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B a k g r u n d  G ä v l e

Detta kapitel beskriver kort Gävles historia och framväxt, samt hur situationen ser ut idag i
kommunen. 

G ä v l e s  h i s t o r i a  o c h  f r a m v ä x t

Gävle är Norrlands äldsta stad med medeltida anor och fick stadsrättigheter 1446. Än idag kan
man skönja spår från det medeltida gatumönstret, bland annat i Gamla Gefle. Staden är genom
åren präglad av sjöfart och hamnverksamhet. Ett flertal bränder har under årens lopp förstört
staden. Vid den senaste stora stadsbranden 1869, ödelades nästan all bebyggelse norr om
Gavleån. Efter uppbyggnaden fick Gävle ett rutnätsmönster med ståtliga stenhus, breda
esplanader och allégator. Utanför staden växte så småningom upp bebyggelse, bland annat i
Villastaden och i arbetarstadsdelen Brynäs. 

Efter andra världskriget och fram till 1949 byggdes nästan alla nya bostäder utanför staden på
oexploaterad mark. Som en av de första städerna i landet upprättade Gävle en generalplan
1952, under ledning av arkitekt P. O. Lefvert. Staden växte och det var behov av planering.
Dels ville man förnya det dåvarande bostadsbeståndet, dels behövde man bygga nytt.
Grannskapstanken var en inspiration och staden delades upp i stadsdelar där skolan utgjorde
centralpunkten. Varje stadsdel skulle utgöra en social enhet. Skolorna skulle utnyttjas även
som kulturcentrum med samlings- och hobbylokaler som kunde användas på kvällstid. 1 

I centrala Gävle var stora områden lågt exploaterade samtidigt som fattigdom och sanitära
problem var utbredda. Många delar av staden var i behov av sanering. I Gävle var det framför
allt bebyggelsen söder om Gavleån som omfattades av en sanering i början av efterkrigstiden.
Här dominerade bebyggelsen av omoderna trähus i två våningar, de flesta från 1800-talets
början. Stadsdelen hade klarat sig från den stora stadsbranden 1860. I en jämförelse med
många andra städer i Sverige startade förnyelsearbetet av bebyggelsen tidigt i Gävle och fick
även en annan inriktning. Det som också utmärker saneringen på Söder var att kommunen
gick i bräschen för en total förändring av området. 

Förnyelsen var så gott som färdig 1962. En del av den gamla bebyggelsen, Gamla Gefle,
sparades som kulturreservat efter långa diskussioner. Norr om Gavleån kom förnyelsen igång
i slutet av 1950-talet. Många stenhus från 1800-talets slut fick ge vika för modern bebyggelse.
I kvarteren runt Stortorget tilläts Domus-varuhuset expandera över torgytan och en stor del av
den äldre bebyggelsen utplånades helt. Under 1960-talet utarbetades även en trafikledsplan
för att tillmötesgå den växande bilismen.

G ä v l e  i d a g

Idag har Gävle cirka 91 000 invånare och är länets och regionens centrum med bland annat
högskola, länssjukhus och länsstyrelse. Näringslivet domineras bland annat av tyngre trad-
itionell industri som Korsnäs och Stora Enso men även av högteknologiska företag inom IT
och kommunikation. Lantmäteriet finns sedan 1970-talet utlokaliserad till Gävle

Högskolan har idag cirka 12 000 studenter och profilerar sig inom bland annat ekonomi,
geografiska informationssystem och samhällsbyggnad. Längs Gavleån samlas flera aktiviteter

                                                          
1 intervju med Gunnar Lidfeldt, 2002-11-12
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för kultur och rekreation som länsmuseet, konserthuset, biblioteket och stora grönområden.
Boulognerskogen planlades på 1800-talet och är ett populärt utflyktsmål. 

Invånarantalet i Gävle växer ganska långsamt och ska enligt kommunens vision uppnå till 100
000 år 2010. Befolkningsökningen för 2002 var 43 personer. På bostadsmarknaden är efter-
frågan på tomter stor speciellt i attraktiva lägen. Totalt sett i kommunen finns ett överskott på
lägenheter även om det är brist i de centrala delarna. Det byggs idag få lägenheter och hus i
Gävle. Nyproduktionen kommer att tillta om planerna med den centralt belägna stadsdelen
Alderholmen blir verklighet.

Översikt över Gävle 2003             skala 1:40000
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S t a d s d e l s c e n t r a  i  G ä v l e

För att ge en bakgrund till Andersberg beskrivs framväxten av stadsdelscentra i Gävle. En
kort beskrivning görs hur utvecklingen för övriga större stadsdelscentra är idag. Andersberg
sätts även in i ett sammanhang där den omkringliggande handeln presenteras. Sist redovisas
kommunens policy gällande handelsetableringar. 

S t a d s d e l s c e n t r a  i  G ä v l e  –  e n  h i s t o r i s k  t i l l b a k a b l i c k

I Gävle växte de första planerade centrumbildningarna upp under 1950-talet vid området
kring Kristinaplan och i Stigslund. Utanför stadsområdet föreslogs i generalplanen 1952 torg-
bildningar i Strömsbro och Bomhus. Annars låg mindre butiker spridda i bebyggelsen. Vissa
viktigare stråk med handel fanns även längs Södra Kungsgatan och på Brynäsgatan. De första
samlade områdena med service var småskaliga, vid en jämförelse med de senare byggda
under 1960- och 70-talen. Butikerna var oftast små och samlingslokaler saknades. 

Planerna för området kring Kristinaplan, söder om staden, ändrades i slutet av 1940-talet för
att få en högre exploatering. Butiker föreslogs kring den torgliknande utvidgningen mot
Kaserngatan. Centrumet uppkom i samband med saneringen av Söder i början av 1950-talet.2 

Skiss för Stigslunds affärscentrum 1959.3

Stadsdelen Stigslund utformades i slutet av 1950-talet som ett grannskap med bostäder,
arbetsplatser och eget centrum. Det nya bostadsområdet beräknades få cirka 2 500 invånare.
Själva centrumanläggningen fick en central plats i området kring ett torg mot söder och
väster. Invigningen skedde i december 1960 och innehöll ett flertal olika servicebutiker. På
grund av bistånd i form av lån kunde utbudet samlas i en gemensam fristående byggnad. I
Gefle Dagblad, kunde man vid planeringen av centrumanläggningen läsa att ”…själva utform-
ningen av byggnaden betyder en försvenskning av de erfarenheter som redan gjorts i
utlandet.”4

Under 1960-talet tilltog expansionen och behovet av nya lägenheter var stort. Under denna tid
växte Sätra fram och är utifrån Gävles mått, en stor stadsdel. Den första delen av det nya
bostadsområdet stod klart 1964. Husen är inpassade i terrängen och är putsade i vita nyanser
vilket marknadsförde Sätra som den vita stadsdelen. Sätra avgränsas av en yttre ring som
inom området bildar tre mindre grannskap, alla med varsin låg- och mellanstadieskola. Det

                                                          
2 Gävle Stadsfullmäktiges handlingar
3 Gävle arkiv
4 Gefle Dagblad 1959-06-16
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var i början tänkt att varje område skulle inrymma ett eget mindre centrum.5 Stadsdelens stora
centrumanläggning samlades i den sydöstra enklaven, som också fick en högstadieskola.
Centrumet består av ett mindre innetorg med butiker. I anslutning till torget finns kyrka och
samlingslokaler. 

På 1960-talet ville man även på Brynäs samla verksamheterna till ett modernt gemensamt
centrum. Brynäs är en äldre centralt belägen arbetarstadsdel i Gävle. Strukturen är stads-
mässig med ett rätvinkligt gatunät och Brynäsgatan hade sedan länge fungerat som ett
handelsstråk. Under efterkrigstiden ansågs stadsdelen vara i behov av sanering som ledde till
omfattande rivningar. Ett nytt centrum byggdes i stadsdelens södra del kring Agötorget och
invigdes 1967. 

I generalplanen för 1971 föreslogs en fortsatt exploatering av nya större bostadsområden med
egna stadsdelscentrum, men bara en del av dessa planer blev av. Under 1970-talet fortsatte
utbygganden av bostäder men mattades av och ändrade inriktning. Produktionen övergick från
flerfamiljshus till ett ökat småhusbyggande. Andersberg, som behandlas i denna rapport,
byggdes ut under 1970-talet. Nästa stora bostadsområde, efter Andersberg, blev Södra
Bomhus som byggdes ut på 1980-talet. Stadsdelen hade redan en hel del äldre bebyggelse och
den nyproduktionen blev övervägande småhusbebyggelse, samlade i grupper längs större
matargator. En större centrumanläggning hade byggts i stadsdelens västra del. 

I slutet av 1980-talet och under 1990-talet var nyproduktionen av bostäder liten och bestod till
största del av kompletteringar inom nuvarande bebyggelsestruktur. Under denna tid har inga
nya centrumanläggningar etablerats. Istället utglesades handeln och servicen minskades i
stadsdelarnas centrum. Konsum var tidigt ute med att lämna bostadsområdenas centrum och
istället etableras längs viktigare större bilorienterade stråk. På detta sätt ville man möta tidens
krav och locka kunder till butikerna.

S t a d s d e l s c e n t r a  i  G ä v l e  i d a g  

I gällande översiktsplan (1990) förväntas ett stadsdelscentrum i Gävle innehålla grundlägg-
ande service som skola, livsmedelsbutik, tillgång till kollektivtrafik, viss fackhandel och en
mer utbyggd offentlig service. 1990 räknades sju stadsdelscentra inom den centrala tätorts-
strukturen; Sätra, Andersberg, Sörby, Bomhus, Brynäs, Hagaström och Stigslund. Utöver
dessa stadsdelscentra fanns mindre centrumbildningar med dagligvarubutik och skola i bland
annat Strömsbro, Fridhem och Södra Bomhus. 

På grund av handelns förändringar, offentliga omstruktureringar och koncentration av verk-
samheter kan man idag räkna till fyra större stadsdelscentra inom Gävle tätort. Förutom
Andersberg, som behandlas i denna rapport, hör även Bomhus, Brynäs och Sätra till denna
kategori. 

I Stigslund har dagligvarubutiken stängt, vilket lett till att stadsdelen mist sin naturliga
mötesplats. Istället har en större dagligvarubutik etablerats närmare trafiklederna med god
tillgänglighet och bra parkeringsmöjligheter. Kvar i centrumanläggningen finns idag viss
fackhandel, bland annat en sportaffär och en möbelbutik som har hela Gävle som sitt upp-
tagningsområde. Invånarna i stadsdelen Sörby, söder om Gävle centrum, har inom
gångavstånd närhet till flera butiker och annan service som post och skolor. Men aktiviteterna

                                                          
5 intervju med Gunnar Lidfeldt, 2002-11-12
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är inte samlade till en plats utan ligger spridda i bebyggelsen, längs viktigare bilorienterade
stråk. I Hagaström har viss offentlig service försvunnit men dagligvarubutiken finns kvar. 

Kring 1990 hade Gävle sju större stadsdelscentra. Idag räknas Andersberg, Bomhus, Brynäs och Sätra som de
fyra större stadsdelcentra i Gävle.(skala 1:40000)

B r y n ä s  c e n t r u m

Brynäs är en traditionell arbetarstadsdel med cirka 8 000 invånare. Av tradition finns ett större
utbud av mindre butiker och verksamheter längs gatorna på Brynäs. Denna form av service
och utbud saknas i nyare uppförda stadsdelar som Sätra och Andersberg. I början fanns två
livsmedelsaffärer vid torget men idag återstår ICA Supermarket. Post, blomsteraffär,
hälsocentral och en del mindre butiker är annan service som finns kring området vid torget.
Brynäs läge i närhet av Gävles centrala delar gör stadsdelen mindre sårbar om servicen
försvinner, i jämfört med andra mer perifert belägna stadsdelar.

Brynäs centrum                           Brynäs läge i Gävle     skala 1:50000
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S ä t r a  c e n t r u m

Sätra som byggdes ut under 1960-talet har idag cirka 9 000 invånare. Bäckebrobäcken, som
rinner genom hela stadsdelen,  bildar i centrum en naturlig mötesplats med sittbänkar. Under
1990-talet gjordes en större fysisk upprustning av centrumanläggningen. Stadsdelens storlek
och det ”isolerade” läget gör att underlaget är stort nog för ett brett utbud av en rad mindre
verksamheter och servicefunktioner. I Sätra finns idag en större ICA Kvantum butik, butiker
och servicefunktioner samlade kring centrum. Dock finns mötesplaster som bibliotek,
fritidsgård, café, samlingslokaler i ett eget hus på andra sidan bäcken. 

Sätra centrum      Sätras läge i Gävle                    skala 1:50000

B o m h u s  c e n t r u m

Bomhus har många äldre bostadsområden men expanderade kraftigt på 1960- 1980-talet. Idag
bor här cirka 11 000 invånare. I början av 1980-talet fanns planer på en utbyggnad av Bomhus
centrum som redan hade två matbutiker, post, bank och en då nyuppförd hälso- och service
central. I planerna fanns ett nytt folkets hus, bibliotek, försäkringskassa och butiker för
fackhandel. Bara en del av planerna blev av. 1985 invigdes nya Folkets Hus i Bomhus och är
idag en bra samlingspunkt i Bomhus. En av dagligvarubutikerna har försvunnit från centrum
och kvar finns idag ICA Supermarket. Av tradition har Bomhus en stark identitet och har med
sitt läge, invånartal och storlek bra förutsättningar att behålla servicen.

Bomhus centrum                  Bomhus läge i Gävle   skala 1:50000



__________________________________________________________________________________________
ANDERSBERG – att utveckla ett stadsdelscentrum

68

S t a d s d e l s c e n t r u m e t s  b e t y d e l s e  f ö r  o m r å d e t

Ett stadsdelscentrum har, som nämnts innan, stor betydelse för det omkringliggande bostads-
området då den fungerar som stadsdelens gemensamma mötesplats. I den statliga utredningen
Bruksvärde, förhandling och hyra – en utvärdering6 tillfrågades cirka 10 000 personer om vad
de anser vara viktigast för att ett bostadsområde/stadsdel ska vara bra att bo i. I Gävle ingår
tolv stadsdelar som en del av undersökningen, bland annat Andersberg. 

Resultatet från Gävle visar höga procenttal för samtliga frågor. Undersökningen pekar på
vikten av trygghet och säkerhet i bostadsområden då nästan samtliga (97 %) av de tillfrågade
anser att dessa frågor är viktigt vid val av ett bostadsområde. Cirka 90 % av de tillfrågade i
Gävle anser att närhet till dagligvaruaffär är viktigt. Undersökningen visar också att
kommunikationer är viktiga liksom att området är grönt och trevligt samt har ett bra rykte. 

Närhet till lekplats och idrottsanläggningar anses inte lika viktigt, liksom närhet till kultur och
nöjen och samhällsservice som vårdcentral. Detta kan ha att göra med att dessa institutioner
och verksamheter inte besöks dagligen utan vid färre tillfällen då avståndet har mindre
betydelse samt att inte alla har barn eller är beroende av en viss samhällsservice. 

Tabellen visar vad personer i Gävle anser vara viktigast för att ett bostadsområde ska vara bra att bo i.7

H a n d e l n  k r i n g  A n d e r s b e r g  o c h  i  G ä v l e

Andersberg skulle när det byggdes ses i ett sammanhang med omkringliggande stadsdelar. Då
centrumet blev det största i den här delen av Gävle koncentrerades service som apotek, filial-
bibliotek, fritidsgård och hälsocentral hit. Högstadieskola finns däremot i Sörby, norr om
Andersberg. 

                                                          
6 SOU 2000:33
7 SOU 2000:33
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I Gävles södra stadsdelar finns alla tre större butikskoncernerna etablerade. Hemköp och
Konsum ligger längs de större bilorienterade stråken. ICA-butiken i Andersberg blev lågpris-
butik när Maxi stormarknad öppnade längs Sprängersleden. 

Gävle är regionens självklara handelscentrum med ett stort utbud av både sällanköpsvaror och
dagligvaror. I Gävle kan två större koncentrationer av handeln utpekas, nämligen Gävle City
och Valbo köpcentrum. I Gävles centrum finns utöver det kommersiella utbudet även ett stort
utbud av kultur, nöje och offentlig service. Detta gör stadskärnan till en spännande och
variationsrik mötesplats. Den goda kollektivtrafiken till och från centrum gör att en stor del av
befolkningen har en bra tillgänglighet till utbudet, även om man saknar bil. Nedan visas en
tabell över omsättningen av dagligvaruhandeln samt sällanköpshandeln i Gävle kommun
2001. 8 Av dagligvaruinköpen sker den mesta handeln i bostadsnära butiker. 

Affärsetableringar i södra Gävle Skala 1:40000

Valbo köpcentrum invigdes 1970 och är placerad längs Riksväg 80 cirka nio kilometer
västerut från Gävles centrala delar. Här finns ett stort utbud av både dagligvaror och
sällanköpsvaror. Tillgängligheten till Valbo köpcentrum är dålig om man saknar bil och är
hänvisad till gång, cykel eller kollektivtrafik. Förutom kedjeföretag inom sällanköpshandeln
och dagligvarubutiker finns här verksamheter med mer skrymmande varor som har svårt att
etablera sig i tättbebyggda områden. Dessa bedöms också ha mindre effekt på utbudet i stads-
kärnan och i stadsdelscentrarna. I dagsläget pågår utredningar om eventuella expansions-
möjligheter för Valbo köpcentrum söder om motorvägen.

Utöver Valbo köpcentrum har det inte funnits några större externa handelsetableringar i Gävle
och detta har enligt kommunala handlingar som översiktsplanen också varit önskvärt. Men
under vintern 2002 öppnade ICA Maxi i Södra Hemlingby, i närheten av Andersberg. Läget
blev ett alternativ då planerna på en etablering i det centrala hamnområdet Alderholmen inte
                                                          
8 Handelsutredning för Gävle, 2002
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kunde genomföras. Stormarknaden har idag kompletteras med viss sällanköpshandel och i
aktuell detaljplan finns förutsättningar för ytterligare etableringar. 

Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt

Gävle City 250 milj. 900 milj. 1 150 milj.
Valbo köpcentrum 400 milj. 1 000 milj. 1 400 milj.
Övrig handel 1 050 milj. 550 milj. 1 600 milj.

Totalt 1 700 milj. 2 450 milj. 4 150 milj.
Omsättningen av handeln i Gävle, 20019

K o m m u n a l a  b e s l u t  o c h  r i k t l i n j e r

I den i dagsläget framarbetade Handelspolicy för Gävle kommun finns inriktningsmål för
handeln. Där utgår man från att alla i Gävle ska ha tillgång till bra dagligvaruservice. Vidare
slås fast att det ska råda balans mellan handeln i centrum, stadsdelarna och i externa lägen
samt att handeln i Gävle ska bidra till en bra livsmiljö i såväl kommunen som regionen.10 Från
dessa mål ska kommunen agera för att sträva mot en ekologisk hållbar utveckling. Vidare
finns en policy hur kommunen ska agera för olika typer av handel. För handeln i bostads-
områdena gäller följande:

- Kommunen ska utnyttja sina möjligheter att ge bra förutsättningar för ett
utbud av bostadsnära service. Detta måste göras utifrån ett helhetsgrepp där
det ingår planering av kommunalt serviceutbud, trafik- och kollektivtrafik-
planering samt genom att påverka andra aktörer såsom fastighetsägare och
andra servicegivare t ex staten.  

- Dagligvarubutiker ska i första hand lokaliseras till sådana lägen där det finns
ett närområde som kan utgöra ett lokalt underlag. Kommunen är positiv till
etablering av lågprisbutiker men de skall i första hand uppfylla kravet på ett
lokalt underlag.11 

Av handelspolicyn framgår att kommunen vill bevaka utvecklingen i Gävles olika stadsdels-
centrum. Nya handelsetableringar ska ske i närhet av befintlig bebyggelse för att få ett lokalt
kundunderlag. De sociala effekterna av lokalisering av handeln måste vägas in. Samtidigt på-
pekas att kommunen har begränsade möjligheter att påverka utvecklingen av utbudet i bo-
stadsområdena. Den service i form av dagligvarubutiker som finns idag är alltså inte tryggad.
Utvecklingen kan medföra ytterligare förändringar i butiksstrukturen och nedläggningar av
mataffärer. Etableringen av ICA Maxi visar kommunens hållning där närheten till Andersberg
och Hemlingby ger ett lokalt kundunderlag, samtidigt som mindre hänsyn tas till redan
befintlig handel och service i bostadsområdena.

I en handelsutredning för Gävle som utfördes under vintern 2002, i uppdrag av kommun-
ledningskontoret, anses den bostadsnära handeln vara den stora förloraren, som i framtiden
endast kommer att kunna ge underlag för en begränsad servicehandel. Enligt utredningen
kommer istället så kalladde Leisure Parks som erbjuder aktiviteter och upplevelser för hela
familjen. Utredningen ser också stora utvecklingsmöjligheter för Valbo köpcentrum.12

                                                          
9 Handelsutredning för Gävle, 2002 
10 Förslag till handelspolicy för Gävle kommun, 2002
11 Förslag till handelspolicy för Gävle kommun, 2002
12 Handelsutredning för Gävle, 2002
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TRE EXEMPEL
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T r e  e x e m p e l  p å  f ö r n y e l s e  a v  s t a d s d e l s c e n t r u m

Under hösten och vintern 2002 har besöks gjorts i andra kommuner för att se hur man arbetat
med denna problematik i andra städer. De utvalda exemplen visar på tre skilda arbetssätt. I
Göteborg har man tagit ett grepp om alla större stadsdelstorg och arbetat kring aktiviteter för
att öka människornas engagemang. I Sundsvall har man i området Nacksta arbetat med fokus
på trygghet och gemenskap där centrumet varit en viktig del i områdets image. Slutligen Råby
centrum i Västerås där man helt enkelt rivit den äldre centrumanläggningen och byggt upp en
helt ny där man samlat olika aktiviteter.    

G ö t e b o r g s L o k a l e r  A B

Göteborg har gjort större satsningar för att rädda och utveckla sina stadsdelstorg. Man vill
skapa levande mötesplaster och aktiviteter och samtidigt bidra till att Göteborg är en bra stad
att bo och verka i. GöteborgsLokaler AB är ett helägt kommunalt bolag för förvaltning av
kommersiella lokaler. Bolaget bildades 1996 och förvaltar dels egna fastigheter och dels
lokaler ägda av systerföretag. Stadsdelstorgen i Göteborg har under en längre tid haft en ned-
åtgående trend eller levt en tynande tillvaro. Torgen, som är 22 till antalet, skall vara viktiga
sociala och kommersiella mötesplatser och på så sätt berika stadsdelarna och bidra till att hela
stan ska leva. Det ska vara lika fint i förorten, på stadsdelstorget, som inne i centrala stan. 

GöteborgsLokaler arbetar kring fem punkter för att utveckla och förbättra stadsdelstorgen:13

- En bra basservice som dagligvaruhandel med konkurrenskraftiga priser och ett
heltäckande utbud.

- En attraktiv och kompletterande dagligvaruhandel.
- Tillgång till övrig efterfrågad service och detaljhandel.
- Integrering av social service.
- En god och trygg torgmiljö.

Basservice som livsmedel är motorn i stadsdelstorgen och är även en förutsättning för att
torgen och övriga verksamheter ska vara levande. Man ska inte behöva lämna stadsdelen för
att finna basservice. Däremot gör människor ofta sina inköp av sällanköpsvaror inne i stan
eller på externa köpcentra. GöteborgsLokaler har försökt skapa sig en kunskapsbild av varje
torg för att sen kunna utgå från de lokala villkoren. Med hjälp av ett torgindex får man fram
torgens kvaliteter och förutsättningar. Det är viktigt att ett väl fungerande samarbete finns
mellan torgens olika aktörer. Centrumledare har anställts för att på så sätt förstärka torgen.
Företagsföreningar har bildats och handlarna får utbildning, vilket medfört att handeln har
kunnat utvecklas. 

Åtgärderna i Göteborg är inte bara fysiska utan man har arbetat även med mjuka värden och
försökt hitta nya och återkommande aktiviteter för att locka folk till torgen. Man har velat
skapa engagemang för att gynna den sociala gemenskapen. 

1999 fick GöteborgsLokaler Stadsmiljörådets utmärkelse för ”…den framgångsrika
verksamheten Stadsdelens centrum som satt invånarnas villkor och upplevelser i fokus och
utvecklat stadsdelstorgen till uppskattade gemensamma vardagsrum.”14 

                                                          
13 http://www.goteborgslokaler.se/omforetaget/pdf/miljored.pdf
14 www.stadsmiljoradet.se
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N a c k s t a ,  S u n d s v a l l

Bostadsområdet Nacksta ligger vid E14 vid västra infarten till Sundsvall. Området planerades
under 1960-talet och stod färdigt början av 1970-talet. Området består framför allt av
hyresrätter med en mindre del bostadsrätter. Bebyggelsen är bitvis storskalig med upp till sju-
våningshus, fritt liggande i terrängen. Nacksta har länge lidit av ett sämre rykt och
omflyttningen har varit stor. Man har under åren gjort ett flertal upprustningar, framför allt av
den yttre miljön. Bland annat byggdes höghuset vid centrumanläggningen radikalt om i slutet
av 1980-talet.

I slutet av 1990-talet började arbetet med en större upprustning av hela området. I fokus har
varit att öka tryggheten, den sociala kontrollen och gemenskapen i hela området. Stora
satsningar har gjorts i den fysiska miljön med tydliga gränser mellan det privata och det
offentliga. Även centrumanläggningen rustades upp och har fått stor betydelse för områdets
rykte. Under arbetets gång planerade ägaren Mitthem AB att sälja centrumanläggningen.
Planerna ändrades dock då man insåg att ett bra och väl fungerande centrum har stor betydelse
för hela stadsdelen och att man därför själva ville ha kontrollen över centrumhuset.15 

Den nya centrumanläggningen har nu en stor
dagligvarubutik med generösa öppettider. Läget i
närheten av E14, tillsammans med en saknad av
större externa etableringar i södra Sundsvall gör att
Nacksta centrum nu fungerar som regional handels-
plats för södra delarna av stan. Besökare från öv-
riga Sundsvall kan på så sätt se hur miljön har
förbättrats och hur fint Nacksta har blivit. 

Nacksta centrum

R å b y  c e n t r u m ,  V ä s t e r å s

Stadsdelen Råby  ligger cirka 3,5 km väster om Västerås centrum. Stadsdelen uppfördes under
1960-talet. En centrumanläggning var placerad i närheten av Råbyleden, som har karaktär av
”stadsmotorväg”. Inga åtgärder hade gjorts sedan anläggningen byggdes och köptroheten var
låg. Verksamheterna var spridda. 

Initiativet för en förnyelse av stadsdelscentrat kom från
Västerås stad och genomfördes av Gransångaren AB.16 Råbys
nya stadsdelscentrum stod klart i december 2001. Centruman-
läggningen flyttades närmare Råbyleden och efter invigningen
revs den gamla centrumanläggningen och gjorde plats för
parkeringar och en nyanlagd park. Förnyelsen omfattade ett
helt nytt stadsdelscentrum, allaktivitetshus och äldreboende
med 48 lägenheter. Under uppförande är också ett senior-
boende med 33 lägenheter. I centrum samsas offentliga och
kommersiella verksamheter med idrott och kultur. Här finns
bland annat ICA Nära, två restauranger, två frisörer, tobaks-
affär, sko- och nyckelservice, blomsterhandel, samlingslokaler,                  Nya Råby centrum

                                                          
15 intervju med Mitthem AB, 2002-12-20 
16 Ägs av Västerås stad, Byggnads AB Mimer, Riksbyggen och PEAB
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tandläkare,  fritidsgård med servering, bibliotek, ett allaktivitetshus och ett familjecenter med
barnavårdcentral och öppen förskola. På övervåningen ryms offentlig verksamhet som sociala
omsorgskontoret.

De boende anses vara nöjda med den nya centrumanläggningen. Bland annat biblioteket
märker fler besökare då centrats aktiviteter är samlade. 2002 blev Råby centrum prisat som
årets stadsdelscentrum av föreningen Svenska stadskärnor. Granskningskommitténs motiv-
ering löd:

 ”Råby Centrum har radikalt förändrats genom en ny centrumanläggning med
långtgående integrering av kommersiell och offentlig service. Öppna fysiska lösningar ger
överblick och kontakt som resulterat i ett attraktivt och välbesökt stadsdelscentrum. För-
nyelseprojektet har genomförts med en engagerande och effektiv planerings- och brukar-
process. Resultatet har fått ett mycket positivt bemötande bland boende, besökande och verk-
samhetsansvariga. Råby Centrum är en god förebild som inspirerar till fortsatta insatser för
att förnya många andra stadsdelscentra i landet."17

                                                          
17 www.svenskastadskarnor.se
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