
NÄSSJÖ STADSKÄRNA
Vision 3.0

NÄSSJÖ KOMMUN



INLEDNING 3
 Bakgrund 3
 Förutsättningar 3
 Målsättningar 4
 Utvecklingsområden 4
 Hållbar utveckling 4
 Process 4
 Marknadsföring 5

STADENS UTSEENDE 6
 Gaturummen 6
 Belysning 8
 Stråk, kvarter och platser 9
 Utsmyckning 14
 Glädjespridare 15

HÅLLBARA KOMMUNIKATIONER  
OCH TILLGÄNGLIGHET 17
	 Kollektivtrafik	 17
 Gång- och cykelvägar 18
	 Trafikflöde	och	parkering	 18
 Varutransporter 19
 Laddinfrastruktur 19
 Tillgänglighet utifrån ett trygghets- 
 och funktionshinderperspektiv 19
 Tillgång till Internet 20

UNDERHÅLL 21

BOSTÄDER 22

STADENS INNEHÅLL OCH UTBUD 24
  Kultur och upplevelser 24

EVENEMANGSUTVECKLING 27

NÄRINGSLIV 29
 Handel 29
 Café och restaurang 30
 Serviceenheter 31
 Etableringar 31

ANGRÄNSANDE UTVECKLINGSOMRÅDEN 32
 Stadsparken 32
 Västra staden – en helt ny stadsdel 32
 Destinationsutveckling 33



INLEDNING
Bakgrund
År 2010 påbörjades det strategiska arbetet 
med att utveckla Nässjö stadskärna till en 
levande och attraktiv plats för kommunens 
invånare och besökare. Kommunfullmäktige 
antog 2011 den första visionen och under 
våren 2015 beslutades den uppdaterade ver-
sionen ”Vision 2.0 Nässjö Stadskärna”. Sedan 
dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred 
samverkan med fastighetsägare, näringsidkare 
och medborgare för att följa den viljeinrikt-
ning som anges i visionen. Stadens utveckling 
påverkar hela kommunen. Även orter i våra 
grannkommuner påverkas av vad som händer 
i Nässjö. Staden som helhet, stadsmiljön och 
livet i staden blir alltmer viktiga faktorer för 
livskvalitet och utveckling. En fungerande 
stadskärna, som ett vardagsrum för alla med 
en stark handelsplats, är avgörande för stadens 
attraktivitet. En levande och fungerande stads-
kärna är en betydande faktor för kommunens 
attraktivitet när det gäller att attrahera med-
borgare, företag och arbetskraft till kommu-
nen. Detta är en viktig orsak till att så många 
städer i vår omvärld också jobbar aktivt med 
stadskärneutveckling.

Syftet med förnyelsearbetet är följaktligen att 
stärka och utveckla stadskärnan för ökad kva-
litet och lönsamhet och ta tillvara de föränd-
ringar som sker i vår stad och i vår omvärld. 
För att nå framgång i förnyelsearbetet måste 
arbetet vara baserat på en helhetssyn och 
en långsiktig samverkan mellan kommunen, 
stadens fastighetsägare, handeln och övriga 
näringsidkare/intressenter. 

De övergripande målen med stadskärne- 
utvecklingen kvarstår som tidigare. Förut-
sättningarna har dock förändrats över tid då 
samarbeten och nätverk har etablerats, fysiska 
investeringar och utredningar har genomförts 
samt delstrategier upprättats. Detta dokument 
beskriver dels hur åtgärder i Vision 2.0 genom- 
förts dels vilka förutsättningar som finns idag 
inom ett antal områden. Det beskriver också 
identifierade åtgärder i nuläget och i fram- 
tiden som krävs för en fortsatt utveckling av 
staden i en positiv riktning.

Förutsättningar
Det krävs goda fysiska förutsättningar, en 
mångfald i innehållet och kompetenta sam-
verkansorganisationer för att skapa en attrak-
tiv stadskärna. En satsning på stadskärnan 
måste vara förankrad i en verksamhetsidé 
med strategier och mål på kort och lång sikt. 
Från och med år 2012 finns en etablerad och 
handlingskraftig samverkansorganisation för 
stadskärneutvecklingen med två represen-
tanter vardera från Nässjö kommun, stadens 
fastighetsägare respektive stadens närings- 
idkare. Organisationen arbetar för att identifie-
ra och genomföra åtgärder där insatser från 
ett flertal aktörer krävs. Det kan finnas anled-
ning att utöka denna grupp med en repre-
sentant från vardera parten för att stärka och 
bredda förankring och delaktighet i arbetet.

Stadskärnan omfattar enligt Vision 1.0 det 
geografiska område som inramas av Bangårds-
gatan, Järnvägsgatan (inklusive stationsbygg-
naden) och dess förlängning mot Brogatan, 
Rådhusgatan, Skolgatan och Mariagatan in- 
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klusive Pigallefastigheten. Vision 3.0 berör 
även tre viktiga utvecklingsområden, Stads-
parken, framtida Västra Staden och arbetet 
med destinationsutveckling som alla har be- 
tydelse för stadskärnans attraktivitet.

Målsättningar
Stadskärnan ska vara socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar. De övergripande 
mål som identifierats är:

• Stadskärnan ska vara den självklara 
mötesplatsen och ”vardagsrummet” för 
alla människor oavsett kön, ålder eller 
ursprung.

• Stadskärnan ska upplevas trygg och säker 
att vistas i under alla tider på dygnet.

• Stadskärnan ska ha en god tillgänglighet 
för alla.

• Stadskärnan ska upplevas snygg, ren och 
trivsam.

• Stadskärnan ska ha en hög kvalitet på 
arkitektur och utformning av de offent- 
liga rummen.

• Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga 
om boende, arbetsplatser, kultur, handel, 
nöjen och andra verksamheter.

• Invånare, föreningsliv och näringsliv ska 
känna stolthet över sin stad och vilja vara 
en del av att skapa en attraktiv bild av 
staden.

• Stadskärnan ska ge långsiktigt hållbara 
förutsättningar för lönsam utveckling  
och drift av olika verksamheter.

Utvecklingsområden
Hur ser det då ut idag? Vad behöver fortsätta 
utvecklas för att skapa en attraktiv stads- 
kärna som lockar människor och företag till 
vår kommun och inte minst viktigt, uppnå  
en stolt och positiv känsla för sin stad hos 
de som redan är bosatta i kommunen.
 
Vi har valt att beskriva utförda och pågående 
åtgärder i Vision 2.0 samt beskriva identifie-

rade framtida åtgärder för att uppnå visionens 
målsättningar. Beskrivningen delas in i tre 
delar:
• Stadens utseende 
• Stadens innehåll och utbud
• Angränsade utvecklingsområden

Hållbar utveckling
Växande städer kan skapa nya möjligheter  
för ekonomisk tillväxt men kan också bidra 
till ökade sociala klyftor och påfrestningar  
på ekosystem. En hållbar stadsutveckling 
omfattar därför ett hållbart byggande och  
en hållbar planering för såväl bostäder,  
transporter avfallshantering mm som håll- 
bar planering för offentliga platser såsom 
parker, gator och torg. Hållbar stadsutveck-
ling kräver samarbete mellan sektorer in- 
klusive utvecklade former för dialog med 
medborgare och näringsliv.

Flera av de övergripande målen för denna 
Stadskärnevision pekar på behovet och viljan 
att skapa en inkluderande och säker stad.  
Ur ett miljömässigt perspektiv ska hållbara 
alternativ avseende teknik och material väljas. 
Användandet av solceller, LED-belysning  
och digitala lösningar för att minska negativ  
miljöpåverkan är en utgångspunkt i alla åt-
gärder som föreslås i denna vision.
 
Process
Stadskärnevisionen är en viljeyttring som 
pekar ut färdriktningen för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Visionen utgör grunden 
för kommande handlingsplaner och investe-
ringsbeslut. Ett arbetsutskott till kommun-
direktörens ledningsgrupp, i samarbete med 
Centrum-gruppen, har i uppdrag att utarbeta 
förslag till handlingsplan. Handlingsplanen 
beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens utskott 1 utgör politisk 
styrgrupp för arbetet med framtagandet av 
årliga handlingsplaner. Utskott 1/den poli-
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tiska styrgruppen godkänner gestaltning av 
planerade och pågående arbeten.

I juni 2011 antog kommunstyrelsen den hand-
lingsplan som låg till grund för investeringar 
under perioden 2011-2014. Sedan 2015 har 
årliga handlingsplaner beslutats av kommun-
styrelsen. Handlingsplanen beskriver hur de 
anslag som ges till Stadskärneutveckling och 
Centrumgrupp ska disponeras. Därutöver lyfts 
större enskilda investeringar i särskilda beslut  
i samband med berörd nämnds ordinarie  
budgetarbete.

Marknadsföring
Sedan det strategiska arbetet med stads- 
kärnans utveckling inleddes 2011 har mycket 
positivt hänt i stadskärnan. En utmaning har 
dock varit att vända på invanda uppfattningar 
och attityder för att istället skapa ett klimat 
där medborgarna är stolta ambassadörer för 
sin stad.

Ett viktigt sätt att möta detta är att jobba 
effektivt med kommunikation och marknads- 
föring. Det är viktigt att berätta om den po-
sitiva utveckling som pågår och även på bred 
front engagera medborgare som vill bidra  
till en ökad känsla av attraktivitet. De utveck-
lingsinsatser som sker i gaturummet och i till 
exempel kulturutbudet ska också återspegla 

den önskade position och de värden som kopp-
las till Nässjös platsvarumärke. 

En marknadsgrupp har bildats inom ramen 
för stadskärneutvecklingen vilka kontinuer-
ligt arbetar med marknadsföring av pågående 
och utfört arbete. De kanaler och platser som 
används för kommunikation och presentation 
av budskap är:

• Resecentrum och Medborgarkontor
• Stadens infartsskyltar
• Stadskärnans digitala infoskyltar
• Vepor och skyltfönster
• Tursitbroschyrer
• Nässjö kommuns hemsida
• Sociala medier som Facebook och 

Instagram

Möten i olika sammanhang är förstås väldigt 
viktiga för kommunikation och presentation av 
budskap. Detta sker i olika forum av planerad 
medborgardialog och vid träffar arrangerade 
av näringslivet, föreningar, skolor, etablerade 
nätverk etc.

Resultatet av en god marknadsföring blir att 
invånarna känner sig mer delaktiga i den ut-
veckling som sker och själva sprider positiva 
nyheter och budskap i sina nätverk.
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STADENS UTSEENDE
Gaturummen
Stadsrummets golv, väggar och tak formar 
en ram kring de aktiviteter som utspelas där. 
Hur detta stadsrum är utformat och möblerat, 
bidrar i hög grad till stadens samlade uttryck 
och det intryck man får. Med andra ord är 
den fysiska utformningen viktig för att höja 
attraktiviteten och stärka stadens identitet.

En viktig del i Nässjös identitet är sjöarna.  
Nässjö och det småländska höglandet är  
vattendelaren i södra Sverige. Det regn som 
faller över vårt område rinner åt fyra olika håll 
till Emån, Lagan, Huskvarnaån/Vättern och 
Svartån. Nässjö har därför blivit staden vid  
sjöarna. Ingsbergssjöns vatten rinner ut i 
Emån. Handskerydssjöns och Runnerydssjöns 
vatten rinner ut i Huskvarnaån mot Vättern. 
Det är därför naturligt att synliggöra vattnet  
i vår stadskärna som ligger mellan de tre sjöar-
na. Vattnet kan ge liv och rörelse i staden sam- 

tidigt som det visar på vattnet som en viktig  
del i vårt arbete för en renare och friskare miljö. 
En viktig ambition i stadskärnevisionen är där-
för att lyfta fram vattnet och ge det en central 
roll i stadsbilden. 

Synpunkter från medborgardialog
I tidigare medborgardialoger som varit en del 
i arbetet med visionen har många synpunkter 
gällande stadskärnans utseende kommit fram. 
De synpunkter som handlat om mer grön-
ska, bättre skötsel och fler papperskorgar 
har kunnat tillgodoses och mottagits väldigt 
positivt. Även önskemål om fri parkering och 
mer parkering har förverkligats.

Genomförda åtgärder har också skapat bättre 
förutsättningar för fler restauranger och 
uteserveringar vilket resulterat i att dagens 
utbud utmärker Nässjö på ett positivt sätt  
på Höglandet.
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Nuläge
Gatustrukturen i Nässjö är uppbyggd efter 
den kände järnvägs¬arkitekten AW Edels-
värds idealplan, det vill säga som en rutnäts- 
stad.  Järnvägsstaden utformads med en ”axel” 
via en esplanad från järnvägsstationen till 
ett torg och vidare en gata/esplanad som för 
Nässjös del mynnar i en stadspark och en sjö 
(Ingsbergssjön). Gatustrukturen som fast-
ställdes redan 1922 är idag i stort sätt intakt 
och något som vi bör bevara och förstärka. I 
slutet av 80-talet gjordes en del av Storgatan 
om till gågata vilket har haft en positiv effekt 
på handeln och upplevelsen av handeln i 
stadskärnan. Detta är exempel på att kunden 
upplever det positivt när utbudet finns i en 
trygg och trivsam miljö och butikerna finns 
samlade. De senaste åren har detta blivit än 
mer viktigt då konkurrensen både mellan 
butiker och handelsplatser ökat dramatiskt.

För att stadsrummet ska upplevas som en 
väl sammanhållen och lätt avläsbar helhet är 
det viktigt med en genomtänkt möblering. 
Genomgående bör samma möblering använ-
das i stadskärnan. Om man vill att en särskild 
plats ska sticka ut och få en egen karaktär 
kan annan möblering väljas till denna plats. 
Möbleringen har under de senaste åren, i en-
lighet med stadskärnevision 1.0, delvis bytts 
ut i stadskärnan bland annat på Storgatans 

gågata och Esplanaden för att få en samman-
hållen helhet. För delar av stadskärnan finns 
dock fortfarande behov av att successivt byta 
ut möbleringen.

Underhållet av den fysiska miljön är idag till 
viss del eftersatt (färg flagnar, puts släpper, 
lyktstolpar och markiser är smutsiga mm) 
vilket sänder ut ett negativt budskap. En 
negativ bild gör det svårt för kommunens 
invånare att känna stolthet och framtidstro 
för sin stad och ger även en negativ effekt på 
den upplevda tryggheten. De senaste åren har 
ett flertal åtgärder för att motverka tidigare 
eftersatt underhåll utförts och rutinerna för 
städning av stadskärnan har behovsanpassats 
och utökats. En utmaning är fortfarande att 
få såväl samtliga stadens fastighetsägare som 
näringsidkare att dela synen på vikten av ett 
planerat underhåll.

Nässjös två största torg, Stortorget och Södra 
torget är inramade av byggnader uppförda 
under olika decennier vilket tydligt syns i 
byggnadernas varierande arkitektur. Torgen 
fungerar idag som platser där man parkerar 
eller som man genar över. En omdaning av 
Stortorget inleddes dock redan 2010-2011 
och Stortorget utgör idag en viktigare mötes-
plats än tidigare inte bara på torgdagarna då 
platsen är fylld av liv och rörelse.
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Framtidsbild
Framtidsbilden visar hur vi vill använda 
gaturummen och staden. Bilden bygger på en 
mängd faktorer t.ex. fysiska möjligheter och 
förutsättningar, vilka stråk som kommer att 
vara mer besöksintensiva än andra etcetera. 
Framtidsbilden återspeglar också hur vi kan 
skapa bättre förutsättningar för de tankar  
och idéer som framkommit i nätverksarbete 
och medborgardialoger. 

Bilden syftar till att skapa en attraktiv och 
tillgänglig stadskärna som känns trygg och 
trivsam samtidigt som förutsättningar ges  
för lönsam utveckling och drift av olika verk-
samheter.

Sedan stadskärnevision 1.0 antogs våren 
2011 har vi närmat oss framtidsbilden. Råd-
husgatan, från Skolgatan till Bangårdsgatan, 
har byggts om och ger förutsättningar för en 
trevlig affärsgata där gångfart tillämpas i den 
norra delen. Stortorgets busshållplatser finns 
kvar medan bussuppställningen flyttats till 
Resecentrum. När framtidsbilden är genom-
förd i sin helhet innebär den att norra delen 
av Esplanaden blir gångfartsgata, norra delen 
av Stortorget blir också gångfartsgata och 
antalet parkeringsplatser på samma sida kan 
reduceras eller tas bort. Karlagatan görs om 
till gångfartsgata med ensidig parkering.

Belysning

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Belysningen har under de senaste åren bytts 
ut och/eller kompletterats på bland annat 
Stortorget, Esplanaden, Storgatan och  
Rådhusgatan. Hela stadskärnan har fått  
nya belysningskällor med ett ljus med bra 
färgåtergivning.

Samtliga skulpturer i axeln/stråket Rese- 
centrum-Carl Petersons plats, har försetts med 

effektbelysning. I samarbete med Pigalle AB 
har en satsning gjorts på effekt-, fasad- och 
markbelysning i anslutning till Carl Petersons 
plats. Satsningen på jul-/vinterbelysning har 
fortsatt genom ny trädbelysning på Stor- 
torget och Karlagatan.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Det arbete som påbörjats med olika typer 
av effektbelysning såsom belysning av träd, 
skulpturer och fasader bör fortsätta. Effekt-
belysning kan ge en skönhetsupplevelse och 
samtidigt hjälpa till att tydliggöra rummet när 
det är mörkt vilket gör att omgivningen inte 
känns så mörk i förhållande till de upplysta 
stråken. För att få en allmänbelysning som 
är anpassad efter människorna som vistas i 
staden och därmed öka trygghetskänslan bör 
man se över och rusta upp övrig belysning i 
takt med att man rustar upp och förändrar 
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gatorna och dess användning. På vistelseytor 
är det viktigt med lagom mycket belysning och 
en god färgåtergivning. För trygghetsupple-
velsen är det viktigt att även beakta kontrasten 
mellan ljusare och mörkare miljöer.

En årligen återkommande extra satsning på 
vinterbelysning i stadskärnan är viktig att 
arbeta vidare med i samverkan med stadens 
näringsidkare och fastighetsägare.
Ansvar: Centrumgruppen, Ledningsgruppen  
för stadskärnan

I samverkan med stadens fastighetsägare 
fortsätta satsningen på fasadbelysningar där 
gestaltningsprogram och trafikföreskrifter 
ger styrande förutsättningar.
Ansvar: Centrumgruppen, Ledningsgruppen 
för stadskärnan

Se över möjligheten att förstärka effektbelys-
ning av Stadshuset.
Ansvar: Centrumgruppen

Stråk, kvarter och platser
”Stationsplan” - Resenärens  
attraktiva väntrum
Nässjö är en betydande järnvägsknut och 
tusentals människor passerar dagligen Nässjö 
station. Här finns en stor potential att mark-
nadsföra Nässjö på ett positivt sätt.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Det etablerade samverkansforumet med bl.a. 
Jernhusen och Trafikverket har fortsatt för 
att skapa en mer attraktiv station. Jernhusen 
har gjort viss upprustning av inomhusmiljön 
och nyetableringen Espresso House erbjuder 
uteservering på ytan direkt utanför huvud- 
entrén. Denna yta kallas Stationsplan och 
ägs av Jernhusen. Historiska bilder och annat 
identitetsskapande material presenteras i 
gången över spåren. Kartor inne i Resecen-
trum och skyltar utanför huvudentréen visar 
resenären var denne befinner sig i förhållande 
till kulturhuset Pigalle, Medborgarkontoret,  
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Stadsparken etc. Ett arbete har också på- 
börjats för att tillsammans med berörda  
fastighetsägare och näringsidkare snygga  
upp områdets järnvägsinfarter och de fasader  
som möter resenären på väg mot Rese- 
centrum.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Jernhusen planerar utvändig renovering av 
Resecentrum inkl. fönsterbyte vilket för-
väntas lyfta det visuella intrycket märkbart. 
Kommunens och Jernhusens intressen sam-
manfaller när det gäller att skapa en trevli-
gare miljö på Stationsplan. Den resenär som 
lämnar Resecentrum ser i ett längre perspek-
tiv Esplanaden-Stortorget-Stadshuset. Plat-
sen direkt utanför entrén upplevs dock som 
väldigt rörig men samtidigt kal och tråkig.

Ett med Jernhusen gemensamt arbete pågår 
för att göra platsen mer attraktiv samtidigt 
som cykelparkering och informationsskyltar 
får en bättre placering och struktur. Fler  
moderna sittplatser bör tillskapas.
Ansvar: Centrumgruppen

Samtidigt som stadskärnan utvecklas och 
utgör ett attraktivt väntrum för resenären  
så finns ett behov av att utveckla även om-
rådet ”bakom Resecentrum” och entrén mot 
Jernhusens långtidsparkering. 

Visionen föreslår att processer och enskilda 
projekt inleds i samverkan med Trafikverket, 
Jernhusen, fastighetsägare och andra aktörer 
som har intressen i området. Då stora delar 
av utvecklingsområdet ligger utanför den 
definierade stadskärnan så pågår ett parallellt 
arbete att ta fram en vision och ett plan- 
program för detta. Se även avsnitt ”Västra 
staden – en helt ny stadsdel”.

”Axeln” - Kopplingen mellan  
Resecentrum och Stadsparken
Som tidigare nämnts finns i den historiska 
stadsplaneringen en tydlig axel från järn-
vägsstationen till Stadsparken med Ings-
bergssjön. För att förstärka axeln från dagens 
Resecentrum till Stadsparken och åstad-
komma en såväl visuell som fysisk koppling 
mellan dessa, bör ett antal åtgärder vidtas. 
Den fysiska miljön ska vara utformad för det 
naturliga flödet av människor och med möj-
lighet för mötesplatser.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

De åtgärder som vidtagits i stråket har huvud-
sakligen handlat om att förstärka den visuella 
kopplingen genom belysningsåtgärder. I övrigt 
har inga fysiska åtgärder som berör trafikflöden 
vidtagits.

Som en del i det av kommunfullmäktige be-
slutade Idéprogrammet för Stadsparken har i 
axelns förlängning byggts en mycket populär 
brygga med sittplatser vid Ingsbergssjöns 
vatten. Den fontän som funnits i sjön sedan 
tidigare har flyttats något söderut för att 
ligga mitt i axelns synfält.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Den upphöjda övergången mellan Resecen-
trum och Esplananden bör breddas för att 
tydligare markera axeln. Ett gångfartsområde 
utmed Esplanaden skulle göra det möjligt för 
en trevlig uteservering i de centrala delarna 
av Esplanaden. Likaså så skulle Karlagatan  
på sikt kunna göras om till gångfartsgata 
vilket skulle öppna upp möjligheter för verk-
samheter som även nyttjar gaturummet och 
därmed skapar mer aktivitet och livfullhet 
i staden. Åtgärder utreds vidare i takt med 
att intressenter finns som långsiktigt önskar 
fylla de aktuella platserna med aktivitet.
Ansvar: Centrumgruppen
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Ett levande Stortorg
Det finns en önskan att Stortorget ska vara 
levande och fungera som en mötesplats där 
människor väljer att slå sig ner. För att vi ska 
lyckas med detta måste ett antal åtgärder i 
den fysiska miljön genomföras för att locka 
förbipasserande att stanna till och kanske slå 
sig ner på en trivsam plats. Om rätt förut-
sättningar finns skulle ett kluster inriktat på 
restauranger och caféer kunna utvecklas på 
eller i torgets närhet och därmed ge oss flera 
mötesplatser. I takt med att önskemål upp-
kommer om ändrade verksamheter och behov 
av plats för uteserveringar kan delar av par-
keringsplatsen tas bort. Slutmålet är caféer 
och restauranger på båda sidor om torget.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Rundeln på Stortorget byggdes om i ett 
tidigt skede för att skapa ett ljusare och mer 
öppet rum med sittbänkar vända ut mot tor-
get. Efter ombyggnationen är det betydligt 
fler människor som väljer att slå sig ner en 
stund i skuggan av träden. De riktlinjer som 
tagits fram för matvagnar i stadskärnan har 
gjort att en glasskiosk kunnat etablera sig 
som ett uppskattat inslag av många. 

När bussuppställningen flyttades från Stor- 
torget till Resecentrum blev det utrymme för 
en större vistelseyta på den södra sidan av 
torget. En ombyggnation av platsen under 2015 
gav plats för grönska, bänkar att sätta sig på 
och för verksamheter att flytta ut på torget till 
exempel i form av uteserveringar.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

För att närma sig visionen om gångfartsgata 
och fler mötesplatser på Stortorgets norra sida 
så behöver det fysiska utrymmet för gående, bil-
trafik och parkering omdisponeras. Bedömning-
en görs att ytan i ett första steg kan fungera 
som gångfartsgata med möjlighet till parkering.

Ett förslag till omdisponering av norra Stor-
torgets ytor tas fram.
Ansvar: Centrumgruppen

Rådhusgatan

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

Under sommaren/hösten 2017 byggdes den 
södra delen av Rådhusgatan om. Målsätt-
ningen med ombyggnationen var på samma 
sätt som när den norra delen byggdes om, 
att skapa en tryggare och trivsammare gata. 
Trafikriktningen är dock fortsatt dubbelrik-
tad för att erhålla ett funktionellt trafikflöde.

Gatan har getts samma karaktär som i den 
norra delen och samverkan med fastighetsägare 
kring fasadbelysning och tillgänglighetsanpass-
ning har på samma sätt som tidigare varit en 
viktig del i arbetet. Den nya belysningen bidrar 
till såväl trygghet och trivsel som ett vackert 
intryck i kombination med trädens markbelys-
ning. Ombyggnationen föregicks av ett planerat 
utbyte av VA-ledningar.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

En fortsatt dialog förs med fastighetsägarna 
utmed hela den nu ombyggda Rådhusgatan 
då ett rent och snyggt intryck av fastigheter-
nas exteriör är av stor vikt för det samlade 
helhetsintrycket.
Ansvar: NNAB, Kommunledningskontoret

Storgatan
Storgatan gjordes om till gågata i slutet av 
80-talet. Försök har gjorts att begränsa varu- 
transporterna på gågatan men fortfarande 
förekommer en del biltrafik. I dagsläget finns 
ett behov av upprustning. Det visuella intryck-
et är spretigt med träd som växt sig yviga och 
inga fysiska hinder som förstärker upplevelsen 
av gågata.
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v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

Belysningen har gjorts enhetlig med konse-
kvent Stockholmsarmatur, linhängd eller på 
stolpe från Köpmansgatan via Stortorget till 
Skolgatan i enlighet med uppdaterat gestalt-
ningsprogram.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Ett förslag till upprustning av sträckan Köp-
mansgatan-Stortorget tas fram för att för-
stärka känslan av gågata/gångfartsgata samt 
underlätta städning/underhåll. Förslaget bör 
innehålla åtgärder som ger fasta, mer okon-
ventionella sittplatser.
Ansvar: Centrumgruppen

Järnvägsgatan
Järnvägsgatan är en del av stadens inre 
ringled och därför en av de mest trafikerade 
gatorna. Härifrån sker infart till parkeringen 
Oxens nedre plan, samt angöring till Rese-
centrum för såväl personbilar som stads- och 
regionbussar. Det finns en ambition att i 
dialog med Trafikverket skapa en mer trafik-
säker situation för såväl cyklister som buss-
resenärer varför ett projekt pågår med detta 
syfte. Norr om Resecentrum planeras för 
en ny cykelväg utmed gatan och en säkrare 
angöring till ny cykelparkering vid Resecen-
trum/Stationsplan. Beträffande trafikering på 
delen söder om Resecentrum, se Trafikplan.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0
 
Det projekterade förslaget för byggnation av 
cykelväg och cykelparkering genomförs. Pro-
jektet innefattar även en ny fysisk avgränsning 
mellan bussterminalen och Järnvägsgatan.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen

Köpmansgatan
Köpmansgatan är i dagsläget mest en passage  
i staden som man går igenom så snabbt som  

möjligt. Gatumiljön är nedgången och trasig  
och i stort behov av en upprustning. Ett problem 
är också avsaknaden av fönster och entréer på  
fasaderna. Om vi önskar att gatan skall bli en 
plats att stanna till på och en trevlig gata att 
passera igenom så behöver åtgärder vidtas i 
samverkan med fastighetsägarna utmed gatan.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

De idéer som tidigare förts fram från med-
borgare och näringsidkare har sammanställts 
och illustrerats i ett antal exempelbilder. Idéer 
som lyfts fram är att ta tillvara gatans lutning 
och tillskapa en mötesplats i Nässjös ”spanska 
trappa”. Lekredskap, mer grönt och vatten 
är andra inslag som förts fram som viktiga. 
Myggans plats är en plats som kan lyftas fram 
genom särskild belysning, fasaderna kan lyftas 
med målningar, växtlighet, ljusspel eller dylikt. 
I korsningen Köpmans-gatan/Rådhusgatan 
kan en torgkänsla erhållas med rätt åtgärder.

Inga mer omfattande fysiska åtgärder har 
vidtagits så behoven kvarstår. De föränd-
ringar som skett handlar i huvudsak om att 
sätta mer färg på miljön genom konstgräs, 
möbler och en trappa med entré till våning 
två på Gallerian Loket. Tillfälliga så kallade 
pop-up-aktiviteter i form av hinderbana för 
barn har gett gatan mer liv.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Projektering av en upprustning av Köpmans-
gatan har handlats upp. Den fysiska ombygg-
nationen bör ske etappvis där mellandelen 
med Myggans plats och dess angöring till 
parkeringen Oxen sätts i fokus. 
Ansvar: Centrumgruppen

Köpmansgatan och Myggans plats bör erbjuda  
fler ”coola sittplatser” för att den ombyggda 
gatan ska bli en attraktiv mötesplats.
Ansvar: Centrumgruppen
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Postgatan
Postgatan kan liksom Köpmansgatan natur-
ligt delas in i tre delar. Den nedre delen mel-
lan Järnvägsgatan och Storgatan, mellandelen 
från Storgatan till Rådhusgatan och den övre 
delen mellan Rådhusgatan och Mariagatan. 

Den nedre delen av Postgatan är en gång-
fartsgata. Här har berörda fastighetsägare 
gemensamt med kommunen monterat fasad- 
och markbelysning vilket ger gatuavsnittet 
ett gemytligt intryck kvällstid. Som nämnts 
tidigare är rutnätsstaden i stort sett intakt 
förutom just på Postgatan där mellandelen 
byggdes om i slutet av 70-talet för att bl. a 
kunna hantera godsmottagning till handels-
verksamheter i kv. Renen. Ombyggnationen 
innebar att gatunivån höjdes från Storgatan. 
Via en överbyggd relativt smal trappa nås en 
torgyta eller ”platta” som i dagsläget erbjud-
er en uteservering. I den östra delen av ”plat-
tan” kommer man ner till gatunivå via öppna 
trappor och en ramp. 

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

Berörda fastighetsägare utmed Postgatans 
övre del har initierat ett förslag avseende 
fasadbelysning som genomförts tillsammans 
med kommunen. Genomförda trygghetsvand-
ringar har pekat på ett angeläget behov av 
åtgärder i mellandelen vilken upplevs som en 
av de mest otrygga och otillgängliga platser-
na i staden. Ett antal idéer kring förnyelse 
och upprustning har tagits fram men inte 
kunnat förverkligas då kommunen inte har 
rådighet över marken. Upprustning av räcken 
till befintlig ramp har dock genomförts.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Ett förslag till åtgärder för att öka trygg- 
heten på den mellersta delen av Postgatan tas 
fram gemensamt med berörda fastighetsäga-
re. Särskilt fokus läggs på trappan ner mot 

Storgatan och den dominerande garagepor-
ten för att erhålla en tryggare miljö.
Ansvar: Centrumgruppen

Kvarteret Ärlan
Våren 2013 togs politiskt beslut om framtida 
skolstruktur vilket inneburit att grundskolverk-
samhet i Centralskolan upphörde hösten 2014. 
Verksamheten bedrevs i kvarteret Ärlan och 
här finns förutom den gamla huvudbyggnaden 
ytterligare två byggnader och en skolgård. 

Kvarteret Ärlan är ett strategiskt viktigt 
kvarter. Huvudbyggnaden har en historisk 
och identitetsskapande roll i staden och 
målsättningen är att fylla fastigheten med ett 
innehåll som är positivt för stadens utveck-
ling. Övriga byggnader i kvarteret kan rivas  
i syfte att ge plats för en helt ny stadsbygg-
nad med bostäder och verksamhetslokaler.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

För att säkerställa en långsiktig viljeinrikt-
ning för kvarteret har ett utvecklingspro-
gram utarbetats som kommer att behandlas 
av kommunfullmäktige under hösten 2018. 
I utvecklingsarbetet kommer samverkan 
mellan kommunens olika förvaltingar, kom-
munala bolag och privata exploatörer/en-
treprenörer att krävas.  Innan planerna kan 
förverkligas helt kommer det att vara viktigt 
att hålla kvarteret levande med verksamheter 
och mötesplatser som fyller staden med liv. 

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

När utvecklingsprogrammet för kv. Ärlan 
beslutats av kommun-fullmäktige kan en tid-
plan för ianspråktagande av de olika delarna 
i kvarteret tas fram. Inaspråktagandet sker 
i etapper. Detaljplanerarbetet påbörjas och 
beslut fattas efterhand om anvisnings-/an-
budsunderlag för nybyggnation.
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Utvecklingsprogrammets målbild är bl. a att 
kvarteret ska utformas så det främjar social 
sammanhållning och trygghet. Den eller de 
verksamheter som inryms i huvudbyggnaden 
ska fylla staden med ett flöde av människor 
som i sin tur bidrar till en ökad trygghet och 
trivsel i stadskärnan. Det ska vara enkelt att 
ta sig in och ut i området för att mötas av en 
grön allmän innergård med gemensamma 
mötesplatser.
Ansvar: Samhällsplaneringskontoret, Tekniska 
servicefövaltningen, Kommunledningskontoret

Nygatan/Skolgatan
Båda dessa gator inramar och gränsar till 
kvarter som under senare år genomgått eller 
kommer att genomgå betydande förändringar 
genom ombyggnation och/eller rivning.
Det finns anledning att i samband med nästa 
revidering av denna vision utveckla tankarna 
kring hur dessa gator kan upprustas/utveck-
las för att på ett funktionellt och attraktivt 
sätt harmoniera till kv. Parkgården, kv. Ärlan 
respektive Södra Torget.

Utsmyckning
Det visuella intrycket har stor betydelse för 
hur staden uppfattas. Två av de övergripande 
målen i Stadskärnevisionen handlar just om  
att ”Staden ska upplevas snygg, ren och triv- 
sam” samt att ”Stadskärnan ska ha en hög 
kvalitet på arkitektur och utformning av de 
offentliga rummen”.

Som en konsekvens av detta ska det tas 
hänsyn till följande fokusområden vid varje 
ombyggnads-/nybyggnadsprojekt i stads-
kärnan.

Blommor och växtlighet
Det gröna i stadsrummet är något som ofta 
lyfts fram som särskilt viktigt för ett trivsamt 
intryck av staden. Välplanerade grönytor, 
planteringar och blomsterarrangemang ger 
färg och glädje som komplement till sten, 

asfalt och betong som annars lätt präglar 
stadsrummet.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

I samband med stadens 100-årsjubileum 
avsattes särskilda budgetmedel för att smycka 
staden och dess infarter med blomsterarrang-
emang. Mottagandet blev väldigt positivt 
varför ambitionen även åren därefter har varit 
att skapa utrymme för ”blomstersatsningar”. 
Nässjä Affärsverk har utvecklat nya koncept 
och idéer för att utsmycka såväl stadskärnan 
som kringliggande kransorter varje vår/som-
mar efter 2014.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Ambitionen bör fortsatt vara att utveckla 
blomstersatsningarna genom omvärldsbevak-
ning, kompetensutveckling samt avsatta medel 
till växter och tillhörande arrangemang.
Ansvar: Centrumgruppen, Nässjö Affärsverk

Säsong/högtider
Det bör finnas en ambition att ta tillvara och 
uppmärksamma säsonger och olika högtider i 
det offentliga rummet I dagsläget är detta tyd-
ligast i samband med jul och påsk där en lång 
tradition finns med julgranar, belysning, påskris 
etc. På senare år har utsmyckningarna blivit 
fler tack vare initiativ från kommunens Dagliga 
verksamhet och Nässjö Affärsverk genom t ex 
stenar som målats till påskägg och julklappar. 

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Ambitionen bör fortsatt vara att utveckla 
säsongsanknutna utsmyckningar genom om-
världsbevakning och resursmässiga möjlig- 
heter att förverkliga kreativa idéer. En årsplan 
tas fram av Daglig verksamhet i samarbete 
med Nässjö Affärsverk och Centrumgruppen.
Ansvar: Socialförvaltningen, NAVAB, Centrum-
gruppen
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Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogrammets syfte är att åstad-
komma en väl sammanhängande möblering i 
stadskärnan.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 

Gällande gestaltningsprogram har kom-
pletterats för att ge riktlinjer för belysning 
särskild uppmärksamhet.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Gestaltningsprogrammet ska användas när 
möblering byts ut eller kompletteras. I vissa 
fall kan det finnas anledning att frångå gestalt-
ningsprogrammet för att ge en plats en egen 
karaktär. Detta ska i sådana fall vara ett nog-
grant genomtänkt och välmotiverat förslag.
Ansvar: Centrumgruppen

Gestaltningsprogrammet ses över och upp-
graderas. Arbetet sker i dialog med tekniska 
serviceförvaltningen och Nässjö Affärsverk 

för att säkerställa en gestaltning som är kost-
nadseffektiv att underhålla. Behov kan finnas 
av fördjupade riktlinjer inom vissa områden 
såsom belysningsprogram. 
Ansvar: Samhällsplaneringskontoret

Glädjespridare
På samma sätt som utsmyckningar har be-
tydelse för stadens visuella uttryck så har de 
känslor vi träffas av stor betydelse för attrak-
tiviteten. I visionen finns därför en vilja att 
skapa ett gaturum/en miljö med mötesplatser 
som ger en känsla av glädje. Vi har valt att 
kalla det ”glädjespridare”.

Glädjespridare kan t ex vara skulpturer som 
inbjuder till lek eller inslag av vatten i gatumil-
jön som inbjuder till aktivitet. Exempel på mer 
tillfälliga glädjespridare är de ”hinderbanor” 
som byggts upp på gågatan och Köpmansgatan 
under några sommarveckor 2017 och 2018.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0 
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Ett samarbete har inletts med NAV Elnät AB 
och Brinellgymnasiets estetiska program där 
elever två vårterminer i rad har målat ett antal 
av stadens elskåp. Istället för grå och ibland 
illa medfarna plåtskåp förgylls nu intrycket 
genom glada motiv i ofta starka färger. 

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

I samband med framtida ombyggnation av 
gator bör medel avsättas till någon i miljön 
passande glädjespridare. Lämpliga platser att 
prioritera detta är Köpmansgatans mellan-
del/Myggans plats och Postgatans mellan-
del/”plattan”.
Ansvar: Centrumgruppen

Fortsatt samverkan kring utsmyckning av 
elskåp.
Ansvar: Centrumgruppen

En plan tas fram för tillfälliga glädjespridare 
av Pop-up-karaktär.
Ansvar: Centrumgruppen
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Bra kommunikationer och god tillgänglighet 
är avgörande för en hållbar stadsutveckling 
såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. 
För att ta ett helhetsgrepp över frågor som 
berör hållbara kommunikationer och tillgäng-
lighet så antogs en Tillgänglighetsstrategi 
1.0 av kommunstyrelsen 2013. Strategin be-
handlar tillgänglighet i/till/från stadskärnan 
utifrån tre perspektiv vilka är kollektivtrafik, 
parkering och gång- och cykelvägar.

Under senare år har det skett förändringar 
som påverkar förutsättningarna för såväl kol-
lektivtrafiken, gång- och cykelvägtrafiken och 
parkeringsmöjligheterna i staden varför ett 
behov finns att uppdatera tillgänglighetsstra-
tegin. Under 2018 pågår också ett arbete med 
att ta fram en trafikplan för bl. a stadskärnan. 
Trafikplanen ska innehålla en handlingsplan 
med prioriterade åtgärder som bör göras för 
att skapa bättre trafikmiljöer. Dessa styrande 
dokument fördjupar de principer och åtgärder 

som tas upp i denna vision för stadskärnans 
utveckling. 

Kollektivtrafik

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Den utökade stadstrafiken överträffade sin 
målsättning i antalet resande redan under det 
första året. Antalet resenärer är fortsatt myck-
et högt, ca 405 000 resenärer per år. Samtliga 
hållplatser har tillgänglighetsanpassats.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Kommunen bör fortsatt, tillsammans med 
Region Jönköpings län, följa resandeutveck-
ling och efterfrågan på nya eller förändrade 
linjedragningar. Även arbetet med att säker-
ställa attraktiva hållplatser med lättillgänglig 
information bör prioriteras.
Ansvar: Kommunledningskontoret
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Gång- och cykelvägar
I staden finns många barriärer främst i form 
av järnvägar och sjöar som är en utmaning 
i utbyggnaden av ett attraktivt gång- och 
cykelvägnät. Viktigt är dock att arbetet fort-
sätter med att bygga sammanhängande och 
trafiksäkra cykelstråk.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

En ny cykelväg har projekterats utmed Järn-
vägsgatan som innebär att cyklister från/till 
Resecentrum inte behöver korsa Järnvägsga-
tan i höjd med parkeringen Oxen. I samband 
med ombyggnationen kommer även ny cykel-
parkering i två etage med tak att anläggas vid 
Resecentrum.

Nya cykelparkeringar har också införskaffats 
till Rådhusgatan vid viktiga målpunkter.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Arbetet med att fortsätta bygga ut ett sam-
manhängande cykelvägnät in till och genom 
stadskärnan ska fortsätta i enlighet med 
Trafikplanen. 
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen

Trafikflöde och parkering
För att stadskärnan ska upplevas tillgänglig 
ska det vara lätt att ta sig in till kärnan och 
därifrån. För att kärnan ska upplevas trivsam 
och trygg ska förflyttningar inne i kärnan ske 
på de gåendes och cyklisternas villkor. För 
att samtidigt kunna tillgodose dessa krav är 
det viktigt att det finns gågator i kombination 
med gångfartsgator och enkelriktade gator 
för att hålla nere tempot i trafiken och skapa 
en trafikmiljö som upplevs trygg och säker. 
Det är också viktigt att antalet parkerings-
platser i stadskärnan upplevs som tillräckliga  
men att dessa i så stor utsträckning som 
möjligt återfinns i stadskärnans ytterkanter. 
De mer centrala parkeringsplatserna ska vara 

lättillgängliga för kortare besök i kärnan och 
för människor med särskilda behov.

Den trafikplan som nu utarbetas bör föreslå 
åtgärder för att erhålla en attraktivare och 
trafiksäkrare miljö på Mariagatan som i dags-
läget är högt trafikerad. Särskilt nödvändig 
är en förbättrad övergång/passage i kors-
ningen Mariagatan-Karlagatan där ett stort 
antal gående och cyklister ska korsa vägen på 
väg mot Kulturhuset Pigalle och Stadsparken.

Den tillgänglighetsstrategi som antogs av 
kommunstyrelsen 2013 handlar bl. a om 
tillgång till parkering. Parkeringsräkningar 
utförs årligen och dessa visar att tillgången 
till parkeringsplatser är god. En betydande 
satsning har gjorts på parkeringen Oxen som 
byggts om och byggts ut med såväl pendlar 
som besöksparkering och ett antal nya ladd-
platser för elfordon. Under 2014 tillkom netto 
104 P-platser enligt tillgänglighetsstrategins 
principer om lokalisering till stadskärnans 
ytterkanter och optimering/högre utnyttjan-
degrad av redan befintliga parkeringsytor.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Under 2016 byggdes Södra Torget om i syfte 
att tillskapa ett ”grönare” torg samtidigt som 
antalet parkeringsplatser utökades.

Efter beslut i kommunfullmäktige att upp-
höra med all avgiftsbelagd parkering är det 
numera P-skiva som tillämpas på samtliga 
kommunala P-platser. Detta beslut har för-
anlett vissa förändringar avseende tillåten 
parkeringstid för att säkerställa en högre 
rotation på parkerade fordon i stadskärnan. 

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

De parkeringsräkningar som skett under ett 
flertal år bör fortsätta.
Ansvar: Samhällsplaneringskontoret

NÄSSJÖ STADSKÄRNA
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Tillgänglighetsstrategi för Nässjö stadskärna 
2.0 bör arbetas fram utifrån nya förutsättningar.
Ansvar: Centrumgruppen

Utred möjligheten att tillskapa fler platser för 
långtids- och flerdygnsparkering.
Ansvar: Centrumgruppen

Prioritera och budgetera för valda åtgärder 
föreslagna i utförd trafikanalys.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen

Varutransporter
Diskussioner har förts om möjligheten att 
reglera tillåtna tider för varutransporter till 
stadskärnans butiker och andra verksamhe-
ter. Då verksamheterna ofta är relativt små 
och leveranserna huvudsakligen sker i sam-
transporter med verksamheter på andra orter 
så har det visat sig väldigt svårt att införa 
sådana begränsningar.

Det finns dock ett antal stråk där förändring-
ar bör övervägas för att minska konfliktytor-
na mellan varutransporter och övriga trafi-
kanter. Dessa är Storgatan mellan Postgatan 
och ”Myggans plats” där leverans sker av 
varor till gågatans butiker, Storgatans kors-
ning med Postgatan där in- och utlämning av 
paket till butiken Direkten är betydande samt 
Mariagatan där Konsum har sin varumottag-
ning.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Prioritera och budgetera för valda åtgärder 
föreslagna i utförd trafikanalys.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen

Laddinfrastruktur
Förekomsten av elbilar och elcyklar ökar 
stadigt i samhället. Laddstolpar har tillkommit 
men en mer långsiktig strategi för utveckling-
en och det offentligas roll i uppbyggnaden av 
laddinfrastruktur saknas. Nässjö Affärsverk 

har erhållit statligt stöd via Klimatklivet för 
att bygga ut fler tillgängliga platser och en 
samordning gällande placering, skyltning mm 
har skett med tekniska serviceförvaltningen.

I dagsläget finns offentliga laddplatser på par-
keringen Oxen, Södra torget och stadshuspar-
keringen. I samverkan med externa aktörer har 
laddplatser även tillkommit utanför stadskärnan  
på Almenäsområdet och på Träcentrums 
parkering. Laddmöjlighet kommer också att 
finnas vid den planerade omstigningsplatsen  
för pendlare vid Sörängsrondellen.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Följa den snabba utvecklingen inom området 
och arbeta fram en generell laddstrategi. Den 
kommande strategin ska ligga till grund för 
fortsatt etablering av laddningsplatser för 
elfordon i stadskärnan.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen, NAVAB, 
Kommunledningskontoret

Tillgänglighet utifrån ett trygghets- 
och funktionshinderperspektiv
Stadskärnan ska vara den självklara mötes- 
platsen och ”vardagsrummet” för alla 
människor oavsett kön, ålder eller ursprung. 
Den ska också upplevas trygg och säker att 
vistas i under alla tider på dygnet och ha en 
god tillgänglighet för alla. För att uppnå detta  
är trygghetsvandringar en viktig aktivitet 
där åtgärder kan identifieras för att öka den 
upplevda tryggheten. Det Medborgarlöfte 
som avtalas mellan kommunen och Polis- 
myndigheten är också ett viktigt inslag i 
trygghetsarbetet. Här behöver en god sam-
verkan finnas även med privata näringsidkare 
och fastighetsägare för att uppnå målen.

En särskild grupp aktörer arbetar med trygg-
hetsinventeringar och åtgärder kopplade 
till Resecentrums närmiljö. Det finns också 
Cityvärdar som bidrar till att både besökare i 
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stadskärnan och resenärer kan känna en ökad 
trygghet.

Den fysiska tillgängligheten i det offentliga 
rummet regleras till stor del i lagstiftning. 
Vid ombyggnationer ska dock exempelvis 
kommunens funktionshinderråd tillfrågas om 
synpunkter för att skapa bra förutsättningar 
utifrån ett funktionshinderperspektiv.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Genomföra de förslag till åtgärder som är 
framtagna i samband med inventering av 
stadskärnan avseende enkelt avhjälpta hinder.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen

Beakta synpunkter från funktionshinderorga-
nisationer i samband med projektering inför 
om- och nybyggnation i den offentliga miljön.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen

Uppmuntra och när så är möjligt samverka 
med privata fastighetsägare för fortsatt till-
gänglighetsanpassning av fastigheter.
Ansvar: Centrumgruppen

Fortsätta arbeta med trygghetsvandringar 
samt fysiska åtgärder för ökad trygghet.
Ansvar: Centrumgruppen

Inled dialog kring att omvandla någon res-
taurangs eller något cafés toalett till allmän 
toalett mot ersättning (goda erfarenheter 
från Göteborg och Borås)
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen, NNAB

Tillgång till internet
Nässjö kommun var en av landets första 
kommuner med att införa fri tillgång till wifi  
i offentlig utemiljö. Den täckning som finns 
i dagsläget omfattar Stortorget och Stor- 
gatan från Stortorget mot ”Myggans plats”. 
De mätningar som gjorts visar på ett relativt 
lågt nyttjande men i takt med att känne- 
domen ökar så ökar även nyttjandegraden.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Utöka räckvidden till att på sikt omfatta hela 
stadskärnan samt Carl Petersons plats och 
Stadsparken.
Ansvar: Centrumgruppen

Utarbeta strategi och genomför åtgärder för 
marknadsföring av fritt wifi.
Ansvar: Kommunledningskontoret, NNAB

NÄSSJÖ STADSKÄRNA
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UNDERHÅLL
När staden utvecklas och förtätas blir det 
planerade underhållet av allt större vikt. 
En utmaning är att behovsanpassa städning 
samtidigt som utrymme behöver skapas och 
rutiner kompletteras/revideras för att ta 
hand om de investeringar som tillkommer. 
Tillsammans med polisen och stadens fastig- 
hetsägare sätts särskilt fokus på att snabbt 
åtgärda vandalisering såsom klotter. Rutiner 
finns också för att tillsammans med stadens 
fastighetsägare förebygga att fåglar inte får 
möjlighet att bidra till nedskräpning.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Funktionsavtalet mellan kommunen och dess 
entreprenör, NAVAB har setts över. I detta 
tydliggörs rutiner för planerat underhåll men 
även rutiner för att snabbt åtgärda ej planerat 
underhåll.

Ett närmare samarbete mellan ansvariga för 
stadskärneutvecklingsarbetet och NAVABs 
entreprenadpersonal har också etablerats.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Fortsatta försök att hitta möjligheter till sam-
verkan mellan stadens fastighetsägare och 
kommunens entreprenör gällande städning, 
sandupptagning och snöröjning avseende 
gator och stråk där intresse finns.
Ansvar: NAVAB, NNAB

Renovering eller utbyte av de bänkar som 
byggdes runt rundeln på Stortorget 2010.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen, NAVAB

Kontinuerlig översyn av placering och storlek 
samt vid behov komplettering av pappers- 
korgar.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen, NAVAB

21



Ett ökat antal bostäder i stadskärnan med 
olika upplåtelseformer ger stora mervärden 
som bidrar till en levande och attraktiv cen-
trumkärna. Tillskapande av nya bostäder är 
oftast en förutsättning för fastighetsägaren 
att utveckla befintliga fastigheter i sin helhet 
inom citykärnan. Bostäder skapar flöden på 
gator och torg vilket i sin tur genererar liv 
och rörelse samt ökat konsumtionsunderlag 
till befintliga butiker, restauranger, och annan 
serviceverksamhet. 

Trygghetskänslan ökar på kvällar och nätter 
samt helger i gaturummet när mötesplatserna 
befolkas och mer folk är i rörelse. Nya bostä-
der som kan tillskapas genom att förtäta och 
förnya äldre fastigheter kan ge nödvändiga 
förutsättningar för att utveckla nya verk-
samheter och renovera gamla fastigheter och 
kvarter. I stadskärnor med blandat fastig-
hetsbestånd utgör bostäder ofta en ekono-

misk förutsättning för ett genomförande av 
stadsförnyelse. Nya bostäder kan även tillföra 
god och spännande arkitektur och bidra till 
intressant stadsmässig utveckling.

Inte bara ägare av affärsfastigheter får del av 
det ökade fastighetsvärde som en attraktiv 
stadskärna medför, utan även ägare av bo-
stadsfastigheter såsom bostadsrättsförening-
ar då lägenheternas värde ökar i en stadskär-
na som upplevs attraktiv av köparen. 

I centrala lägen nära spårbunden trafik finns 
goda förutsättningar att bygga mindre lägen- 
heter som passar för studenter och yngre 
människor men även äldre mäniskor som vill 
byta till något mindre.  Våra bostadsvanor 
håller på att förändras och stadsnära boende 
medför att människor träffas och umgås i en 
högre grad utanför bostaden.

BOSTÄDER
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Under våren 2015 färdigställdes det sista av 
tre nya flerfamiljshus i kvarteret Gambri-
nus. Totalt har här 66 lägenheter av varie-
rande storlek tillkommit och ett nytt flöde 
av människor har tagit plats i stadskärnan 
även efter affärernas stängning. Ett antal 
fastighetsägare har också gjort betydande 
satsningar på renovering och upprustning av 
befintliga lägenheter bl. a på Postgatan och 
Anneforsvägen.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Kommunens bostadsbolag Linden AB har 
påbörjat byggnation av 56 nya bostäder i kv. 
Blomberg. Samtliga lägenheter är hyresrätter 
som beräknas vara inflyttningsklara novem-
ber 2019.

Under 2018 har även kedjehusen på Gambri-
nustomten färdigställts vilket gör att kvarte-
ret nu är fullt utbyggt.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Berörda fastighetsägare i centrum uppmanas 
att bebygga sina fastigheter och ges detalj- 
planemässiga förutsättningar att bygga till 
och förändra fastighetsbeståndet. Ett ökat  

antal boende i centrum medverkar till att 
ytterligare stärka förutsättningarna för en 
livaktig stadskärna både under och efter  
affärstid. Luckfastigheter såsom inom kvarte-
ret Röken, Mården och Backen borde bebyg-
gas med bostäder med olika upplåtelseformer 
och med attraktiva lägenhetsstorlekar. Bygg-
rätterna i centrum borde också ses över för 
att tillskapa mervärden för fastighetsägarna.
Ansvar: Stadens fastighetsägare, Samhälls- 
planeringskontoret

Stora möjligheter att tillskapa attraktiva  
lägenhetsboenden finns också i kvarteret  
Ärlan. Här finns ett unikt läge centralt mel-
lan stadens två torg och framför allt ett gång-
avstång till Resecentrum på några minuter. 
Bedömningen görs att boende i nya moderna 
lägenheter i detta kvarter skulle vara mycket 
attraktivt inte minst på grund av den stora 
arbetsmarknadsregion som erbjuds genom 
närheten till goda kommunikationer. Ett väg-
ledande utvecklingsprogram för kvarterets 
omvandling har arbetats fram under 2017-
2018. Se även avsnitt ”Kvarteret Ärlan”.
Ansvar: Kommunledningskontoret, Samhälls- 
planeringskontoret, Tekniska serviceförvaltningen, 
Enskilda exploatörer och fastighetsägare
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Kultur och upplevelser
Kulturhuset Pigalle
Kulturhuset är fyllt med kulturella upplevel-
ser för gamla som unga. Konsthall, bibliotek, 
kulturskola och teatersalonger erbjuder ett 
stort utbud och attraherar besökare från hela 
regionen vilket även gynnar stadskärnan.

Kulturhusets lokalisering i direkt anslut-
ning till stadens ”axel”, Carl Petersons plats 
och Stadsparken gör att dess aktiviteter kan 
”flytta ut” i parken och i stadskärnan på ett 
enkelt sätt. Detta är en förutsättning som gör 
att det finns goda möjligheter till samverkan 
mellan olika arrangörer av olika slags aktivi-
teter och upplevelser.

Kulturhuset Pigalle har under åren 2015-
2017 varit välbesökt och erbjudit ett brett 
program med allt ifrån sagoläsning, barn- 
teater, språkcafé, musikcafé, humorshower 

och konserter med såväl lokala, som natio-
nellt kända artister. Konsthallen har under 
samma period också varit välbesökt och er-
bjudit cirka 10 stycken utställningar per  
år. För att uppmärksamma kommuninvånare 
och besökare på de aktiviteter och arrange- 
mang som sker i Kulturhuset Pigalle har 
permanenta fästen för banderoller satts upp 
på strategiska platser. Det ges också ut ett 
vår- respektive höstprogram där allmänheten 
kan ta del av hela utbudet i Kulturhuset. Alla 
evenemang presenteras även i evenemangs- 
kalendern på nassjo.se.

Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit 
utreda förutsättningarna för en restaurang 
i Stadsparken i anslutning till Carl Peter-
sons plats och ”axeln”. Likaså har man tittat 
närmare på möjligheten att anlägga en scen 
i parken där såväl Kulturhuset Pigalle som 
andra arrangörer kan anordna evenemang 

STADENS INNEHÅLL 
OCH UTBUD

24



av olika slag. Dessa utredningar är en del 
av ”Idéprogram för Stadsparken” antaget av 
kommunfullmäktige 2014. Se även avsnitt 
”Angränsande utvecklingsområden”.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

En omfattande dialog har förts med aktörer 
som i dagsläget nyttjar stadsparkens scen. 
Utifrån detta har en funktionsspecifikation 
tagits fram som säkerställer möjligheten att 
nyttja en ny scen på samma sätt som idag. 
En ny scen har projekterats och kostnads-
beräknats. Det nya läget, i direkt anslutning 
till ”axeln” gör att scenen både visuellt och 
aktivitetsmässigt på ett tydligare sätt kopplas 
till Stadskärnan.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Ta fram beslutsunderlag för byggnation av 
ny scen i Stadsparken.
Ansvar: Kommunledningskontoret, Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Utred om återkommande amatörutställningar 
kan vara ett sätt att dra ytterligare besökare  
till stadskärnan, Kulturhuset Pigalle och Stads- 
parken.
Ansvar: Centrumgruppen

Väggmålningar och skulpturer
Nässjö hade under en epok ett stort antal 
gallerier i staden och intresset för konst och 
design är fortfarande stort. Ett flertal vägg-
målningar pryder vissa av stadens många 
”brandväggar”. Väggmålningarna är relativt 
anonyma men utgör även de ett viktigt inslag 
i stadsbilden. 

Denna tradition har följts upp med start 2014 
då en av konstvärldens mest kända Street 
Art-målare, ROA, besökte Nässjö. ROA måla-
de en stor väggmålning föreställande en fågel 
på en brandvägg i kv. Renen. Målningen syns 
vida omkring och har även gett eko långt 
utanför Sveriges gränser.

NÄSSJÖ STADSKÄRNA
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Den skulptursamling som finns är betydande 
och ett trevligt inslag i stadsbilden. De skulp-
turer som tidigare prydde det gamla Kultur-
husets trädgård har renoverats och ett antal 
av dessa har placerats i en ”skulpturgrupp” 
strax öster om Pigalle. Skulpturgruppen 
utgör en del av det skulpturstråk som skapats 
i ”axeln” från Resecentrum till Carl Petersons 
plats. I samband med Nässjö stads 100-års- 
jubileum invigdes en ny skulptur i stråket,  
ett minnesmärke över Emigrationen.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Tre nya väggmålningar av kända Street 
Art-artister har tillkommit. Borondos ”Sju 
blommor” inom kv. Mården, Correchs målning 
av tre flickor inom kv. Örnen och Hussains 
färgsprakande mönster vid Södra Torget.

En projektgrupp har bildats i syfte att säker-
ställa tillkomsten av en ny väggmålning varje 
sommar i samverkan med någon av stadens 
fastighetsägare. Väggmålningen ska hålla 
hög nationell/internationell standard för att 
bidra till stadens attraktivitet som besöksmål.

Den relief  som finns på Postgatan har ren-
gjorts och väggen bakom kontrastmålats. 
Konstverket har också försetts med belysning.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

En konstguide som beskriver skulpturer och 
målningar i stadskärnan tas fram för att väcka 
intresse och sprida kunskap om konstverken.
Ansvar: Centrumgruppen

En konstgrupp bildas i syfte att jobba med 
utveckling av konst i offentlig miljö.
Ansvar: Centrumgruppen

Barn- och ungdomsaktiviteter
Visionen har en målsättning att erbjuda en 
mångfald i utbudet av boende, arbetsplatser, 
kultur, handel, nöjen och andra verksamheter. 
Det är därför angeläget med ett större utbud 
av aktiviteter för barn och unga än i dagsläget.

Stadens biograf  är utbyggd och modernise-
rad och kommer att tillföra ett utbud för alla 
åldrar. Även bowling är en populär aktivitet 
för alla åldrar som sannolikt skulle bli än mer 
attraktivt om verksamheten kunde göras syn-
ligare som en del av stadskärnans utbud.

Något som också efterfrågas i dialog med 
medborgare är någon form av lekland för de 
minsta eller aktivitetshus för barn och/eller 
ungdomar.  

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

I dialog med externa aktörer efterfråga nya 
etableringar av verksamheter som riktar sig 
till barn och unga.
Ansvar: NNAB

Lyfta fram och beakta möjligheten att ut- 
veckla kommunala aktiviteter i linje med 
Ungdomens Hus/Barnens Hus.
Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Kommunledningskontoret

NÄSSJÖ STADSKÄRNA
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EVENEMANGSUTVECKLING
Kommun, näringsliv, föreningsliv och sta-
dens handlare ser varje år till att många bra 
evenemang med en stor bredd och kvalitet i 
utbudet sker i stadskärnan. Den evenemangs-
grupp som finns etablerad består av repre-
sentanter från Nässjö kommun och Nässjö 
Näringsliv AB och arrangerar i dagsläget ca 
15 evenemang per år som huvudsakligen sker 
utomhus i stadskärnan. Bland dessa kan näm-
nas de återkommande evenemangen Våryran, 
Höstyran och Julskyltningen.

För att få en levande stadskärna måste han-
deln, kommunen och näringslivet agera 
tillsammans. Målet är att fortsatt höja att-
raktiviteten och få Nässjö att bli en plats där 
medborgarna är stolta ambassadörer för sin 
stad. För att uppnå känslan av att det händer 
mycket så jobbar evenemangsgruppen med 
följande strategi:

• samordning av evenemang
• att fler evenemang och aktiviteter  

arrangeras i stadskärnan 
• ha ett brett perspektiv; handel, kultur, 

sport m.m.
• att vara stöd för personer som vill  

arrangera evenemang
• gruppen tillhandahåller stöddokument  

i form av checklista och evenemangs- 
kravspecifikation

Efter jubileumsåret 2014 konstaterades att 
det inte räcker med en samordnande roll 
för evenemangsgruppen utan att det krävs 
projektledningsresurser för att upprätthålla 
en hög nivå på evenemangens kvalitet och 
omfattning. De evenemang som anordnas ska 
vara av större karaktär så de blir ett domine-
rande inslag i stadskärnan och skapar möten 
mellan människor.
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Marknadsföring av evenemangen sker via  
digitala informationsskyltar, på nassjoshopping.se 
och evenemangskalendern på nassjo.se i 
kombination med cirkusaffischer i stadskärnan 
och utmed stadens infarter. På senare år har 
Facebook fått en alltmer betydande roll som 
marknadsföringskanal.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Evenemangsgruppen har hittat vad som 
krävs för att skapa bra evenemang där 
människor träffas och har trevligt. Erfaren-
heter från både större och mindre evene-
mangsprojekt tas tillvara. 

Organisationen och arbetssättet har utveck-
lats för stadskärnans evenemang. En gemen-
sam budget där även stadens fastighetsägare 
är med och finansierar evenemangen har lyft 
arbetet och resulterat i såväl fler som större 
evenemang.

Stortorgets och Rådhusgatans ombyggnad 
har lett till att fokus kan sättas på denna del 
av staden och större evenemang kan ske på 
ett gemytligt och smidigt sätt.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Det finns ett behov av att konceptutveckla 
och sätta fokus på vissa typer av evenemang. 
Ett område som identifierats och kan ut-
vecklas är anordnande av olika sportevent 
liknande Nässjö Grand Prix. Fokus bör också 
läggas på event inför och efter ombyggnatio-
ner i den offentliga miljön. 
Ansvar: Evenemangsgruppen

Känslan av att ”det händer saker” i stadskär-
nan kan också förstärkas av så kallade pop-ups. 
Det kan handla om tillfälliga installationer och 
enkla utsmyckningar eller arrangemang som 
inbjuder till aktivitet som t ex barnens hinder-
bana på Gågatan/Storgatan. 
Ansvar: Evenemangsgruppen
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NÄRINGSLIV
Nässjö Näringsliv AB driver arbetet med 
Handelsplatsutveckling i kommunen. Handels- 
platsutvecklingen arbetar med de långsiktigt 
strategiska frågorna, skapar etableringar, 
samarbeten och ordnar utbildningar för att 
näringsidkare såsom handlare och fastighets-
ägare ska kunna utveckla sina verksamheter. 
Även den kommunala verksamheten deltar i 
arbetet då man ser tydliga synergieffekter på 
samverkan och samsyn. 

Huvudstråket där människor spontant rör sig 
i större omfattning utgörs av gågatan. Detta 
är ett så kallat A-läge. Kring Stortorget, Råd-
husgatan och Esplanaden är att betrakta som 
B-lägen och övriga stråk mot Södra torget 
C-lägen. Även handeln följer dessa stråk där 
man hittar de kända varumärkena i framför- 
allt A-stråken för att, med vissa undantag, 
hitta mer unika butiker alternativt mindre 
besöksintensiva verksamheter i C-lägena. 

Norra delen av Rådhusgatan har förutsätt-
ningar att bli ett A-stråksläge men det krävs 
dock att fler starka varumärken flyttar in i 
affärslokalerna.

Handel
För att handel ska föda handel så krävs att 
man har ett klustertänk. Det innebär att buti-
kerna har goda grannar som också är attrak-
tiva och drar kunder men även att likartade 
verksamheter t.ex. klädbutiker ligger bredvid 
varandra vilket skapar effektivitet och enkel-
het för kunden. En allmän regel i etablerings-
branschen är att det ska hända något var 
sjunde meter för att kunden ska tycka att det 
är attraktivt. Vidare talar man om att det ska 
finnas minst sju till nio konfektionsbutiker för 
att kunden ska känna att utbudet är bra.

En stor del av dagens kunder önskar fler 
kedjeanslutna butiker. Dessa har ofta en stabil 
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ekonomi bakom sig, ett klart koncept som är 
inkört, ett igenkänt varumärke och man sat-
sar ofta mer på marknadsföring, vilket är bra 
för Nässjös attraktion i sin helhet. Kund- och 
medborgarundersökningar visar också att 
kunderna framförallt önskar konfektions- och 
skobutiker vilket ligger i linje med det mindre 
bra handelsindexet för just detta segment.

Den köpkraft som stannar i kommunen mäts 
i handelsindex. Index 100 betyder att all köp-
kraft finns kvar och index över 100 betyder 
inflöde av köpkraft. 2017 års index för Näs-
sjö kommun är fördelat på dagligvaruhandel 
78, sällanköpsvaruhandel 67 och det totala 
indexet på 73. Slutsatsen blir således att det 
är utflöde av köpkraft ifrån Nässjö. 

Utbudet i city är en blandning av kedjebutiker 
och unika butiker där de sistnämnda är fler till 
antalet. De flesta kedjorna placerar sig utmed 
gågatan då detta betraktas som A-stråk. I cen-
trum av gågatan finns två viktiga fastigheter 
i form av Fenixgallerian och Gallerian Loket. 
Gallerian Loket sträcker sig ett helt kvarter 
och är med sina många kommersiella ytor en 
av de viktigaste fastigheterna i stadskärnan. 
Fenixgallerian är inte riktigt lika stor. Ett bra 
kommersiellt innehåll i båda dessa byggnader 
är mycket viktigt för att stadskärnans han-
delsutbud ska kännas attraktivt. Det är också 
viktigt att det finns minst en större livsmed-
elsbutik i stadskärnan då sådan verksamhet 
skapar ett stort flöde av människor. Detsamma 
gäller Systembolag och Apotek.

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Gallerian Loket är idag helt uthyrd och ett 
stort flöde av människor har tillkommit ge-
nom etableringen av gymmet Nordic Well-
ness kompletterat med butiken/caféet/restau-
rangen Saluhalven och Nässjö Bokhandel.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Förutsättningarna är fortsatt utmanande för 
stadens handlare i och med en allt tuffare 
konkurrens från omvärlden, inte minst i form 
av e-handel.    Under 2017 stod e-handelns 
marknadsandel för 9 % av den totala handeln 
i Nässjö. Enligt handelsexperter kommer för-
säljningen på webben därtill att fortsatt öka 
de närmaste åren. 

Det finns ett antal företag och butiker i Näs-
sjö som etablerat sig starkt inom e-handeln 
och samtidigt lyckats utveckla sin fysiska 
butik i stadskärnan. Handelsplatsutveckling-
en bör fortsatt fokusera på att stötta handelns 
digitala utveckling i kombination med allmän 
affärsutveckling.
Ansvar: NNAB

Café och restaurang
Caféer och restauranger utgör viktiga mötes-
platser. De är också viktiga för att erhålla ett 
levande centrum även efter affärernas stäng-
ning. 

v   Åtgärdat efter Stadskärnevision 2.0

Antalet caféer och restauranger i stadskär-
nan har ökat avsevärt. Variationen i utbud, 
stil och prisklass är stor vilket gör att Nässjö 
Stadskärna idag drar till sig många besökare 
från Höglandet och även Jönköpingsområdet. 
Etableringar såsom restaurangen Vita Amandi,  
Caférangen och Congelato har bidragit starkt 
till denna utveckling.

Ett antal kända varumärken såsom Espresso 
House och Subway har också tillkommit.

NÄSSJÖ STADSKÄRNA
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a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Även när det gäller caféer och restauranger 
bör fokus för Handelsplatsutvecklingen vara 
att stötta verksamheternas digitala utveck-
ling och allmän affärsutveckling.
Ansvar: NNAB

Uteserveringar bidrar starkt till ett levande 
stadsliv. Fysiska åtgärder som underlättar  
för verksamheter att erbjuda uteservering  
är därför angelägna.
Ansvar: Centrumgruppen, Stadens fastighetsägare

Serviceenheter
I takt med att e-handeln ökar växer markna-
den för verksamheter som hanterar paket. Då 
dessa ofta behöver tillgång till lastningszoner 
är det önskvärt att bra förutsättningar finns 
att undvika konfliktpunkter mellan trafikan-
ter. Samtidigt drar paketutlämning ett flöde 
av människor varför det finns fördelar med 
en lokalisering i eller i nära anslutning till 
stadskärnan.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Skapa trafiksäkra lösningar som ger bra  
förutsättningar för verksamheter med paket- 
hantering i stadskärnan.
Ansvar: Tekniska serviceförvaltningen, Stadens 
fastighetsägare

Etableringar
En etableringsplan har utarbetats av NNAB 
och förankrats bland de större fastighetsäga-
rana i staden. Etableringsplanen är ett stöd 
för fastighetsägarna som leder till en bättre 
långsiktig handelsplatsutveckling genom 
samverkan.

För att erhålla ett levande centrum även efter 
affärernas stängning så är det viktigt att inte 
enbart fokusera på handelsetableringar. Det 
behövs ett större utbud av aktiviteter i cen-
trum som drar många människor i alla åldrar. 
De verksamheter som skapar ett flöde av 
människor bör lokaliseras i markplan medan 
exempelvis kontorslokaler bättre placeras på 
högre våningsplan. Detta gäller framför allt 
A- och B-lägen.

a Fortsatt arbete enligt Stadskärnevision 3.0

Vid etableringar bör fokus ligga på aktivite-
ter/verksamheter som skapar stora flöden av 
människor även efter kl. 18.00. Möjligheten  
att blanda rena handelsetableringar med denna  
typ av verksamheter bör utredas närmare i 
samarbete med stadens fastighetsägare.
Ansvar: NNAB

Vid rena handelsetableringar bör fokus ligga 
på segment som kunder saknar i dagens 
utbud.
Ansvar: NNAB
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Stadsparken
Stadsparken i Nässjö är en stor tillgång för 
staden. Genom sin grönska och sin närhet 
till såväl stadskärnan som Ingsbergssjön så 
bidrar Stadsparken starkt till stadens attrak-
tivitet. Önskemålen om aktiviteter är många 
vilket är positivt, samtidigt som det är av stor 
vikt att parken inte upplevs överexploaterad. 
För att lägga en långsiktig planering hur vi 
bäst vill disponera parkens tillgängliga ytor 
i framtiden så har ett idéprogram utarbetats. 
Idéprogram för Stadsparken antogs av kom-
munfullmäktige 2014.

De senaste åren har ett antal åtgärder genom- 
förts i enlighet med idéprogrammet. Det finns 
dock viktiga inslag kvar att förverkliga för att 
öka Stadsparkens och därmed Stadskärnans 
attraktivitet ytterligare.

De åtgärder som bedöms mest angelägna är:

• Förverkliga planerna på en ny utom-
husscen vid Carl Petersons plats.

• Bygg ytterligare två mindre bryggor i 
enlighet med idéprogram-met.

• Bygg successivt ut en mindre ”aktivi-
tets-/hoppbana” utmed gångstråket runt 
Ingsbergssjön.

• Undersök möjligheten att förstärka  
fontänens uttryck.

• Omvärldsbevaka i syfte att engagera drift- 
entreprenör till framtida ny restaurang. 

Västra staden – en helt ny stadsdel
För närvarande pågår ett långsiktigt stads-
byggnadsprojekt i Nässjö som handlar om att 
skapa tillväxt. Genom att utnyttja potentialen 
i det stationsnära läget direkt väster om Rese-
centrum kan dynamiska tillväxteffekter erhål-
las i form antal arbetstillfällen, arbetsplatser, 

ANGRÄNSANDE  
UTVECKLINGSOMRÅDEN
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invånare, bostäder etc. Den nya stadsdelen 
som planeras, Västra Staden, kommer fullt 
utbyggd att erbjuda ca 500 nya bostäder och 
åtskilliga kvadratmeter verksamhetslokaler.

En av Nässjös främsta styrkor är läget som 
kommunikationsnav. Fler bostäder och 
verksamheter i stationsnära läge ger väldigt 
goda förutsättningar för framtida invånare 
och besökare att leva ett hållbart liv i en stor 
arbetsmarknadsregion.

En viktig målsättning är att knyta Nässjös 
västra stadsdelar och handelsområdet Alme-
näs närmare stadskärnan. Genom att skapa 
attraktiva stråk mellan dessa områden och 
stadskärnan så kommer det upplevda avstån-
det att minska och tillgängligheten, som idag 
är mycket låg, att öka.

I planerna ingår bland annat att i direkt 
anslutning till Resecentrum bygga ett ”land-
märke i trä” som sätter en attraktiv och min-
nesvärd bild av Nässjö för tusentals resenärer 
dagligen. Landmärket kommer att ha stor be-
tydelse för Nässjös utveckling som destination.

Under tiden som projektet och uppbyggnaden 
av stadsdelen pågår föreslås löpande event för 

att uppmärksamma stadens och kommunens 
invånare på de framtida planerna.

Destinationsutveckling
I kommunens strategi för besöksnäringen pe-
kas Stadsnära turism ut som ett fokusområde 
vilket stärker stadskärnan som destination. 
Även etableringen av Nässjös platsvarumärke 
som ”Ett annat Småland” kommer att ha be-
tydelse för stadskärnans framtida utveckling.

I stadens ytterområden finns flera områden 
som har stor betydelse för såväl stadskärnans 
som hela kommunens attraktivitet. De vik-
tigaste för stadskärnans utveckling bedöms 
vara:

• Lövhult
• Skogsvallen
• Sporthallsfältet
• Hembygdsparken
• De tre sjöarna

Genom att arbeta aktivt även med dessa 
områdens attraktivitet så förstärks även 
stadskärnans möjlighet att utvecklas till en 
långsiktigt hållbar plats ur såväl ekonomisk 
som ekologisk och social synvinkel. 
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