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Nils Johansson och Gunvor Lindås informerar om Södertuna bygdegård.
Södertuna bygdegård började byggas 1919, och stod klar 1920. Gården användes vid denna tid som
barnhem. År 1928 skickades barnen ut på olika fosterhem, och barnhemmet stängdes. Under 1930talet var gården bostad åt olika familjer, och under år 1942 till 1945 var gården logement och
expedition för militären. År 1946-1947 bedrevs det en skola i bygdegården.
År 1948 började lokalen att drivas som en bygdegård och år 1959 så bildades Södertuna
bygdegårdsförening. År 1992 gjordes en större renovering och gården fick då den nuvarande
utformningen. Efter det så har gården renoverats i flera omgångar. Stora salen rymmer 120 personer
med bord och stolar. Aktiviteter som anordnas i lokalen är fester, konferenser, allmänna uthyrningar
Michelle Svensson från Miljökontoret informerar om Enskilda avlopp
När det gäller Enskilda avlopp finns det väldigt mycket som det behöver tänkas på. Det finns många
olika avloppstekniker. Bland teknikerna finns vanlig traditionell teknik, markbaserad rening, sluten
tank med slamavskiljare, urinsorterande toalett samt andra lösningar. Det finns även alternativa
lösningar som är vanliga i fritidshus som mulltoa, utedass med mera.
Hur går det till när kommunen handlägger ett avlopp?
När en avloppsanläggning med vattentoalett inrättas, eller om anslutning sker till en vattentoalett
ska du söka tillstånd hos Borlänge kommun. Om en avloppsanläggning enbart är för BDTavlopp((bad-, disk- och tvättavlopp) räcker det oftast att du skickar in en anmälan. Vid ansökan om
tillstånd ska en avgift betalas in. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.
Avgiftens syfte är att räcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller
tjänsten.
Kommunen kan ge förslag till olika avloppslösningar, men får inte ge specifika förslag på lösningar
eller rekommendera en utpekad entreprenör.

Det finns idag 2000 enskilda avlopp i Borlänge kommun. 400 av dessa har inte kontrolleras, och det
saknas därför uppgifter om dessa. Inventering av enskilda avlopp planeras framöver när resurser
finns, eventuellt kommer denna påbörjas nu i sommar.
När en ansökan skickas in till kommunen om att anlägga ett avlopp granskar Miljökontoret
blanketten. Det första som görs är att titta om det är möjligt att koppla in sig på befintligt kommunalt
VA. Brev skickas sedan ut till berörda grannfastigheter som är lokaliserade inom avståndet 75 meter
till den aktuella fastigheten. Dem får då möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter. Avstånd
till sjöar och vattendrag beaktas och det krävs en hög skyddsnivå om en ansökan ska beviljas.
Ansökan är sällan komplett från början så ofta får Miljökontoret ringa sökanden och be om
kompletterande uppgifter.
Kommunens ambition är att inventera alla avlopp, och de som inte är bra nog ska göras om. När i tid
detta kommer att ske är osäkert. Det kommunala avloppet ska byggas ut, och det finns en
utbyggnadsplan för VA.
Varför kommunala avlopp?
Anledningen är att minska övergödningen i enlighet med miljömålet och för att skydda människors
hälsa. I Sverige är idag en stor majoritet anslutna till det kommunala avloppet. En stor fördel är att
det är en bättre kontroll på hur reningen ser ut. Kraven har blivit allt strängare med åren.
Alf Bergersveen från Borlänge Energi informerar om kommunala avlopp
En stor byggnation av kommunala avlopp planeras, och Borlänge Energi anser att det finns ett stort
behov. Många byar i kommunen saknar idag kommunala avlopp. Eftersom det är stora områden som
behöver kommer allt inte att ske på en dag, utan utbyggnaden kommer att pågå i många år
framöver. Kommunens VA-plan som innehåller den planerade utbyggnaden är för närvarande under
revidering. För närvarande pågår ett projekt gällande utbyggnad av kommunalt avlopp i Lennheden.
Arbetet måste planeras långsiktigt, och det finns alltid saker som kan göra att områden kastas om i
turordningen.
Arbetet i Lennheden ligger efter i tidsplanen. Förhoppningsvis kan byggnationen där sättas igång
efter sommaren. Prognos för byggnation i området är cirka 2-2,5 års byggtid.
Miljökontoret informerar Borlänge Energi var det finns dåliga enskilda avlopp. Dessa ska då läggas till
i VA-planen och göras om till kommunala avlopp. Idag prioriteras mindre byar ner i planen eftersom
det finns många större byar där det finns ett behov av utbyggnad av kommunala avlopp.
Jonas Fellström informerar om detaljplanerad mark i Sellnäs
I Sellnäs finns en detaljplan avsedd för småhusbebyggelse. Det kan även bli aktuellt med någon form
av äldrebostäder på platsen. Kommunen planerar nu för att tomterna inom kort kommer att fördelas
i kommunens tomtkö. Åsikterna om bostadsbebyggelse på platsen är blandad i Sellnäs.

Laget runt
Dalsjö.
Verksamheten som finns i byn riktar sig främst mot sommarhalvåret. Tough race är fortsatt
prioriterat i föreningen. Det kommer att anläggas en permanent bana i området, och bybor kommer
att få möjlighet att använda den året om. Bygglov är sökt för hinderbanan och avloppsfrågan måste
lösas för att det ska bli beviljat. Miljökontoret har varit väldigt behjälpliga med att lösa avloppsfrågan.
Norr Amsberg
Precis som varje år så har det varit julfirande i Amsberg. De hade även en kväll där en bybo som varit
turist i Nordkorea och Sydkorea berättade om sin reda. Föreläsningen var mycket uppskattad och
drog ut på tiden så han hann enbart berätta om Nordkoreabesöket. En till kväll kommer att anordnas
den 31 mars, där han även kan berätta om sina upplevelser i Sydkorea. Fiber har nu äntligen blivit
installerat i byn.
Strandbro
Vi välkomnar Strandbro som nu åter har en representant i kommunbygderådet. Föreningen har nu
en ny styrelse. Bygdegården hyrs ut mycket och det anordnades flera julfester på gården. Sista april
brukar vara en stor händelse och det kommer då mycket folk till firandet.
Sellnäs
På de aktiviteter som anordnas är det ofta samma återkommande personer som brukar delta. Skolan
målades om och det var enbart styrelsen som deltog i arbetet. Midsommarfirandet har växt och
antalet besökare har ökat kraftigt. Det kommer att gå ut ett upprop för att hitta fler frivilliga till att
hjälp till med att anordna firandet. Det har även anordnas en kurs i hjärt- och lungräddning.
Föreningen ger ut en tidning som är väldigt populär. Styrelsen skriver i huvudsak artiklarna, men
ibland hjälper medlemmar till med att skriva.
Rämshyttan
Rämshyttans byförening har haft årsmöte och samma styrelse blev omvald. Ett arbete har satts igång
för att fräscha upp lokalen på övervåningen.
Södertuna
En julgransplundring har ägt rum och det kom ovanligt många barn och vuxna. Föreningen har haft
årsmöte och den tidigare styrelsen blev omvald. Den 9 mars sker ett styrelsemöte där programmet
för resten av året presenteras. Nästa år planeras ett jubileumsfirande eftersom det var 60 år sedan
som föreningen bildades.
Gimsbärke
Föreningen har haft ett årsmöte och det kom då endast 7 stycken deltagare. Ekonomin i föreningen
är mycket god, och en stor anledning är att många hyr lokalen. Lokalen var uthyrd 132 gånger förra
året. Cecilia Kyllinge hade premiär för sin nya show och det deltog då 184 personer. Den 19 mars
kommer det anordnas ett musikcafé med bandet Volounteers, de är från Grangärde och spelar

irländsk musik. Den 5:e maj gästar Dalateatern gården och kommer att visa familjedramat
försvinnandet.
Lindan
Ett årsmöte håller på att planeras. Borlänge Energi kommer snart att gästa gården med Fågelmyra on
tour. En gökotta kommer att anordnas på Kristi himmelsfärds dag. Det brukar vara populärt och folk
brukar ta med sig sina djur. Invigningen av bystugan skedde för 60 år sen i år och ett firande planeras
för att uppmärksamma detta. Tre personer i styrelsen och en person i programrådet som även varit
hästbaneansvarig har slutat. Valberedningen jobbar för fullt med att hitta nya medlemmar. Söndagen
den 23 april kommer en hälsomässa att anordnas.
Tuna Hästberg
Föreningen har anordnat en utflykt till Säters biografmuseum, 21 personer följde med. Uthyrningen
till äventyrsgruvan rullar på som vanligt. Parken i bygden har blivit uthyrd till en hundkurs vid ett par
tillfällen. Den 23 mars kommer föreningen att anordna en infoträff om fiberbredband, för att
undersöka hur stort intresset är.
Nästa möte kommer att äga rum 10 maj klockan 17:30 i Rämshyttans bygdegård, Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

