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Lindans bystuga Hälsar välkomna Katarina och Tony
Katarina och Tony berättar lite historia om Lindans Bystuga.
1898 30 mars fick ägarna av småskolehuset i Lindan en förfrågan om att överlåta småskolehuset till
församlingen, vilket också beviljades den 24 april 1898.
Den 12 sept. 1954 hölls ett möte för befolkning i Lindan och intilliggande byar angående att utröna
om det fanns intresse för att överta småskolan och sätta den i brukbart skick som bystuga. En
kommitté på 5 personer tillsattes för att utreda frågan, utfärda teckningslistor och framkomma med
stadgeförslag.
Den 29 april 1955 bildades Lindans Bystugeförening. Det första verksamhetsåret hade föreningen 57
medlemmar och under 1956 ökade detta till 69. Under våren börjades den invändiga målningen som
avslutades 1958. Invigning ägde rum den 2 juni 1957. Hyrespriser fastställdes till del av lokal 5:- kr,
köket 5:- och hela lokalen 10:Föreningen har 1958 genom gåvobrev från Fru Hilda Ekengren emottagit den tomt på vilken
bystugan är uppförd – gamla skoltomten. Detta år utfördes också arbetet med ytterbeklädnaden och
färdigställdes den invändiga målningen. Genom bekostnad av föreningen utfördes ett brobygge över
Tunaån vid badplatsen i Baggarvet.
Man har haft Bingospel i stugan under -60 talet för att finansiera om & tillbyggnad. Under 80-talet
gjordes en omstrukturering av bystugeföringen då den i princip legat i träda och stugan fick en
renovering av golvet, mm. 1999 började man så med en tillbyggnad där ett nytt kök och en utökning
av salen gjordes. Efter en höst med många arbetstimmar hade man invigningsfest på nyårsaftonen
och kunde börja 2000 med en handikappanpassad, nyutrustad och fräsch lokal.
•
•
•

På senare år har det gjorts mycket investeringar i ljud och bild
Nya stolar skulle behövas köpas in då de befintliga med vit klädsel är fläckiga
Föreningen har investerat i nyare larmsystem med sensorer som stänger av vattnet när ingen
är där för att hindra vattenläckage.

•
•
•

Haft inbrott tidigare där högtalarna blev stulna så nu ska nytt larmsystem och bättre
fastspänd teknisk utrustning hindra mer stölder.
Svårt att hitta folk som vill sitta i styrelsen.
Uthyrningar av lokalen som vanligt med hög beläggning. En permanent uthyrare av
övervåningen.

Information om arbetet med Borlänge kommuns serviceplan för landsbygden- Hanna Wickström
praktikant plan och markkontoret
Mitt namn är Hanna Wickström och jag praktiserar för närvarande på Borlänge kommun på plan och
markkontoret samhällsbyggnadssektorn som en del av min utbildning till att bli agronom
landsbygdsutvecklare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag kommer dock från början från
Dalarna jag också men lite längre ned i den södra spetsen Avesta kommun.
Och för er som är lite nyfikna på vad min utbildning innebär kan jag berätta att man under min
utbildning får lära sig om landsbygdens unika förutsättningar, möjligheter och problem och hur man
på bästa sätt ska kunna jobba för en levande landsbygd i Sverige såväl som ute i världen.
Värdeskapande utanför det ekonomiska ramverket är i fokus i min utbildning och de sociala värdarna
i att bo, verka och leva på landsbygden framträder tydligt i min utbildning likväl så de svårigheter
landsbygdsbor utsätts för dagligen.
Servicen är ett av de problem som återfinns på landsbygden och på Borlänge kommun jobbar jag just
nu med att hjälpa till att revidera serviceplanen för Borlänge kommun. Serviceplanen utgår ifrån
Dalarnas regionala serviceprogram där fokus ligger på kommersiell service. Därför vill jag ha hjälp
från er (ni sitter ju trots allt inne med expertkunskapen om hur det är att bo i just era byar) med att
skriva ett brev som ska finnas i serviceplanen med vad som är bra med att bo på landsbygden i
Borlänge kommun och vad som kanske skulle behöva förbättras. Det här brevet från er på Borlänges
landsbygd är tänkt att göra serviceplanen lite mer levande och att man bättre förstår varför det är
viktigt att bevaka och satsa på landsbygdens intressen. Det blir enligt mig lite mer tyngd i ett
dokument om det är lite mer levande och man som tjänsteman inte är helt insatt i landsbygdens
frågor så får man en djupare förståelse för människorna som bor där och vet varför det är viktigt att
ta hänsyn och jobba med målen i planen.
För att ni ska få chansen att tycka till så har jag bokat personliga möten med några engagerade
personer i orter runt om i Borlänge och företagare på orterna. Men jag vill att ni som är här idag
också ska få komma med synpunkter och berätta varför det är bra att bo på landsbygden i Borlänge
och vad som skulle kunna bli bättre. Ni kan skriva upp era tankar på de här Post-It lapparna och även
ha chansen att maila mig era tankar på hanna.wickstrom@borlange.se, jag vill ha in era tankar senast
torsdag 24 maj på kvällen för att kunna dokumentera dem och ta dem i beaktande i brevet till
serviceplanen då jag slutar min praktik 25 maj.
Jag hoppas verkligen att ni tar chansen att berätta varför det är så bra att bo på Borlänges landsbygd
så att det kan förmedlas i planen för att skapa en förståelse för varför landsbygden är viktig!
•
•

Jonas informerade om Borlänge kommuns service igen för de som inte var på föregående
möte.
Åsikter om att kommunens serviceplan behöver omfatta även kommunal service lyftes fram.

•
•
•

Funderingar kring varför inte barnens skolbusskort går att åka med på loven ställdes och att
detta är mycket begränsande för barn och ungdomar på landsbygden.
Kommunen behöver satsa mer på kollektivtrafiken i hela kommunen inte bara i de utpekade
serviceorterna.
Möjligheten att ha en busslinje som hämtar upp äldre för att de ska kunna handla en gång i
veckan och skapa en social mötesplats för de äldre lyftes fram.

Belysning efter statliga vägar och diverse stadsmiljö- Miitri Weijden Stadsmiljöchef Borlänge
energi
Borlänge energi stadsmiljö har till uppgift att:
•
•
•

Gata- skötsel av kommunens gator och vägnätet, snöröjning, beläggning m.m.
Park- Grönområden, parker, skog, lekplatser, skötsel, röjning m.m.
Trafik- parkering, säkra trafikmiljöer, lättillgängligt på ett miljövänligt sätt m.m.

Trafikbelysning från kommunägt till statligt ägd belysning längs statens vägnät:
Trafikverket tar på sikt över ägande och förvaltning av kommunal belysning på statlig väg.
Kommunen och Trafikverket gör en plan tillsammans för ägarskiftet.
Belysning som inte uppfyller trafiksäkerhets- och/eller miljökrav kommer att bytas ut eller avlägsnas.
Trafikverket tar endast över anläggningar som håller en viss standard.
Kommunen kan välja att rusta upp eller låta riva undermåliga anläggningar. Ägarbytet och översynen
kommer att ske under en 10-års period.
•

•
•
•
•
•
•

Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag
komplicerade. Många av dagens belysningsanläggningar har sitt ursprung i att man från
kommunalt håll var angelägen om att ordna belysning för sina medborgare. Under mitten på
1990-talet genomfördes en omfattande övertagandeprocess mellan kommuner och
dåvarande Vägverket, bl.a. utifrån förändrad lagstiftning. Nu förenklas ägarförhållanden i och
med att Trafikverket tar ett större ansvar.
Under 2018 kommer 17 pilotkommuner att börja omställningen med ägarförhållandena för
att utforma en samlad strategi för övriga kommuner i landet.
Borlänge kommun kommer tidigast igång med arbetet 2019 men mest troligt är det att
arbetet kommer igång 2020.
En fråga angående röjning av sly vid kommunalt ägd mark vid en korsning längs statlig väg
ställdes. Trafikverket är de som har ansvaret då träden är nära statlig väg.
Miitri presenterar nvdb.se för att visa vilka som äger vägarna i Sveriges vägnät
Det finns tre olika ägarformer av vägar i Sverige statlig, kommunal och enskild väg
Frågor uppkom kring vägtrafikföreningar och samfund och om hur ägarfördelningen ser ut.
Det frågades även hur det går att få reda på andra ägare vid samhälligheterna

Jonas Hagberg berättar om utbyggnaden av fiber i Strandbro
•
•
•

•
•
•
•

•

Jonas började påpeka för Borlänge energi att de i bygden ville ha fiber ut till Strandbro men
upplevde inget direkt gensvar från Borlänge energis sida.
Tillslut fick Jonas ett svar att de skulle behöva minst 50 % underskrifter från bygden för att
Borlänge energi skulle vara intresserade av att gräva ned fiber där.
Ett möte genomfördes i bystugan med Borlänge energi med vag information. Jonas ansåg att
kommunikationen behöver förbättras från Borlänge energi. Han är områdesansvarig och
upplever att han får en bristfällig information av läget.
Jonas med flera började gå runt till gårdarna i bygden med en Ipad för att samla underskrifter
från de boende direkt och de fick ett positivt gensvar.
Borlänge energi visade inget direkt intresse efter Jonas gjort en anmälan om fiberutbyggnad
efter att underskrifterna salats in.
Då vände de sig till IP Only, Bredbandsbolaget, Bahnhof m.fl. men om möjligt ännu sämre
gensvar och information gavs där.
Tillslut kom Jonas i kontakt med en säljare från Bredbandsbolaget som lovade guld och gröna
skogar men det blev ingenting av med det erbjudandet. Sedan började bredbandsbolaget
jaga hushåll med avtal som såg ut att Borlänge energi stå för fibern tillsammans med
bredbandsbolaget. Vissa hushåll skrev avtal med Bredbandsbolaget men avslutade
kontrakten när de fick reda på att avtalen inte var helt sanningsärliga.
Tillslut blev Borlänge energi intresserade av fiberutbyggnaden och de håller just nu på och
gräva och installera fibern.

Lindan
Inte så mycket att tilläga efter introduktionen men de hade en gökåtta kl. 08.00 den 10maj med nio
personer och nio hundar och de var väldigt trevligt. Annars rullar uthyrningarna på som vanligt. Svårt
att hitta folk som vill engagera sig i styrelsen.
Gimsbärke
Midsommarfirande
Södertuna
Bygdegården håller på att renoveras. Det har dragit ut något på tiden, men förhoppningsvis är
arbetet klart till i sommar.
Rämshyttan
Fortsatt arbete i fiberföreningen och förhoppningsvis blir det fiber inom en snar framtid.
Dalsjö
Föreningen har installerat en luftvärmepump. Lokalen har tillgång till fiber, det finns en mindre
ljudanläggning och en sk. Videokanon. Köket har fått en upprustning genom ny kyl, frys och spis.
Pengar från Leader har hjälpt till med att finansiera detta. Det har anordnats hockeykvällar under
VM, och i sommar kommer det anordnas Fotbollskvällar.

Barnens Tough race kommer att anordnas den 30 juni. Tävlingen genomförs på uppdrag av senior
Tough race. Föreningen får ekonomisk hjälp för att anordna tävlingen.
En vecka före midsommar anordnas en enklare form av midsommarfirande med smyckning av
flaggstång och ett knytkalas på kvällen.
Tuna Hästberg
Gemensamt valborgsfirande med Rämshyttan och äventyrsgruvan och det var välbesökt. Ska försöka
få till ett samarbete mellan Idkerberget, Rämshyttan och Tunahästberg för att anordna lite saker. Ett
samarbete mellan Tunahästberg och Rämshyttan har redan inletts.
Strandbro
Övriga frågor
Lindans bystuga, Katarina ställer frågan hur de övriga föreningarna organiserat städningen i
bystugorna efter att någon hyrt lokalen.
Det varierar mellan olika bystugorna men alla måste städa och det finns oftast en lista. I vissa
föreningar behöver man inte moppa golvet efter ett kort möte medan man i vissa alltid måste gå
igenom hela städlistan. I Lindans bystuga är det både yoga och jumpa i lokalen och då vill man inte ha
smutsiga golv medan vissa som hyr inte vill moppa golvet. Ska ta upp problematiken till
styrelsemötet i Lindans bystugeförening.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum 21 augusti i Strandbro bystuga
Välkomna!
Sekreterare: Hanna Wickström

