Minnesanteckningar från kommunbygderåd i Folkets hus i
Idkerberget 27 september 2017
Närvarande:
Jonas Fellström, Borlänge kommun

Tony Johansson, Lindan

John Wallén, Borlänge kommun

Katarina Jernberg, Lindan

Jon Pallin, Borlänge Energi

Mats Rusback, Tuna-Hästberg

Ove Eriksson, Väster Tuna

Marie-Louise Haglund, Idkerberget

Åke Örjes, Norr Amsberg

Kjell-Arne Fammé, Idkerberget

Åke Westerberg, Idkerberget

Gun Nyberg, Idkerberget

Carita Nordkvist, Idkerberget

Kerstin Johansson, Idkerberget

Gunvor Lindås, Södertuna

Curt Johansson, Idkerberget

Nils Johansson, Södertuna

Conny Norman, Idkerberget

Torbjörn Thalin, Ornäs
Idkerberget önskas välkomna till kommunbygderådet och berättar om Folkets hus.
Vi befinner oss i Folkets hus i Idkerberget. Lokalen används idag till gymnastik, fritidsgård och
uthyrning. Skolan använder även lokalerna för idrott och matbespisning.
John Wallén från plan- och markkontoret informerar om Bredbandsutveckling i Borlänge kommun
I Idkerberget och andra byar i kommunen har privata aktörer som leverarar fiber varit aktiva med att
försöka sälja deras tjänster. När privata aktörer anlitas är det viktigt att ställa krav på fibernätet och
vad som kommer byggas. Det är även bra att jämföra mellan olika leverantörer för att se vem som
kan erbjuda den mest fördelaktiga tjänsten. Det finns en risk att vissa hushåll som bor lite avlägset i
byn lämnas utanför om den privata marknaden får styra. Ett gemensamt engagemang i byn är alltid
fördelaktigt.
Jon Pallin från Borlänge Energi AB berättar om fiberutbyggnad
Borlänge Energi AB lyder under aktiebolagslagen. Det innebär att de inte styr under kommunal
förvaltning utan att det är ägardirektivet som anger hur företaget ska skötas. Borlänge kommun kan i
sin tur genom att beslut i kommunfullmäktige ändra i ägardirektivet. Idag står det i ägardirektivet att
företaget både ska värna Borlängebornas bästa och tjäna pengar. Varje år investerar Borlänge Energi
25 miljoner kronor i fibernätet.
Borlänge Energis fiberverksamhet startade 1997 och idag är 8000 av 11 000 villor i kommunen
anslutna till fibernätet. Varje år ansluts ungefär 1500 nya villor. Även de flesta lägenheter är anslutna
till stadsnätet. Nätet är öppet, vilket innebär att det är konkurrensneutralt gällande vilka
tjänsteleverantörer som sedan ska bjudas in. I Borlänge Stadsnät har marknadsaktörerna möjlighet

att fritt leverara sina tjänster. Eftersom Borlänge Energi tillhandahåller många tjänster själva har de
möjlighet att hålla en låg prisnivå. Enligt Jon har företaget även bra lokalkännedom och en jour som
är möjlig att ringa dygnet runt. Om Borlänge Energi bygger är ambitionen att alla i byn ska kunna
ansluta sig.
Kopparnätet lever på en lånad tid och det är inte frågan om de kommer att läggas ner utan när detta
kommer att ske. Därför är fiber nödvändigt för att i framtiden kunna ha en snabb
internetuppkoppling. Mobilt bredband är ett bra komplement men dess kapacitet räcker inte för de
flesta idag. Fiber och mobilt bredband går hand i hand och kompletterar varandra bra.
Laget runt
Tuna Hästberg.
Äventyrsgruvan fortsätter att användas flitigt för uthyrning av personer som vill dyka i gruvan. Främst
är det på hösten och vintern den hyrs ut, och hyresgästerna är från Sverige, Polen, Finland och
Tyskland. Folkets park har fortsatt att renoverats och pengar har beviljats för en ny toalett nere i
gruvan. Ett fibermöte har anordnads i byn. Det kom 35 personer under mötet och det beslutades då
att de boende i Tuna-Hästberg skulle teckna ett avtal med IP-only. 65 % i byn anmälde intresse att
ansluta sig till fibernätet.
Lindan
Efter det senaste kommunbygderådet i Rämshyttan kom Lindan underfund med att de behövde ha
ett informationsmöte om bredband. 35 personer kom på mötet som sedan anordnades. Många hade
redan innan mötet tecknat bredbandsavtal med en privat leverantör. Bystugan förordnade att de i
byn skulle teckna avtal med Borlänge Energi Stadsnät, och många som redan tecknat andra avtal
ångrade sig.
Bystugan fyllde 60 år i juni och med anledning av det anordnades ett kalas. Under kalaset
anordnades inspirationsteater, femkamp och ridning för barn, samt trerätters middag på kvällen.
Katarina Jernberg delade ut en broschyr till samtliga personer under mötet. I Broschyren finns
information om ett kulturbidrag på max 5000 kronor som är möjligt att söka av
bygdegårdsföreningar. Det går att söka en gång för en barnaktivitet och en gång för en
vuxenaktivitet. Katarina uppmanar alla som har möjlighet att söka bidraget.
Dansbingo har anordnats och första pris var två biljetter till en konsert med Rickard Wolff. Tyvärr vart
konserten sedermera inställd.
Norr Amsberg
En majstång har satts upp bredvid kapellet och därmed lever denna tradition vidare. En sak som har
varit bekymmersamt under sommaren har varit situationen vid badplatsen. Vädret har bidragit till att
serveringsverksamheten inte har fungerat som den ska. Måsar har även ställt till med en del
bekymmer. Badet anses annars vara i bra skick och det finns ett cykelstråk mellan Borlänge centrum
och badplatsen.

Åke Örjes efterlyser att Kommunbygderådet ska vara ett forum för att diskutera gemensamma
problem, och för att lösa saker. Många av de problem som kan uppkomma i byarna är ömsesidiga
och det är därför bra med samverkan.
Väster Tuna
Föreningen firar 25årsjubileum, och det är ännu inte bestämt hur detta ska firas. Det stora
arrangemanget som har anordnats sen senast är midsommarfirandet. Detta är byns stora aktivitet
och inkomstkälla. Just nu är det annars stökigt i byn eftersom det byggs en ny gång- och cykelbana
och en ny bro ska byggas även Norån i vinter. I år har föreningen haft kor som har betat på området.
Korna har lånats av kommunens Highland Cattle och föreningen är nöjda med samarbetet med Jakob
Wallin och Inge Karlsson på Borlänge kommun. Ett holländskt par som driver en bondgård har även
flyttat in till byn. I november kommer en filmafton att anordnas. Väster Tuna bygdegård har en
tidning som ges ut två gånger per år. Höstnumret håller just nu på att distribueras och kommer att
ges ut i november.
Södertuna
En byvandring har anordnats i Sellnäs. Och under midsommar anordnats ett traditionellt firande med
majstång och dans. Efter sommaren har en pubkväll anordnats där det var livemusik med musik och
pub. Det har även anordnats en aktivitet med brandkåren och en brandbil var på plats. Södertuna
bygdegård har beviljats bidrag från Boverket för investering i allmänna samlingslokaler. Det mesta av
detta var genomfört i september. Denna investering omfattade ny värmepump, radiatorer med
mera. Uthyrningen har haft stiltje eftersom de har hållit på med renoveringarna i två veckor. Matoch hantverksdagen i november förväntas dock att bli av. Efter nyår ska bygdegården målas och det
är elever på komvux som har praktik som ska genomföra målningen. Under denna tid kommer
bystugen inte kunna hyras ut.
Idkerberget
Ett midsommarfirande har anordnats i Idkerberget. Föreningen rekommenderar alla att anlita
frivården, där personer som dömts till samhällstjänst kan hjälpa till med arbete. I idkerberget kom en
person och målade om hela Folkets hus, och även motorklubben vart ommålad. En julmarknad
kommer att anordnas i byn och under den skjutsas barnen runt med häst och släde. Den största
aktiviten just nu är annars gymnastik som anordnas två dagar i veckan. Även danser anordnas och
nästa dans är den 28 oktober. En gång i veckan anordnas fritidsgård som drivs av Unga örnar i Folkets
hus. Uthyrning av Folkets hus sker även regelbundet. Det finns även två stycken bastu i lokalen som
används regelbundet.
Ornäs
Aktuellt just nu i Ornäs är området för fotbollsplanen där kommunen planerar för ett nytt
bostadsområde. En markanvisningstävling pågår för närvarande där exploatörer och arkitekter har
möjlighet att anmäla sitt intresse. I allmänhet har mottagandet för detta i Ornäs varit negativt. Ny
storskalig bebyggelse planeras även för Oberget som är ett område som ligger norr om Ornäs.

Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 22 november 17:30 i Halvarsgårdarnas gamla skola, Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

