, men det kan 
vara så att kommunen ska ligga på mer i den frågan, säger han. 

Läs också: Lilian Sjölund: Lantlivet lockar – bered er på en ny grön våg  

 
Ingrid Belfrage tryckte på frågan om de allmänna kommunikationerna mellan Holmsveden 
och Söderhamn. 
Bild: Johan Adeström 

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/lilian-sjolund-lantlivet-lockar-bered-er-pa-en-ny-gron-vag


Men det var diskussionen om fiber som engagerade åhörarna allra mest. En förutsättning, 
inte minst för att företagen ska kunna finnas kvar och även kunna växa, konstaterade Ingrid 
Belfrage. 

– Målsättningen från Söderhamns kommun är 95 procents täckning innan mandatperioden 
är klar. Vi kommer lägga in bredband som en strategisk frågeställning i översiktsarbetet. Det 
upplevde jag att vi var överens om, säger Magnus Svensson (C). 

– Jag tror att vi har en samsyn om att landsbygden i Söderhamn är viktig. Men vi måste få till 
att bli verkstad också. Därför är den här översiktsplanen ett viktigt verktyg att ta fram, säger 
Sven-Erik Lindestam. 

 
Närmare 50 personer hade dykt upp för att diskutera de viktigaste frågorna för Holmsveden 
med Söderhamns politiker. 
Bild: Johan Adeström 
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