Minnesanteckningar från kommunbygderådet i Palladium
2016-04-06
Närvarande:
Helen Ryberg Berntsson, Borlänge
kommun
Jonas Fellström, Borlänge kommun
Mats Rusback, Tuna Hästberg
Bengt Wigander, Lindan

Nils Johansson, Södertuna
Gunvor Lindås, Södertuna
Christer Sandberg, Milsbo
Håkan Johansson, LRF
Kerstin Rahm, Hållbarhetsutskottet

Tony Johansson, Lindan
John Haglund, Dalsjö


Kvarvarande pengar från förra Leaderperioden
Den gamla styrelsen sammanträder den 19 april, efter det kommer troligen anvisningar
om hur pengarna kan sökas. Kommunbygderådet får mejl så fort mer info blir
tillgänglig.



Nya Leaderperioden
Sista ansökningsdatum är framflyttat till 15 april. Ansökningstrycket är högt.
Korrekt mejladress till Christina Lindfors är: christina.lindfors@duodalalvarna.se



Laget runt
Milsbo
Har haft årsmöte, omval rakt över. Har haft vattenskada. Mycket uthyrt till Romme
Alpin-gäster under hela säsongen. En mycket bra källa till inkomst. Torsångs IF har
fått en ny ordförande och det är full fart tack vare att det finns så många lag i klubben.
Åtta lag ska spela på 11-mannaplanen. Har beslutat sig för att inte ha något
Valborgsfirande i år. Har bildat en fiberförening med 190 intressenter.
Rösåsens utkikstorn passar för ett kommunbygderåd! Christer kollar om det fungerar
att vara där den 1 juni. Återkommer.
Lindan
Finns vävstolar över som man vill bli av med. Kontakta Bengt 070-639 91 44 om
intresse finns.
Har haft årsmöte, blev byte mellan ordförande och sekreterare och en ny kassör kom
in. Har en arkiveringsfunktion på hemsidan.

Hade sex personer från Krim på besök i fyra timmar. Gjorde en total städning både ute
och inne. Fick vänta några månader på städningen från beställning till utförande. Har
också beställt rödfärgning.
Häst och hundbanan är välbesökt.
Tunahästberg
Håller på att avsluta omläggning av taket, snart färdigt. Har en grävd kanal genom byn
som vållar lite problem som ingen vill bekosta. Har sökt pengar hos riksantikvariet för
att bygga ny toalett i Folketspark, fick nej. Ska dra ihop möte för fiberintresse.
Rämshyttan fick nej på sin ansökan pga att de var för få. Eventuellt går Tunahästberg
ihop med Rämshyttan i frågan.
Södertuna
Man har haft årsmöte i februari och valt en ny ordförande samt fått in nya suppleanter.
Man har lagt fast program för 2016 och det ser liknande ut som tidigare år med
återkommande verksamheter. Har möte på gång om framtiden i bystugan, vilka
aktiviteter kan utvecklas, vad kan komma till? Hur kan man utveckla uthyrningen
framöver? Haft en ny hyresgäst som kört dans/gympa under 10 veckor.
Blomskottsauktion den 11 maj.
Dalsjö
Har årsmöte imorgon. Barnens Tough race tar man hand om, 300 barn 2015. I år siktar
man på 4-500 barn. Har FB-sida.
Kerstin Rahm
Stadshuset ska säljas för att kunna bygga framförallt bostäder skolor och
äldreboenden. Privata entreprenörer ska bygga äldreboenden. Miljöplanen som berör
hela koncernen arbetas det mycket med. Fordonsgasmack och snabbladdare för elbil
har kommit på plats. Finns behov av ny fjärrvärmepanna i Borlänge. Oklart var
pannan ska ligga. Fågelmyra on tour är på gång igen, mycket uppskattat.


Övriga frågor
Kombiterminalen, är den fortfarande aktuell? Kombiterminalen vid Lusberget finns
kvar som plan men är inget som är högt prioriterat att genomföra just nu.
Billigare och enklare bostäder önskas så att pensionärer kan bo kvar på landsbygden.
Bostadsbyggande som prioriteras för närvarande är att förtäta i centrala Borlänge.



Frågor som skjuts till kommande möte
Bussplanering
ÖP och miljöplan



Nästa möte

Onsdagen den 1 juni, 17.30 Preliminärt i Rösåsens utkikstorn

Datum för återstående kommunbygderåd 2016:
7 september
2 november

Protokoll/ Helen Ryberg Berntsson

