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Södertuna bygdegård hälsar välkomna och berättar om bygdegården
Gunvor Lindås hälsar oss välkomna till Södertuna bygdegård. Gården har nyligen blivit renoverad,
tapetserad och målad. Åtgärderna betalades med hjälp investeringsstöd från Boverket och
medfinansiering av kommunen. Elever från Hushagsgymnasiet hjälpte till med målningen. Eftersom
bygdegården har målats och renoverats har bygdegården varit tom och inte uthyrd sen i julas.
Information om fördjupad översiktsplan för Runn – Gabriel Barrioz plan och markkontoret
Politiskt uppdrag från maj 2014 i samband med att översiktsplan FalunBorlänge antogs. Den
fördjupade översiktsplanen tas fram i ett samarbete mellan Borlänge och Falu kommuner och är
nästa steg i kommunernas översiktliga planering.
Behovet grundar sig i ett utvecklingstryck på och kring Runn avseende




Bostadsutveckling
Näringsliv
Friluftsliv

Avgränsning av planområde har skett utifrån gemensamma utgångspunkter Borlänge och Falu
kommun. E16 fungerar som en naturlig avgränsning i väster. Ornäs och del av Torsång ingår i
planområdet på Borlängesidan.
Syfte och mål med FÖP Runn är:





Stärka natur- och kulturmiljövärden i och kring Runn och tillgängliggöra området för Falubor
och Borlängebor och turister
Den regionala utvecklingen stärks när Borlänge tillsammans med Falun planerar effektivt för
fler bostäder, ett varierat näringsliv och en aktiv fritid.
Områden som kan komma att påverkas negativt av klimatförändringar är identifierade och
inriktningen på fördjupade undersökningar/åtgärder är utpekade.
Processen att ta fram detaljplaner och ge bygglov går snabbt och effektivt och beslut om lov
och anmälan blir mer förutsägbara



FalunBorlängeborna känner sig delaktiga i utvecklingen av området runt Runn.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Runn startade andra kvartalet 2018 och enligt
tidsplanen kommer den att vara klar under det tredje kvartalet 2020. Därefter planeras arbetet med
en fördjupad översiktsplan för delar av Borlänge landsbygd att påbörjas.
Serviceplan för Borlänge kommun – Jonas Fellström plan och markkontoret
Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service på Borlänges landsbygd och
en metod för att hålla en rimlig servicenivå för de boende på landsbygden, företagare och besökare.
Den är även ett verktyg för kommunens planeringsarbete samt ett underlag för Länsstyrelsen
Dalarnas prioriteringar avseende landsbygdsutveckling. Planen behandlar alla former av kommersiell
service, alltså dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, paket (försändelser och ombud) och
servicepunkter.
Målet men serviceplanen är att samhällsinstanser som stärker förutsättningarna för boende och
verksamheter på Borlänges landsbygd ska i huvudsak prioriteras till de utpekade serviceorterna.
Dessa orter är Ornäs, Torsång och Halvarsgårdarna/Sellnäs. Målet är att stärka tillgången till service
för de som bor och verkar i omgivningen till serviceorterna. Det är även viktigt med ett rikt
föreningsliv på Borlänge landsbygd. Goda kommunikationer mellan kommunens mindre tätorter och
stadsregionen är av största betydelse. Kommunikationer som här är värda att nämnas är tillgång till
bredband, kollektivtrafik och infrastruktur. Det är också viktigt att de servicelösningar och projekt på
landsbygden som är berättigade till offentliga bidrag från statliga eller europeiska myndigheter ska
utnyttja denna möjlighet och söka dessa.
Riktlinjer för att nå målen finns inom:
•

Boende och fritid

•

Kommunikationer

•

Näringsliv

•

Dialog och samråd

Nytt i denna serviceplan är:
•

Fördjupningskapitel om serviceorterna Ornäs, Torsång och Halvarsgårdarna/Sellnäs

•

Brev från Borlänge landsbygd

•

Mer omfattande och innehållsrik

•

Karta och statistik

Mötesdeltagarna fick möjlighet att diskutera och komma med synpunkter på innehållet i
serviceplanen. Under diskussionen betonades vikten av ett starkt lokalt engagemang för att
upprätthålla en levande landsbygd. Kollektivtrafik och bostadsbyggande var också frågor som ansågs
viktiga. De flesta var även överens om att medborgardialoger är viktiga, och det är väldigt uppskattat
när politiker tar sig tid att åka ut och träffa medborgarna.

Laget runt
Strandbro:
En filmvisning för barn kommer att ske i slutet av månaden, den 28 oktober. Ett knytkalas och ett
julpyssel kommer att anordnas i november. Uthyrningen av bystugan rullar på som vanligt.
Dalsjö
Tävlingen Tough race anordnades återigen i somras. Det var inte lika många deltagare som tidigare,
vilket troligtvis berodde på att det krockade med Dalecarlia cup och andra saker. I barnens Tough
race deltog 370 barn. Den 18 september anordnades också att nattligt Tough race som startade på
golfklubben. Många personer deltog. Den 6 oktober anordnades en höstfest i bystugan. Det bjöds då
på mat från Materiet och ett band som heter summer kid uppträdde. Ornäs idrottsförening har också
anordnat en loppmarknad i Ornäs skola. Den startade klockan 10, och det var ett stort deltagande
och väldigt långa köer.
Milsbo
Ett vattenvårdsprojekt har startat för Milsbosjöarna. Det är Länsstyrelsen som driver projektet i egen
regi utan kommunal medfinansiering. Skidspår håller på att angöras, och målet är att det ska finnas
spår runt Milsbosjön. Aktiviteten har varit stor kring Rösåsens utkikstorn. En kulturarvsdag
genomfördes runt tornet och Anita gräddade våfflor. Radio Dalarna har även varit uppe i tornet och
gjort ett inslag om tornet. Bystugan håller på att renoveras. Nya fönster kommer att monteras, och
dessa kommer att ge en ökad energibesparing. Utsidan av bystugan ska målas. Borlänge ridklubb
håller för närvarande till ute i Milsbo. En loppmarknad har också anordnats.
Södertuna
Lokalerna har blivit nyrenoverade och invigdes i september. Det genomfördes ett öppet hus då på
eftermiddagen mellan klockan 15 och 18. Det fanns då möjlighet att genom en utställning ta del av
gamla affischer och fotografier från bygdegården. Detta kombinerades med 60årsjubileumet. På
kvällen ordnades sedan en pubkväll för alla medlemmar. Artisten Juno som kommer från Hovgården
uppträdde med musik och anordnade ett quiz. 30 personer deltog under kvällen. Föreningen
kommer också att anordna två stycken filmvisningar. En halloweenfilm för barn och Tårtgeneralen
för de vuxna. Den 11e november kommer Cirkus cirkör till bygdegården tillsammans med två stycken
pedagoger. Barn och ungdomar får då möjlighet att prova på cirkus. Den 24e november anordnas en
mat och hantverksmarknad. 15-16 olika utställare deltar och hyr ut bord. Överskottet förväntas bli
cirka 20 000 kr. Byvandringar ordnas också.
Norr Amsberg
Föreningen har planer på att anordna en temakväll som kommer att handla om byns historia. Många
personer besökte Masenbadet under sommaren, vilket gjorde att kioskförsäljningen gick med vinst.
Ornäs
Erik Sköldebrand har slutat med sitt engagemang i föreningen. Torbjörn försöker därför att rekrytera
in någon ny, men har ännu inte lyckats. Det finns idag ingen bygdegård i Ornäs. Det gamla

stationshuset i Ornäs står idag tomt. Trafikverket lämnade ifrån sig det, och riksantikvarieämbetet
tog över ägandet. Det finns planer på att göra något bra av stationen. På grund av buller skulle det
bästa vara att i så fall flytta den, och kanske använda huset som någon form av bystuga.
Lindan
Katarina representerar även Bygdegårdarnas riksförbund. Hon har med sig lite kataloger till mötet,
där det finns information om olika former av arrangemang. Det går att ansöka om bidrag på 5000 kr
för att anordna en barnaktivitet och 5000 kr för en vuxenaktivitet. Katarina uppmanar alla som har
möjlighet att söka.
I Lindans bystuga anordnas regelbundet gymnastik, yoga, matlagninskurs, dragspelsklubb och
gubbröra. En hälsomässa skulle också anordnas, men den vart inställd.
Övriga frågor
Karin Örjes undersöker intresset för att anordna en temakväll där vi pratar om bygdegårdar, och
problem och möjligheter. Distriktet och studieförbundet Vuxenskolan ska i sådant fall anordna en
kväll tillsammans.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum 27 november 17:30 på Palladium.
Välkomna!
Sekreterare: Jonas Fellström

