Minnesanteckningar från Dahlbäcksrummet, Palladium
2016-11-02
Närvarande:
Jonas Fellström, Borlänge kommun

Leif Björk, Bygdegårdarnas Daladistrikt

Katarina Jernberg, Lindan

Håkan Johansson, Dalsjö

Mats Rusback, Tuna-Hästberg

Tony Johansson, Lindan

Kent Strömvall, Gimsbärke-Duvnäs

•

Jonas Fellström hälsar alla välkomna och informerar om Palladium
Palladium är en gammal biograf, som fungerade som Borlänges premiärbiograf mellan
1919 och 1986 då den drevs av svensk filmindustri. Huset ritades av den kända
arkitekten Edward Dahlbäck. I Borlänge är han arkitekten som ligger bakom Stora
Hotellet/Palladium, Domnarvets nya folkskola, Kvarnsvedens skola, Kyrkskolan och
Spraxkya folkskola. Rummet som sammanträdet äger rum i heter Dahlbäcksrummet
och är uppkallat efter Edward Dahlbäck. Bion lades ner år 1986 och anläggningen
användes efter det sporadiskt som eventhall för olika musikevenemang. Borlänge
kommun köpte anläggningen av den privata fastighetsägaren och rustade upp
lokalerna. De renoverade lokalerna som nu används som kontorslokaler invigdes år
2009. Idag huserar Samhällsbyggnadssektorn i byggnaden.

•

Boendeutvecklingsprogrammet
Jonas Fellström redogjorde för och berättade om Borlänge kommuns
boendeutvecklingsprogram, och kommande byggnation på landsbygden. De
kommande fyra åren planeras 1092 bostäder att påbörjas i kommunen. Bostäderna
kommer till stor del att byggas genom att förtäta befintliga tätorter i kommunen.
Strategin är även en blandad bebyggelse och en aktiv markpolitik genom en god
dialog med aktörer på bostadsmarknaden. Utanför Borlänge tätort planeras det för
bostadsbebyggelse i Storsten, Uvbergsviken, Ornäs och Oberget. Antagna detaljplaner
för bostadsbebyggelse finns även i Uvberget, Sellnäs och Idkerberget.

•

Senaste info om fiber till landsbygden, ERUF
Enligt en undersökning från WSP är anslutningsgraden av bredband på en hastighet
omfattande 100 mbit/s utanför de största tätorterna i kommunen 6 %. 2740 hushåll
omfattas av denna beräkningsmodell.
Följande sträckor har blivit beviljade bidrag från ERUF(EU:s regionala
utvecklingsfonder):

Rämsbyn – Rämshyttan, Bäck – Hyttingsheden, Tronsjö – Dalvik, Ornäs – Kyna och
Torsång –Milsbo.
Arbetet kommet att utföras 2017-2018 av Borlänge Energi och syftar till att bygga ett
ortsammanbindande nät.
•

Leif Björk från Bygdegårdarnas Daladistrikt informerar om Skadeförebyggande
åtgärder som vattenfelsbytare och larm.
Bygdegårdarnas riksförbund har 1400 medlemmar i Sverige, varav 100 i Dalarna.
Under 2016 och 2017 deltar Dalarnas bygdegårdsdistrikt i Bygdegårdarnas
Riksförbunds skadeförebyggandeprojekt. Föreningar i distriktet får under
projektperioden fram till och med 12 maj 2017 ett utökat bidrag till
skadeförebyggande åtgärder. Leif informerar om två produkter, Vattenfelsbrytaren
Esystop och Lufttrycksalarmet Alairm.
En vattenfelsbrytare är en enkel och prisvärd åtgärd för att förebygga skada från
inkommande vattenledning. Ett lufttryckslarm känner av lufttrycket i byggnaden och
larmar så snart en tryckförändring sker, exempelvis då ett fönster krossas. För brandoch inbrottslarm samt automatisk huvudvattenavstängning oavsett leverantör får
föreningarna i projektdistrikten investeringsbidrag med 75 %, maximalt 7 500 per
åtgärd. De som vill veta mer är välkomna att kontakta Bygdegårdarnas Daladistrikt.

•

Laget runt
Gimsbärke-Duvnäs
I bygdegården har det på den senaste tiden arrangerats Musikcaféer och
vinprovningar. Den 20 november kommer det att anordnas musikcafé med ett band
som spelar 60talspop. Det säljs då även fika och 25-30 personer förväntas att delta.
Sedan 3-4 år tillbaka drivs även en hantverksgrupp i föreningen. Innan jul kommer det
att ske två stycken olika utställningar, där det förväntas att komma cirka 50-60
personer. Föreningen har lyckats att få 50 000 kr i investeringsbidrag av pengar från
den gamla Leaderomgången. Pengarna har gått till att investera i två stycken
värmepumpar.
Lindan
Även Lindan har blivit beviljade med 50 000 i investeringsbidrag av pengar från den
gamla Leaderperioden. Pengarna har gått till att byta fönster på gården, inklusive
arbete. Två ledamöter i styrelsen har avsagt sina uppdrag. Den ena på grund av
hälsoskäl, och den andra har flyttat till Småland.
Dalsjö
Dalsjö har också blivit beviljade Leaderpengar från den gamla perioden. Pengarna har
gått till att renovera köket, vilket behövs exempelvis i samband med Tough race.
Bystugan är inte någon vinterbonad vilket innebär att det just nu inte är några
aktiviteter i den.

Tuna Hästberg
Ett luciafirande kommer att ske nere i äventyrsgruvan. Firandet förra året blev väldigt
lyckat. Det kommer även att byggas fler toaletter, eftersom det har efterfrågas av
besökarna. Under den senaste tiden har antalet stölder blivit mindre. Tuna Hästbergs
äventyrsgruva har blivit beviljade 612 000 i Leaderpengar för den nya perioden.
Pengarna ska gå till ett nytt värmerum, två toaletter på 80 meters djup samt till mer
belysning i gruvan. Folkets park har stängt igen nu under vintern. Det är fortfarande
ett stort antal uthyrningar i bystugan, främst till dykare.
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