
Månadsträffen den 2 maj 2019 väckte intresse 

Detta berodde säkert på att stadsdirektör Stina Mattila var dagens huvudgäst. Med sig 

hade hon sin sekreterare Sonja Remell. Föreningens ordförande Ole Granholm hälsade 

gästerna, pensionärskören, dagens övriga aktörer och föreningsmedlemmarna välkomna 

till säsongens sista månadsträff. 

Stadsdirektören gav en kort information om dagsläget, berättade om stadsplaneringen, 

främst gällande utvecklandet av järnvägskvarteret och kommenterade parkeringsproblemen 

i staden. Detta gjorde hon utgående från skrivelsen som styrelsen för Pensionärsföreningen 

Vi Norrifrån riktat till staden. 

I skrivelsen påpekar pensionärsföreningen avsaknaden av vindskydd på perrongen längs 

järnvägsspåret intill parkeringen norr om stationsbyggnaden. Det är något som bekymrar 

pensionärerna och gett dem anledning till skrivelsen till staden. Föreningen hoppas på en 

tillfällig lösning på problemet eftersom det tar år innan ”järnvägsprojektet” kan realiseras. 

Någon stor ekonomisk satsning är vindskydden inte.  

Stadsdirektör Stina Mattila är medveten om problemet men påpekade att det är 

banverket/VR som äger marken där vindskydden skulle placeras. Hon visade kartor och 

bilder från stationsområdet där snön yrde, regn, slask och stormbyar visade att någonting 

måste göras att för att bättra situationen vid järnvägsstationen. 

Parkeringen i centrum är ett annat problem. Speciellt i området i anslutning till kyrkan och 

församlingscentret. En parkeringstid på två timmar är inte tillräckligt för att kunna närvara 

vid olika tillställningar. Genom att förlänga parkeringstiden med en timme skulle problemet 

underlättas. Stadsdirektör Mattila kunde inte på rak arm lova förbättringar utan hänvisade 

till planerarna och beslutsfattarna i ärendet. 

Hon avtackades för sin medverkan i månadsträffen och ordföranden hoppades på fortsatt 

gott samarbete med staden som nästa år fyller 400 år. Jubileumsåret kommer att tas i 

beaktande i planeringen av föreningens verksamhet. Bland annat kommer Vi Norrifrån att 

stå som medarrangör i ett omfattande seminarium på vårsidan 2020.  

Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde under John Storbackas både före och efter pausen. 

Marianne Cygnel och Ingmar Kullas bjöd på musik och sång. Därefter fick lyckliga vinnare i 

lotteriet motta sina vinster. Till slut informerade ordföranden om aktuella händelser och 

önskade alla en trevlig sommar.    Ole Granholm 

 

Stadsdirektör Stina Mattila informerade om 

stadsplaneringen, främst gällande utvecklandet av 

järnvägskvarteret. Hon såg positivt på Vi Norrifrån 

skrivelse angående behovet av vindskydd till 

stationsområdet. 

 


