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Jonas Fellström hälsar alla välkomna och berättar 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 arkitekten Edward Dahlbäck. I Borlänge är
han arkitekten som ligger bakom Stora Hotellet/Palladium, Domnarvets nya folkskola, Kvarnsvedens
skola, Kyrkskolan och Spraxkya folkskola. Bion lades ner år 1986 och anläggningen användes efter det
sporadiskt som eventhall/restaurang för olika musikevenemang. Lokalerna blev väldigt förfalna och
till slut gick det inte att ha några evenemang i lokalerna. 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. År 2017
sålde kommunens bolag Fastighets AB Hushagen lokalerna till Samhällsbolaget Norden AB.
Lars Robertsson och Hans Johansson från bygg- och kartkontoret informerar om kommunens
bygglovshantering
Lars Robertsson arbetar som bygg- och kartchef och Hans Johansson arbetar som
bygglovshandläggare. Det är byggnadsnämnden som fattar beslut i bygglovsärenden. För många
ärenden har nämnden delegerat beslutanderätten till tjänstemän på bygg- och kartkontoret. Totalt
är tolv personer anställda för att arbeta med bygglovshantering. Handläggarna är specialiserade på
fyra olika saker, administration/utveckling, tillsyn, bygglov och förhandsbesked. Idag vill många bygga
i Borlänge och arbetsbelastningen på bygg- och kartkontoret är hög. Därför är bygglovsärenden för
närvarande mer prioriterat än tillsynsärenden.
De flesta områden på landsbygden är inte detaljplanelagda. Utanför detaljplanelagt område bör man
söka förhandsbesked innan bygglov söks. På landsbygden är det främst nära vatten och långt ifrån

befintlig bebyggelse som det kan finnas svårigheter att få bygglov beviljat. Hundra meter från
vattenområden finns strandskyddsbestämmelser som innebär att bygglov inte beviljas förutsatt att
det inte finns väldigt starka skäl.
Frånsett vissa undantag krävs det alltid bygglov när någonting ska byggas. Enligt plan- och bygglagen
ska varje ärende handläggas inom tio veckor.
Daniel Larson vattenstrateg berättar om kommunens VA
Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög
kvalitet. Syftet med kommunalt avlopp är även att undvika förorening i dricksvatten, sjöar och
vattendrag. I längden är det oftast enklare och billigare med kommunalt avlopp än med enskilt
avlopp.
Kommunen är skyldig att följa lagen om allmänna vattentjänster. Syftet med lagen är att säkerställa
att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt lagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna
vattentjänster.
Vattentäkten i Lennheden är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten förser,
tillsammans med vattentäkten i Tjärna, större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med
dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Det finns mer än 200 enskilda
avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Som en
del av skyddet av vattentäkten i Lennheden kommer kommunen (Borlänge Energi) bygga ut
spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de
enskilda avloppen. Tidigare har planen varit att bygga ut i två etapper, det är nu ändrat till att hela
området byggs i en etapp. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från
föroreningar.
Den befintliga VA-planen för Borlänge kommun är idag inaktuell. Det behövs en ny VA-plan för att vi
ska kunna bygga ut systemet. Därför arbetas det för närvarande med en ny VA-plan. I planen ska det
utredas var vi ska bygga, hur och när det ska ske. Det går inte att göra allt på en gång, därför behövs
en plan där det anges vilka områden som är prioriterade. Kommande utbyggnadsområden för VA
delas in i tre olika kategorier, de som ska byggas ut inom 10 år, mellan 10-20 år, och de som ska
byggas ut om mer än 20 år. Den nya VA-planen tas fram utifrån en mall från havsmyndigheten. I
planen anges var kommunens VA-system ska byggas ut, och i vilken ordning utbyggnaden ska ske.
Om 1 år är förhoppningsvis den nya planen klar. I Borlänge är en hög andel anslutna till det
kommunala Va-systemet i förhållande till övriga landet, samt så är priserna för att ansluta billiga i
jämförelse med rikssnittet.
Laget runt
Lindan
Inget speciellt är på gång just nu, utan allt sker enligt planelagt schema. Lokalerna är uthyrda varje
veckodag bortsett från tisdagar. De andra dagarna anordnas kurser i mindfullness, yoga, dragspel och
linedance. Den goda uthyrningsbeläggningen gör att föreningens ekonomi är god. På tisdagar är det
ibland matlagningskurser, där pensionärer deltar. Det har hoppat av folk från styrelsen, vilket har

varit kännbart. Katarina informerar även att alla som är anslutna till bygdegårdsförbundet har
möjlighet att utan kostnad låna konst från Bygdegårdarnas distrikt i Dalarna. En gång i månaden
anordnas vinprovning i föreningen.
Gimsbärke
En julgröt anordnas under julledigheten, där det deltog 50 personer. En vattenfelsbrytare har blivit
installerad. I januari kommer en vinprovning att äga rum. Föreningen ska även fira 20 år genom att
anordna musikcaféer, där det ska sjungas visor. Föreningen har försökt att ordna familjedagar där det
sker pulkaåkning. På grund av snöbristen har detta varit svårt, men förhoppningen är att detta ska
kunna anordnas under vintern. IP-only har fått ett bra gensvar och enligt de själva ska de gå vidare
med fiberutbyggnaden i Gimsbärke.
Tuna-Hästberg
Föreningens årsskrift delades ut den 16:e till alla hushåll i byn. En julmarknad har ägt rum och en
lokal konstutställning har anordnats. De från styrelsen som deltog sålde korv och kaffe uppe i gruvan.
Uthyrningen pågår annars som vanligt till gruvan
Milsbo
Det är ett generationsskifte på gång i byn. Flera unga barnfamiljer har flyttat in. Bystugan används nu
oftare till födelsedagskalas och andra festligheter. Föreningens inkomster sker främst genom
uthyrning av stugan, då det är många som hyr för övernattning. Rösåsens utkiksföreningen ska
anordna sitt styrelsemöte i bygdegården.
Milsbo bygdegård har sökt bidrag från landsbygdsprogramet. Föreningen fick totalt 225 000 kr i
medfinansiering beviljat varav 169 000 kr från Länsstyrelsen och 56 000 kr från Borlänge kommun.
Totalt var det offentliga medfinansieringen 225 000 kr av den totala kostnaden på 250 000 kr.
Pengarna användes till att byta fönster, renovera kök, funktionsanpassa stugan samt ommålning.
Renoveringarna kommer att påbörjas i vår när det är mindre uthyrningar.
Dalsjö
Dalsjö är främst en sommarhalvårsförening och det har varit lugnt. En pub-kväll anordnades när det
var VM-kval i fotboll. Föreningen förvaltar en Touch Race-bana. i Dalsjöregionen finns även en
golfbana med positiv utveckling parallellt med Tough Race banan. Under vinter finns det skidspår
som görs på golfbanan av ideella krafter från grannbyn Utendal. På grund av flera omständigheter
har en del av byn fått sin utbyggnad av kommunalt avlopp kraftigt försenat. I byn råder ett missnöje
över detta, vilket förmedlades till kommunens vattenstrateg.
Norr Amsberg
Aktuellt nu är en julgransplundring som kommer att anordnas nu på lördag 13 januari. Sportklubbens
elitklubb har startat igen. Elitklubben består av ett härligt gäng på 65+ som träffas varje torsdag
förmiddag.
Ornäs

Ett isevenemang som skulle anordnas blev inställt på grund av dålig is. Ornäs BK har fått en
kompensationsbetalning från kommunen eftersom fotbollsplanen ska tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Det är annars svårt att få till en aktiv byggderörelse i Ornäs. Ornässtugans fik har
öppnat igen. Det håller öppet under helger i samband med skridskoåkning på Runn.
Sunnanö
Magnus Granberg från Sunnanö bystuga presenterar sig. Det har påbörjats ett projekt för ett område
utomhus i anslutning till bystugan. Syftet med projektet är att tält, med mera ska kunna sättas upp.
Detta gör att fler personer har möjlighet att närvara vid stugans tillställningar. I dagsläget går det inte
att inrymma mer än 40 personer. KRIM har under sommaren varit där och hjälpt till med att måla om
bystugan. I samband med att fiber kommer ut till Sunnanö har det ansökts om hjälp till Boverket med
installationen.
Bystugeföreningen har även fått bidrag från Dalarnas vattenregleringsfond att ordna en lekplats till
det lilla grönområdet. En ölprovning anordnades nyligen, där Camilla Milan kom och presenterade
olika ölsorter. En mycket trevlig tillställning, där det kom många personer. Många vill hyra stugan,
och antalet uthyrningar är det största på 30 års tid. Det största problemet är att hitta personer som
vill engagera sig i styrelsen. Idag är sex personer aktiva.
Södertuna
I slutet av 2017 anordnades Mat- och hantverksdagen. Det var en lyckosam dag som gav ett
överskott på 20 000 kr till föreningen. Det har varit privata fester, dop, och en del annat. Från och
med denna vecka har en helrenovering påbörjats. Det är Komvux målarutbildning som målar om och
tapetserar hela lokalen. De står för arbetet och föreningen står för materialkostnaderna. Arbetet
kommer att pågå fram till mars. Akustikåtgärder kommer att sättas in i syfte att förbättra akustiken i
den stora salen. Föreningen har sökt bygdemedel från Länsstyrelsen. Beslut från dem väntas i slutet
av månadsskiftet. Tidigare beviljades Södertuna bygdegård bidrag genom Boverket, var på hela
systemet renoverades. Föreningen fyller 60 år under året och då hoppas föreningen kunna
genomföra en uppfräschning av lokalerna. Den 22 februari kommer föreningen att anordna ett
årsmöte.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum 6 mars 17:30 i Lindans bystuga, Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

