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Ove Eriksson hälsar oss välkomna till Halvarsgårdarnas gamla skola och berättar om verksamheten
Ove är inte helt säker exakt när huset vi befinner oss i byggdes, men det finns dokumenterat att det
bedrevs skola i redan i mitten på 1800- talet. Rummet vi sitter i är själva skolsalen och bredvid finns
lärarbostaden. På väggarna finnsbilder från den gamla skolan. För cirka 25 år sedan samlades
människor från byn och beslutade sig för att renovera skolan. Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen
renoverades sedan skolan och den är nu i gott skick. Byns förening heter med anledning av detta
Föreningen för gamla skolan i Halvarsgårdarna. I år firar föreningen 25 årsjubileum. Byggnaden är
inte så stor men den fyller sitt syfte väl. Föreningen har gett ut två böcker. Den första som gavs ut
handlade om Halvarsgårdarna och tog 4-5 år att producera.
Jonas Fellström från Plan- och markkontoret håller en statistisk presentation om Borlänge
kommuns landsbygd
Jonas berättar om landsbygden i kommunen ur ett statistiskt perspektiv. Cirka 15 % av kommuns
invånare bor på landsbygden, vilket innebär alla personer i kommunen som bor utanför Borlänge
tätort och Romme tätort. Tätorter som finns på landsbygden är Ornäs, Torsång,
Halvarsgårdarna/Sellnäs, Repbäcken, Idkerberget och Norr amsberg. Statistik visades för variabler
som exempelvis förvärvsfrekvens, antal invånare, antal anställda, andel med utländsk bakgrund,
bostatstyper, med mera. Presentationen skickas ut som en bilaga tillsammans med detta protokoll.
Laget runt
Södertuna
På lördag den 25/11 kommer det genomföras en hantverksdag, vilket är ett av årets stora
evenemang. Annars så har det varit relativt lugnt den senaste perioden. Investeringsåtgärderna som
Boverket gav stöd till har nu genomförts i bygdegården. Uthyrningarna har annars kunnat
genomföras precis som vanligt.

Gimsbärke
På den senaste tiden har det varit lugnt med aktiviteter. En brasiliansk matlagningskväll har
anordnats. Det blev en riktigt trevlig kväll där brasiliansk mat tillagades. Matalgningen organiserades
av en familj från Brasilien som bor i byn. I vår kommer en ny matlagningskväll att anordnas som är
inspirerad av en annan matkultur. Årets vinprovning kunde dessvärre inte anordnas på grund av för
få anmälda. Vinprovningen kommer istället att genomföras i januari. Lördagen den 18 november
ordnades en föreläsning om väder av Mikael Lassbo. Föreläsningen handlade om hur det går att spå
väder på kort och lång sikt genom att tolka moln. Nitton personer kom och lyssnade. Den första
advent kommer julgröten att anordnas precis som vanligt. Cirka 50 personer förväntas att komma.
Tidigare har det varit problem med ungdomsfester som spårat ur och därför finns det en ny regel att
två föräldrar måste vara med hela kvällen om någon under 25 år bokar stugan. Detta har gjort att det
har fungerat bättre.
Dalsjö
Dalsjö är i en stor utvecklingsfas med nya aktiviteter. Barnens Tough race har genomförts fyra
gånger, och i sommar kommer femte upplagan att genomföras. I somras var det 5000 deltagare
totalt. Bygdegården har fått Leaderpengar för att yterliggare kunna utveckla tävlingen. Detta har
gjort att banan numera är permanent och alla som vill är välkomna att komma och testa
hinderbanan. Fiber har nu dragits in i bystugan och detta har gjort att fotbollskvällar på
storbildsskärmar har kunnat genomföras. Föreningen anser att avloppsfrågan i Dalsjö har sköts på ett
bristfälligt sett. Åsikten är att politikerna har förhalat frågan, vilket innebär att det fortfarande sker
utsläpp från avloppet. Kommunens hantering av bygglovsärensen upplevs även som godtyckliga. En
stark kritik från Dalsjö är att de anser att strandskyddsbestämmelser används olika för olika personer.
Tuna Hästberg
Det har genomförts många vandringar och dykningar i Tuna Hästbergs äventyrsgruva, även om det
har avtagit lite till hösten. Två luciaföreställningar i äventyrsgruvan planeras. Dessa brukar alltid vara
slutsålda. På sista april kommer en eldshow att genomföras. Lokalerna i bygdegården hyrs
kontinuerligt ut till de som dyker i gruvan. En julmarknad kommer att genomföras innan jul. På
marknaden kommer det finnas möjlighet att köpa föreningens tidsskrift Tuna-Hästbergsbladet.
Lindan
Kurserna i stugan är igång och stugan hyrs ut. På övervåningen är det en tjej som kör träningspass i
yoga som hyr in sig. Hon ordnar kurser en gång i veckan. Totalt sett hyrs stugan ut varje dag under
veckorna utom tisdag och fredag.
Väster Tuna
En filmkväll har anordnats där tre stycken gamla filmer visades. Det kom väldigt mycket folk, och
några fick vända i dörren eftersom de inte fick plats i lokalen. Föreningen ger även ut ett
medlemsblad två gånger om året. Kor från kommunens Highland Cattle har varit ute i byn under
sommaren och hösten. De var ett mycket populärt inslag och har nu lämnats tillbaka till kommunen.
Föreningen ser redan fram emot nästa sommar när korna kommer tillbaka. Ica-Sellnäs har byggts om
rejält med en ny inredning. Den nya ägaren har satsat mycket pengar i butiken. Byn har hamnat i

någon form av dödläge när det gäller bredbandsutbyggnaden. Diskussioner har förts och det är just
nu en komplex situation där det finns flera privata aktörer som är intresserade av att bygga.
Norr Amsberg
På lördag 25/11 är det en kyrklig auktion med syföreningen. De hoppas då på att det kommer många
spekulativa kunder. Sportklubben Amsbergs SK håller igång och träffas varje torsdag. De är ett elitlag
som består av personer över 65 år, och de brukar fika tillsammans. De brukar även visa gamla
Borlängebilder från förr. I torsdags anordnades en sittning och det kommer att göras ytterligare en
gång före jul. Det kommer även att äga rum ett luciafirande och Åke förmodar att det då som vanligt
kommer att bli ett fint inslag med hjälp av ridklubben, med en Lucia på rygg. Även en julotta planeras
precis som vanligt. Antalet deltagare på Amsbergs kapell brukar vid dessa tillfällen vara fler än i Tuna
Kyrka. En stor anledning till detta är att Alexander Lind kommer och spelar trumpet.
Ornäs
Just nu pågår en arkitekttävling om marken på den nuvarande fotbollsplanen. Tre bidrag har gått
vidare i tävlingen och kommer att få vara med om att få konkurrera om att exploatera marken.
Entusiasmen i byn är inte så hög kring detta och många befarar att den fina utsikten som finns idag
kan förstöras. Torsångs hembygdsförening har skickat ut en kallelse till befintliga och blivande
medlemmar om föreningens framtida verksamhet. Mötet handlar om framtiden i byn och om hur
arbetet ska organiseras. Fotbollsföreningen har tagit över en del av bygdeföreningens verksamhet,
men det behövs fler som är med och bidrar.
Övriga frågor
Åke Örjes har ett förslag att frågorna om förhållandet mellan landsbygd och centralort kan lyftas
mer. Vilka för och nackdelar finns det med att bo i staden respektive landsbygden. Och vad finns det
för förutsättningar på landsbygden som inte centralorten kan tillgodose. Kommunbygderådet är ett
lämpligt forum att lyfta dessa frågor i framtiden.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 10 januari 17:30 på Palladium, Sveagatan 21, Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

