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Christer Sandberg och Bo Hellberg berättar om Rösåsens utsiktstorn
Rösåsens utsiktstorn ligger utanför Milsbo uppe på Rösåsberget som är Torsångs
högsta berg på 291 meter. Tornet som ligger på berget byggdes år 1935 och är 17
meter högt. När vädret är fint finns det från tornet en fin utsikt över södra Dalarna.
Totalt går det att se 16 olika kyrksocknar från tornet. Utsiktstornet fungerar som en
samlingspunkt för folk i de omkringliggande byarna. Det förekommer cykelutflykter,
valborgsfirande, sommarträffar och många andra sammankomster vid tornet. Stugan
som ligger i anslutning till tornet går att hyra för 500 kr per dag. Inom kort kommer
det att vara en firmafest vid tornet, och nyligen var det uppbokad en halvdag för ett
bröllop. Utsiktstornet och stugan är öppet året runt, och är därmed alltid tillgängligt för
uthyrning. Borlänge kommun fick för några år sedan ett erbjudande om att ta över
driften över tornet men tackade nej.
Rösåsens utsiktstorn har en stor betydelse för många människor. Många vill ha det
kvar, men det är svårare att hitta personer som är beredda att jobba med tornet. Det
krävs eldsjälar och många av de äldre personerna som arbetar med tornet idag försöker
påverka yngre människor och få de att hjälpa till mer.
Det finns tre olika master på berget. Kommunen äger en mast, Trafikverket en, och
den tredje används för 4Gnät.
Utsikten från tornet är sämre under en solig dag. Det finns planer på att framöver
ordna en allsångskväll på Rösåsen.



Gamla Leader-perioden
Totalt 24 ansökningar har inkommit. Fredag den 3/6 kommer ansökningarna att
beredas. Totalt finns 600 000 kr kvar att fördela. Maxbelopp som det gick att söka för
var 50 000 per Leaderprojekt.



Nya Leader-perioden
Totalt var det 36 projekt i Dalälvarnas utvecklingsområde under den första
ansökningsperioden som sökte medel varav 8 projekt fick sina ansökningar beviljade.
Av de 8 beviljade ansökningarna var två stycken Leader-projekt i Borlänge kommun.
De beviljade projekten var Tough Race som blivit beviljade 1 226 172 kr och
Utveckling av företagsevent Äventyrsgruvan Tuna Hästberg som blivit beviljade
612 233 kr.



Laget runt
Dalsjö
Nyligen har en städdag arrangerats samt en utflykt till Frostbrunnsdalen. Annars är det
mesta fokus på Tough race den 2 juli. Samma dag anordnas även barnens Tough race
där 500 barn förväntas delta. Arrangemenget går runt av sig själv ekonomiskt. Det är
enkelt att få funktionärer att ställa upp på tävlingen. Idkerbergets skola arrangerade
nyligen en utflykt till Dalsjö.
Ornäs
Erik Sköldebrand deltog på Hela Sverige ska Leva Dalarnas årsmöte Mötet
anordnades på Gimsbärke Duvnäs bygdegård och bjöd på flera intressanta
föreläsningar. En ny lekplats har byggts vid hyreshusen i Ornäs, vilket blev mycket
uppskattat. Personerna som är aktiva i Ornäsrännet har haft möte och planerat inför
tävlingen. Det är fortfarande oklart hur plogningen kring Runn/Ösjön ska skötas i
framtiden. Borlänge kommun bidrar idag med 300 000 kr annars så sköts allt med
hjälp av ideellt arbete. Knatterännet som är barnens version av Ornäsrännet har varit
inställt de senaste åren på grund av milda vintrar. Förhoppningen är att tävlingen ska
kunna anordnas denna vinter.
Södertuna
Ett valborgsfirande har anordnats på Södertuna bygdegård, det kom mycket folk och
allting fungerade bra. En blomskottsaktion anordnades i maj med ca 30-40 deltagare.
Just nu planeras det för ett midsommarfirande som kommer att äga rum på
bygdegården. Annars rullar allt på som vanligt och det planeras för fler aktiviteter i
höst. Positivt är att allt fler personer vill engagera sig i förningen.
I år anordnades inget fyrverkeri den sista april. Däremot var det en manskör som sjöng
och en brasa. Det var en trevlig sammankomst och det hölls även några tal
Milsbo
Även Milsbo har anordnat ett valborgsfirande. Dessutom har det varit en tacofest i
Milsbo Bygdegård där 60-70 personer deltog. Många personer väljer att boka
övernattning i gården, vilket är bra för föreningens ekonomi. Övernattningsbokningar
kan vara mer gynnsamma än festbokningar då det i regler går sönder mindre saker.
Uthyrning av bygdegården marknadsförs på tre olika hemsidor för en kostnad för

några hundra kronor per år. Uthyrningsverksamheten går bäst på vintern. Anledningen
är att många besökare till Romme Alpin väljer att boka bygdegården för övernattning.

Torsång
Just nu förbereds det för midsommarfirandet. Förberedelserna sköts av Torsångs IF.
Antalet besökare under midsommar är väldigt väderberoende och 2015 kom det ca
2500 besökare. Torsångs IP håller just nu på att byggas ut. Halva Domnarvsvallens
matta har köpts in av Borlänge kommun. Visionen är att i framtiden bygga ut
idrottsplatsen ytterligare. Det är många fotbollsspelare i byn, vilket gör att trycket på
en fotbollsplan är hårt. I år anordnades inget Valborgsfirande i Torsång.
Norr Amsberg
Amsberg arrangerade en valborgsmässa under den sista april. Amsbergsdagen
anordnas den 12 juni. Dagen brukar vara mycket populär och det kommer mycket
folk. Midsommarstången ska resas och framförhållningen till midsommar är bra.
Flera andra aktiviteter planeras även. Under vintern planerar föreningen att anordna
bildvisningar. Totalt 114 bilder ska visas under fyra olika kvällar. Det planeras även
för att ta kort på varenda fastighet i hela Amsberg med de boende i varje fastighet med
på bilden.
En trivselkväll har nyligen anordnats. Under kvällen berättade en boende i Amsberg
från Nya Zeeland om sitt hemland.
Den 30 juli anordnas en Amsbergsdag med mycket nostalgi. Efter klockan 21 blir det
musikunderhållning. Alla är bjudna och önskas välkomna.
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