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Kent Strömvall hälsar alla välkomna till Gimsbärke-Duvnäs
Gimsbärke-Duvnäs bygdegårdsförening är en ideell förening med medlemmar i första hand från
Solbacka, Gagnbro, Koppslagårdarna, Duvnäs och Gimsbärke. Föreningen bildades 1993 när kyrkan
överlät församlingshemmet till byn. Sedan starten har antalet medlemmar ökat och verksamheten
likaså.
Föreningens uppgift är bl.a. att:
•Äga och vårda byggnaden
•Hyra ut till medlemmar, organisationer och enskilda
•Verka för kulturell utveckling i våra byar
Jonas Fellström informerar om kommunens serviceplan
Borlänge kommuns serviceplan för landsbygden antogs av kommunfullmäktige år 2015 och gäller för
åren 2015-2018. Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service på
landsbygden, samt en metod för att vidmakthålla rimlig servicenivå för boende, företagare och
besökare. Den är även ett verktyg i kommunens planeringsarbete och ett underlag för Länsstyrelsens
prioriteringar avseende landsbygdsutveckling. Serviceplanen avgränsar sig till att omfatta alla typer
av kommersiell service. Offentlig service som skola, vård och omsorg behandlas i andra
styrdokument. Prioriterade serviceorter i Borlänge kommun är Torsång, Ornäs och
Halvarsgårdarna/Sellnäs.
Synpunkter som kom fram under mötet är att intresset och viljan att utveckla sin bygd upplevs som
stor på Borlänge landsbygd. Flera anser att de egentliga värdena som finns bör lyftas fram mer i
samanhanget. Det finns flera viktiga frågor som exempelvis småföretagsverksamhet,
näringsverksamhet, koncentrering av service till tätort som är viktiga att arbeta med framöver. På
landsbygden i Borlänge driver många sin näringsverksamhet på samma ställe som de bor, vilket i sig
är ett stort värde. Fiberutbyggnad blir en viktig fråga framöver för att företag ska vilja etablera sig på
landsbygden i Borlänge.

Kent Strömvall visar ett bildspel från studiecirkeln ”Ta bättre bilder”
Studiecirkeln startade år 2008 och brukar vanligtvis ha mellan 10-17 deltagare per tillfälle. De träffas
en gång i månaden och varje gång är det ett nytt tema. Under sammanträdena visar deltagarna upp
fotografier som de har tagit för varandra. Ofta bjuds det även in gäster till studiecirkeln.
Gimsbärke
Vinprovningen som anordnades i januari var lyckad och 19 personer närvarade. En ny vinprovning
planeras senare i höst. I mars ska det anordnas en kurs i Brasiliansk matlagning. I samband med att
det egna bandet från byn firar 20årsjubileum kommer ett Musikcafé att anordnas igen. I maj kommer
det att arrangeras en växtmarknad. Sedvanligt så kommer att anordnas ett midsommarfirande i juni
och om styrelsen orkar så kommer det även att äga rum en 25årsfest för bygdegården. På det
senaste årsmötet togs det upp att ekonomin i föreningen är mycket god.
Lindan
Det finns planer på att anordna en hälsomässa och en gökåtta. Gökåttan anordnas alltid på Kristi
himmelsfärds dag klockan 20.00 på kvällen. Det planeras även för en loppmarknad. Idag är de ganska
få personer i styrelsen så de tar inte på sig för mycket uppdrag. Bystugan är uppbokad nästan varje
kväll under vardagar och ungefär varannan helg. De har nyligen ändrat värmesystem på bystugan,
vilket har inneburit att föreningen har kunnat spara mycket pengar. De funderar även på att
investera i nya stolar och bord.
Väster Tuna
Föreningen har 140-150 medlemmar och ekonomin är mycket god. Midsommarfirandet ger en
väldigt god ekonomiskt inkomst till föreningen. Förra året firades det 25årsjubileum, och de har även
en tidning som ges ut 2 gånger per år. Styrelsen har utökats med tre stycken personer, varav alla är
yngre. En av dem anmälde intresse för att bli revisor. Aktiviteterna rullar på som vanligt och det stora
evenemanget under året är midsommarfirandet. En pubkväll planeras även. Korna från kommunens
Highland cattle var mycket populära och föreningen hoppas att de kommer tillbaka igen i sommar.
De håller på att byggas en ny bro och en cykelbana i byn, vilket gör att det är lite turbulens för
tillfället. För närvarande arbetas det på nästa tidning. Den förväntas att ges ut någon gång i april-maj.
Norr Amsberg
Amsbergs sportklubb anordnar kontinuerliga sammankomster. Amsbergs elitklubb fortsätter även att
träffas varje torsdag klockan 10:30. De träffas då och dricker kaffe, och har det trevligt. Eftersom de
har snöat mycket är det svårt att anordna några större aktiviteter för närvarande. Bilar har ingen
möjlighet att parkera på grund av det stora snötäcket som finns just nu.
Amsbergs byförening anordnar sina aktiviteter i församlingslokalen. Där brukar det anordnas ett
valborgsmässofirande. Senast var detta otroligt välbesökt. Föreningen brukar även anordna
majstångsresningar och loppmarknader i församlingsgården. I sommar planeras för ett stort firande
eftersom Amsbergs Sportklubb firar 80 år. Detta kommer att kombineras med Amsbergs
nostalgidagar.

Södertuna
Föreningen har firat 60årsjubileum. Med hjälp av offentliga stödmedel från Boverket har de målat
om i byföreningen och renoverat. Med anledning av detta har det varit stängt i bystugan sedan före
jul. Nu när det är färdigmålat ska de öppna bystugan igen. Ett öppet hus kommer att anordnas där de
kommer att gå att se bilder och foton från förr i tiden. Det kommer även att anordnas ett
valborgsmässofirande. I år kommer smällare och fyrverkerier att vara förbjudna under firandet. Det
kommer även att anordnas byvandring och blomskottsaktion framöver.
Rämshyttan
Föreningen har haft utgifter på senare tid eftersom de investerat i fiber och gräsklippare.
Upphandlingen av fibernätet är klar och en entreprenör är utsedd att genomföra utgrävningen.
Prognosen är att byn kommer att ha fiber installerat i augusti-september. Under årsmötet förra
veckan avgick Mats Jansson som ordförande för föreningen. Therese Karlsson blev vald till ny
ordförande och kommer framöver att delta på kommunbygderådet. Ett valborgsmässofirande
kommer att arrangeras i vår. Firandet kommer att samordnas med Tuna-Hästberg som har brasa
samt stora arrangemang kring äventyrsgruvan. Bygdegården kommer även att målas färdigt
utvändigt. Övervåningen har renoverats, och snart ske de även påbörja renovering av köket.
Övriga frågor
Åke Örjes känner en viss oro för att Trafikverket ska ta över belysningen efter allmänna vägar. Han
anser att alla som bor på landsbygden bör vara observanta kring detta. Det är viktigt att det finns en
belysning som binder samman våra boplatser. Kommunen bör bevaka denna fråga så att belysningen
säkerhetställs även på landsbygden i framtiden. Det är även en viktig trafiksäkerhetsfråga. Det finns
ett önskemål om att någon från kommunen kommer till Kommunbygderådet och informerar om
detta. Jonas ska höra med stadsmiljöchefen om han har möjlighet att komma och informera.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum antingen 15 eller 17 maj i Lindans bystuga
Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

