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Minnesanteckningar från kommunbygderåd

Tid:

Onsdagen den 13 november 2019 kl: 19.00

Plats:

Gimsbärke-Duvnäs bygdegård, Gimsbärcke

Gimsbärke-Duvnäs Bygdegård
Tunabygdens Hembygdsförening
Dalsjö byförening
Dalarnas Fotbollsförbund
Ornäs BK
Ornäs IK
Rommehedsskytteförening
Rämshyttansvävstuga
Idkerbergets MK
Sellnäs IF
Borlänge skoterklubb
Tuna-Hästberg hembygdsförening
Lindans bystuga
Bygdegårdarnas distrikt Dalarna
Amsbergs sportklubb

Postadress
SE-781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243-740 00 (vxl)
Fax
0243-745 50

E-post
kommun@borlange.se
borlange.se
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Upplägg
19. 00 Upprop/Presentation
Kommunens arbete
Förarbete
Omvärldsbevakning
20.00 Fika
Vad är viktigt för utvecklingen?
- Intresseanmälan
Övriga frågor
21.00 Fortsatta möten med kommunbygderådet
Avslutning

Inledning
-

Karin hälsar samtliga välkomna till nya kommunbygderådet och går igenom
dagordningen
Laget runt där närvarande presenterar sig och vilken förening de tillhör

Gabriel redovisar kommunens översiktsplan och meddelar att i samband med antagandet
beslutades de även att tre fördjupningar ska genomföras där FÖP Runn ingår. Genomgång
av vad en översiktsplan är och bakgrund, syfte och mål för fördjupade översiktsplanen för
Runn.
Ahmed håller en dragning om kommunens serviceplan för perioden 2019-2023 och avser
de utpekade serviceorterna. I serviceplanen står det att kommunen ska bidra med
informationsinsatser och använda medborgardialoger som redskap för att säkerställa
delaktighet.
Karin presenterar bakgrund och tanke med att göra ett förarbete/inventering inför FÖP
Runn och frågar om det är några bygder som känner sig intresserade. Det beslutas att vissa
bygder kan ingå i samma förstudie.
Följande bygder/byar anmälde intresse:
Idkerberget-Tuna-Hästberg-Rämshyttan
Sellnäs
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Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
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Fax
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borlange.se
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Norr Amsberg-Gimsbärke-Duvnäs
Jörgen berättar om att Tunabyggen har bostadsbestånd ute i Idkerberget och hur deras
visioner och framtidsplaner för Borlänges landsbygd ser ut.

Det framkom följande förslag inför kommande kommunbygderåd:
-

Agenda – vad avhandlas och vilka parter från Borlänge kommun deltar?
Möjlighet att kunna föranmäla frågor
Skicka ut information inför kommunbygderåd i god tid
Förslag på att kommunbygderådet ska hållas 4 gånger om året med olika teman där
berörda tjänstepersoner deltar
Plats bestäms utifrån behov och intresse

I diskussionen kring vad som man anser är viktigt för utvecklingen i landsbygden
framkom följande synpunkter:
-

Önskan om att tänka och informera mer långsiktigt inför beslut t.ex. nedläggningen
av skolan i Idkerberget. Hur kan vi hjälpas åt tillsammans innan det blir ett
problem?
Landsbygden saknar idag bra bussförbindelser och man upplever att de förändras
rätt ofta. Ett alternativ är att fler fritidsaktiviteter anordnas som kan locka fler från
centrum in till landsbygden. Finns det andra lösningar för samnyttjande/åkande?
Utbyggnad av bredband och fiber, kan fiber dras i samband med andra ledningar
som byggs ut på landsbygden?
Skötselåtgärder anses ofta vara bristfälliga längs vägar och bostadsområden. Hur
ser planen ut och kan det informeras mera?
Strategier för exploatering

Övriga frågor och synpunkter
-

Svårigheter med att nå kommunala tjänstepersoner, frågan utreds
Status om omarronderingen, frågan utreds
Kommunens föreningsbidrag
Kartläggning av berörda parter inför planläggning
Belysning och röjning kring Skräddarbacken, frågan utreds
Fiberutbyggnad, frågan utreds
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