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Strandbro bygdegård hälsar välkomna och berättar om bygdegården
Strandbro Bygdegårdsförening utgörs av byarna, Strandbro, Lintäppan, Nyby, Jakobsberg, Sörbro och
Tolsbo. Föreningen bildades år 1955 och själva bygdegården är en gammal byskola. Aktivitetar som
äger rum idag är julgransplundring, after work med trumbadur, knytkalas och aktioner. Föreningen
bedriver även en aktiv uthyrningsverksamhet.
Information om arbetet med Borlänge kommuns serviceplan för landsbygden- Hanna Wickström
praktikant plan och markkontoret
Hanna fick under våren uppdrag att revidera Borlänge kommuns serviceplan för landsbygden.
Ambitionen var att göra planen mer aktuell och fyllig än den tidigare. Hon berättar om sitt arbete
med planen, resultatet och inbjuder även till diskussion genom öppna frågor till gruppen.
I diskussionerna framhålls att livskvalitet är väldigt olika för olika personer. På landsbygden anser
många att det är viktigt att det finns en skola och en gemenskap. Det är svårt att bo på landsbygden
om service av olika slag saknas. Detta gäller både kommersiell och kommunal service. På många sätt
skiljer sig situationen mot staden där servicen är mer centrerad.
Serviceplanen behandlar främst alla former av kommersiell service. Det är näringsidkare som driver
denna form av service, och inte kommunen. En viktig fråga för företagande på landsbygden är
tillgången till fiber/bra internet. I serviceplanen är Torsång, Ornäs och Sellnäs/Halvarsgårdarna
utpekade som prioriterade serviceorter. Serviceplanen för Borlänge kommun utgår från en regional
serviceplan för Dalarna som är framställd av Länsstyrelsen.
I arbetet med serviceplanen genomförde Hanna medborgardialoger med personer och företag på
landsbygden. Hon deltog även på kommunbygderådet, där alla fick möjlighet att komma till tals. Alla
medborgardialoger finns kvar i kommunens arkiv.
Den nya serviceplanen har en ny inledning, ny bakgrund, nytt syfte, korrigerade mål, ny
lägesbeskrivning, brev från Borlänges landsbygd, samt en fördjupning av de tre serviceorterna.

En helgruppsdiskussion ägde även rum om brevet från Borlänges landsbygd. Brevets syfte är att det
ska representera landsbygden i Borlänge. Underlaget för texten är de synpunkter som kom fram i
medborgardialogerna och på kommunbygderådet. I diskussionerna framgick det att många upplever
att föreningslivet är bristfälligt i deras bygdegård. Det är svårt att få folk att engagera sig, men
däremot brukar många dyka upp när det ordnas aktiviteter. Majoriteten anser ändå att det finns
någon form av lokalt engagemang i de flesta av byarna. Det är dock nödvändigt med drivna personer
som tar tag i saker och samlar människor.
Många ansåg att den nya serviceplanen är mer öppen för alla typer av kommersiell service även
utanför serviceorterna.
Laget runt
Strandbro:
Lokalen hyrs ut kontinuerligt. Borlänge energi har gjort klart avropet med fiber och inom kort
kommer ett nytt fibermöte att ordnas i byn.
Milsbo
Anita Bergman informerar om kulturarvsdagen som kommer att äga rum 9 september. Det kommer
att spelas dragspel, bjudas på våfflor samt så kommer det att bli en överraskning. Mer information
finns att hitta på Facebook. Länsstyrelsen har varit i Milsbosjön och tagit vattenprover. Emma Göte
som är doktorerad på sötvatten genomför uppdraget som är ett pilotprojekt. Rösåsens utkikstorn
håller på att rustas upp, och Länsstyrelsen har skänkt 50 000 kr i bidrag till det arbetet. Fiber håller på
att förläggas i byn.
Sunnanö
Eftersom engagemanget i Sunnanö varit bristfälligt så kallade Magnus till en extrastämma. Efter
stämman har aktiviteten i föreningen ökat. Lekparksbyggandet har påbörjats och är snart klart. En
aktion har även genomförts, samt så har det varit ett 1maj-firande. Det kommer även att ordnas en
after work för tjejer. Anläggandet av fiber kommer snart att påbörjas. Magnus anser att det är
positivt att fler i byn nu är engagerade.
Södertuna
Efter jul har det varit mycket renoveringar i bygdegården. Föreningen har fått pengar från Boverket
och Borlänge kommun för att anlägga ett nytt värmesystem med nya radiatorer. De har även fått
hjälp av elever från Komvux och Hushagsgymnasiet att måla om bygdegården. De 9 september
kommer det att ske en byvandring där de nyrenoverade lokalerna kommer invigas. Och den 15
september ska det firas 60årsjubileum. Då kommer det under dagen vara öppet hus med bubbel och
snittar, och på kvällen blir det pubafton med trubadur och musikquiz. De har även sökt ”rullande
bygdegården” och blivit antagna. Den rullande bygdegården består av en släpkärra, i den finns
massor av olika sorters verksamheter som ska fylla bygdegården med idéer. Fiber är även på gång till
byn.

Rämshyttan
Fibergrävandet pågår för fullt och det grävs överallt i byn. Många personer deltog på vårstäddagen
och det anordnades en grillfest på kvällen. Stugan hyrs ut lite till och från. Ett samarbete är startat
med Tuna-Hästberg för att hitta attraktiva aktiviteter att ordna tillsammans. Även Idkerberget är
inbjudna till samarbetet, och förhoppningen är att de ska med sen. Samarbete mellan byar är
fördelaktigt, eftersom det kan vara svårt att hitta flera drivna eldsjälar från samma by.
Lindan
Borlänge Energi håller på att gräva slang för fullt, men de har ännu inte kommit fram till Borlänge
Energi. En hälsomässa är preliminärt inbokad för att hållas i oktober. Det är samma företagare som
hyr lokalen för yoga. Veckovis så anordnas det även gubbröra, linedance och gymnastik. Stugan hyrs
även ut regelbundet under helger. Bystugeföreningen har inhandlat en robotdammsugare. Den
städar huset två gånger i veckan.
Norr Amsberg
Föreningen har utsett en nygammal ordförande .De har haft lite otur med aktiviteter i sommar då det
regnade mycket under den planerade cykelturen, och var för varmt under den planerade grillkvällen.
Föreningen driver ett projekt med försäljning på Masenbadet under sommaren. Flera ungdomar från
byn har sommarjobbat i kiosken.
Övriga frågor
Magnus Granberg undrar om medlemsregister, och om hur processen med detta kan förenklas. Det
finns något som heter a-förening, och e-förening som är gratis att använda för föreningar. Karin Örjes
kan eventuellt hjälpa till med utbildning via Vuxenskolan.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum 17 oktober 17:30 i Södertuna bygdegård
Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

