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Mats Rusback, Tuna-Hästberg

Karin Örjes, Norr Amsberg/Centerpartiet
Jonas Fellström hälsar välkommen till Palladium
Palladium är en gammal biograf, som fungerade som Borlänges premiärbiograf mellan 1919 och 1986
då den drevs av svensk filmindustri. Huset ritades av arkitekten Edward Dahlbäck. I Borlänge är han
arkitekten som ligger bakom Stora Hotellet/Palladium, Domnarvets nya folkskola, Kvarnsvedensskola,
Kyrkskolan och Spraxkya folkskola. Bion lades ner år 1986 och anläggningen användes efter det
sporadiskt som eventhall/restaurang för olika musikevenemang. Lokalerna blev väldigt förfallna 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.
Ola Lindbärg från kultur- och fritid informerar om aktuella saker på landsbygden
Ola Lindbärg arbetar på kultur-och fritidskontoret och har arbetat på Borlänge kommun i 32 år.
Politiskt behandlas kultur och fritidsfrågorna av kultur och fritidsnämnden mellan år 2019 och 2022.
Ordförande för fritidsnämnden heter Maslah Omar. Biblioteket och tillstånd av lotteriverksamheter
är verksamheter som ska drivas enligt lag, men i övrigt har nämnden ett relativt fritt utrymme att
organisera sig. På tjänstemannasidan är Patric Hammar kultur- och fritidschef med fem enhetschefer
under sig. Totalt är ca 150 personer anställda på samhällsbyggnadssektorn, varav cirka hälften på
kultur- och fritidskontoret. Kommunen driver också flera fritidsgårdar samt betalar ut bidrag till
föreningar som bedriver. Kultur och fritidskontoret ansvarar även för idrottsanläggningar, museum,
m.m. Bygdegårdar har möjlighet att få utbetalt ett årligt bidrag från fritidsnämnden. Det krävs då att
de skickar in en ansökan. En omdebatterad fråga det pratas om nu, är flytten av Tunets bad till
Maserhallen. Badet som ligger i Tunet läggs ner och ett nytt byggs vid Maserhallen istället.
Kommunen planerar att anordna ett möte där alla frågor om Tunets bad reds ut. Utmaningar som
idag kultur- och fritidskontoret hanterar är en växande befolkning, ekonomiska prioriteringar och en
ökad efterfrågan av hallar och anläggningar. Andra frågor det arbetat med är Utveckling av
Sportfältet, nytt ridhus, bygdegårdarnas framtid/utveckling m.m.
Jonas Fellström visar Borlängestatistik
Jonas Fellström visar en presentation över statistik i Borlänge kommun. Statistiken visar på hur
kommunens demografi, befolkning, arbetsmarknad, mm har utvecklats de senaste åren. Hela
presentationen finns bifogad till protokollet.

Laget runt
Tuna Hästberg
Bystugan hyrs ut regelbundet nästan varje helg till dykare. Flest besökare är det mellan september
och mars. SM i armborst genomfördes i Tuna Hästberg i somras. Kyrkan i byn ordna julgransplundring
förra helgen.
Södertuna bygdegård
Det har varit en mängd olika aktiviteter under hösten. Det senaste som anordnades var en
julgransplundring.
Norr Amsberg
Under vintern är det relativt lugnt i Norr Amsberg. Samfälligheten har en önskan om att sälja
Masenbadet till kommunen.
Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum senare under våren. Datum kommer att meddelas via mejl. Då
Jonas Fellström avslutar sin tjänst på Borlänge kommun den 31 januari, kommer en ny person att ta
över.
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