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Mats Jansson informerar om Rämshyttans bygdegård.
Rämshyttans Bygdegårdsförening bildades 1956 när man av dåvarande Stora Tuna kommun erbjöds
att få överta fastigheten för den tidigare folkskolan i byn. Efter en invändig ombyggnation kunde
invigning av bygdegården ske den 28 september 1958. Under de 50 åren har det varit många år med
mycket och livaktig verksamhet vid gården, men även perioder med mindre aktivitet.
En speciell sak med Rämshyttan är att tre olika kommuner, Ludvika, Säter och Borlänge möts i en
punkt på sjön i byn. Detta innebär att Rämshyttan har invånare från alla tre kommuner. Totalt består
byn av cirka 60 fastigheter. I byn finns en gård som har drivits som turistgård och rekreationsgård.
Många turister brukade komma dit, framför allt under vintertid. I omgångar har det både lagts ner
och drivits som flyktingförläggning. En ny flyktingförläggning startade 2014. Denna kommer i dagarna
att läggas ner, och de boende kommer att flytta vidare till andra platser.
John Wallén från plan- och markkontoret informerar om Enskilda avlopp
John Wallén arbetar som markingenjör och är även till 50 % anställd som bredbandssamordnare i
kommunen. Det finns både en nationell, regional och kommunal bredbandsstrategi som kommunen
ska förhålla sig till. Kommunens bredbandsmål är i dagsläget att 90 % av kommunen ska ha möjlighet
att ansluta sig till bredband med en hastighet av minst 100 mbit år 2020 och 95 % år 2025. Nyligen
antog Regeringen ett nytt bredbandsmål som innebär att 98 % av befolkningen ska ha tillgång till
1000 mbit bredband år 2025. Detta kommer troligtvis innebära att kommunens bredbandsstrategi
behöver revideras framöver.
Borlänge kommuns enda bredbandsförening finns idag i Rämshyttan. Föreningen har blivit beviljad
ekonomiska medel från landsbygdsprogrammet som handläggs av Länsstyrelsen. En utbyggnad av
bredband via fiber kommer inom kort att ske i byn.
John visar en bild på hur fibernätet är uppbyggd i Borlänge. En stor del av centralorten är utbyggd
medan utbyggnaden på landsbygden inte har kommit lika långt.

En stor anledning till att ansluta sig till fiber är att kopparnätet snart kommer att avvecklas. De som
vid avvecklingen inte har tillgång till bredband via fiber kommer att bli hänvisade till mobilt
bredband. Mobilt bredband är inte ett slagkraftigt alternativ jämfört med fiber eftersom kapaciteten
är begränsad beroende på hur många som använder nätet, samt avstånd till telemasten.
Den nuvarande utbyggnadsnivån på landsbygden är för låg om vi ska klara kommunens
bredbandsmål även utanför Borlänge tätort. Det behövs mer krafter för att utbyggnaden ska kunna
ta fart. Pengarna från Landsbygdsprogrammet som handläggs av Länsstyrelsen är dessutom
begränsade.
Det finns idag även många marknadsaktörer i Borlänge kommun som erbjuder fiberanslutning, och
det är inte helt lätt att veta vilket som man ska välja. En del menar på att samhället utelämnar
konsumenten till marknadskrafterna. Dessa är främst intresserade av ekonomisk vinning och tar inte
något slutgiltigt ansvar för konsumenterna. Det är därför viktigt att staten och kommunerna tar ett
ansvar för att en utbyggnad av fiber även sker till glesare områden.
Borlänge kommun deltar tillsammans med övriga Dalarna i ERUF. Syftet är att bygga ett
ortsammanbindande nätet mellan kommunens orter. När nätet är utbyggt kommer det i sin tur vara
möjligt att bygga ut fiber i orterna. Borlänge Energi är utförare och projektansvariga för ERUF.
Enligt kommunens bredbandsstrategi ska utbyggnaden på landsbygden främst ske genom
fiberföreningar när det saknas affärsmässiga grunder. Det innebär väldigt mycket arbete att driva och
sköta en fiberförening. I Dalarna är det många som genom bildande av fiberförening sökt
ekonomiska medel till ett byanät från Landsbygdsprogrammet. Detta har gjort att pengarna nu är
slut, och att dessutom många står i kö för när det kommer nya pengar.
Laget runt
Strandbro.
En kurs har anordnats för att lära känna de fåglar som finns i närområdet. Ytterligare en träff
kommer att anordnas och då ska de ut i naturen och lyssna på fågelljud. Ett valborgsfirande har
anordnats och de kom då mycket folk, cirka 300 personer. Det var ett lyckat firande och det såldes
korv, läsk och lotter. Den 4 juni kommer ett barnloppis att anordnas. Till hösten planeras det för en
trubadurafton och en aktion.
Lindan.
I april anordnades en hälsomässa och under Kristi himmelsfärd ägde en gökåtta rum. Under gökåttan
går man till Stora Tunas fritt högsta fallande vattenfall och äter medhavd frukost. I juni firar bystugan
60årsjubileum och det kommer då att ske ett stort firande. Mycket av tiden går till planeringen inför
firandet. För barnen planeras det för en föreställning av MR Udd som ska trolla och göra
ansiktsmålning. På kvällen är det inspirationsteater med Gazbazz och tre rätters middag för de vuxna.
Gimsbärke-Duvnäs
Teaterföreställningen försvinnandet har anordnats på bygdegården. En mycket stark och bra teater.
Det har även anordnats ett musikcafé där det kom 7 personer. Studiecirklar har anordnats där det
bland annat har varit ett släktforskningscafé. Det finns en hantverksgrupp med 24 kvinnor som

träffas varannan vecka. Den 4:e juni kommer en loppmarknad/växtmarknad att äga rum. Sedan
kommer det vara mycket planering till det stora midsommarfirandet.
Tuna Hästberg
Ett valborgsfirande har anordnats tillsammans med Äventyrsgruvan. Arrangemanget var välbesökt
och totalt var det 370 betalande besökare. Kvällen avslutades med ljudlösa fyrverkerier vilket var
uppskattat. Annars är fiberfrågan väldigt aktuell i byn och två leverantörer har varit intresserade av
att bygga i byn. En upprustning håller även på att ske av Folkets park.
Ornäs
Ombyggnationen av pizzerian i Ornäs har nästan blivit klar. Isen har släppt på Ösjön men trots det är
det ännu inte så många båtar som har lagts i vattnet. Detaljplanering sker nu i syfte att bygga
bostäder på den nuvarande fotbollsplanen i byn. Planeringen är fortfarande i ett tidigt skede.
Dalsjö
Ett årsmöte har anordnats och det är som vanligt svårt att få folk att ställa upp ideellt.
Valberedningen gjorde ändå ett bra jobb och lyckades få ihop en styrelse. En städdag har anordnats
och det har då fixats i bystugan och bland annat installerats en ny spis. Touch race kommer att
anordnas i juli. Byföreningen är särskilt engagerad i barnens Touch race som äger rum samtidigt.
Permanenta hinder har byggts som innebär att hinderbanan kan användas året om. Golfbanan
öppnar tidigt i år och det är stort intresse för att spela på banan.
Södertuna
Ett valborgsfirande har ägt rum i byn. I år så var det inga fyrverkerier eller smällare med i firandet,
vilket de flesta tyckte var bra. Det finns en manskör i byn som träffas i bygdegården och repeterar.
Den 11 maj är det dags för en blomaktion. Detta är uppskattat det finns många i föreningen som är
intresserade av blommor. En byvandring kommer att äga rum framöver
Rämshyttan
Ett årsmöte har ägt rum och samma styrelse som satt tidigare blev omvald. En aktivitetsgrupp har
skapats och i den ingår även personer som inte är med i styrelsen. En ommålning av bygdegården
pågår för fullt. En aktivitetsdag kommer att ske inom kort. Då kommer båtar att läggas ut och andra
saker att fixas. Även i Rämshyttan har det varit ett valborgsfirande.

Nästa möte kommer att äga rum den 6 september 17:30 i Folkets hus i idkerberget, Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

