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buss och Cykel ger Kågedalen skjuts 

Vi vill ha en väl fungerande kollektivtrafik i Kågedalen. Det 

ska vara möjligt för ung som gammal att ta bussen till 

skola, jobb och fritidsaktiviteter. Vi vill att det ska vara 

möjligt att resa kollektivt även från landsbygden. En 

samåkningsparkering vid E4:an kan få fler att åka buss. 
 

Det ska vara tryggt och enkelt att cykla eller gå. Det 

behövs fler gång- och cykelvägar, inte minst mellan 

Kusmark och Ersmark. Många cykelvägar är i dåligt skick 

och bör renoveras, t.ex. mellan Ersmark och Kåge.  

Fler Bostäder i Kågedalen 

Det har varit mycket snack om var nya bostäder kan 

byggas i Kåge. Det mest konkreta har dock varit att 

hyreshusen på Ulriksgatan ska rivas. Nu vill vi att 

byggplanerna går från snack till konkreta planer. 

 

Vi vill att planer tas fram för var det passar att bygga villor, 

flerbostadshus, trygghetsboenden och fritidshus, även i 

strandnära lägen. Ett exempel på byggande i strandnära 

läge skulle kunna vara Ulriksgatan närmast älven. 

Skolor och förskolor i Kågedalen 

Vi inom Centerpartiet vet att skolan många gånger är 

livsnerven i en by. Vi vill behålla och utveckla de mindre 

skolorna så långt det är möjligt. Detta för elevernas och 

ortens skull. Vi vill även att Kågeskolan utvecklas med 

bland annat fler klassrum, ny sporthall och tillagningskök.  
 

För att möta behoven i expansivt Kågedalen behöver fler 

förskolor byggas.  

Utvecklingsplan för Kågedalen 

Skellefteå är inne i ett expansivt och spännande skede. 

Kommunen växer och kan snart bli upp mot 100 000 

invånare. Därför behöver vi ha bra planering, för bästa 

möjliga boende, arbeten, företagande, utbildning, hälso- 

och sjukvård och kommunikationer i hela kommunen. 

 

Självklart är Kågedalen en viktig del av kommunens 

framtid. För att Kågedalen ska kunna bidra till kommunens 

expansion bör nya planer för Kågedalen tas fram. 

Nuvarande plan för Kåge är från 1999. För Ersmark och 

Kusmark är de från 1979 respektive 1976. Vi föreslår att en 

fördjupad översiktsplan för Kågedalen tas fram. En plan 

som kan visa var nya bostäder, offentlig och kommersiell 

service, vägar med mera bör placeras.  


