Långshyttan – en pärla med potential
Dokumentation av workshopen som genomfördes 20210916 på kvällen i
Folkets hus Långshyttan. Ett 50 – tal deltagare närvarade.
Idéer och förslag som av er prioriterats på vad som behövs i Långshyttan
på lång och kort sikt. Hur vi jobbar vidare med detta.
Ansvarsperson/funktion.
1. Kollektivtrafik – Tätare turer i kollektivtrafiken, ”ringbil” vid udda
tider, fler alternativ som passar yngre och äldre.
Ansvarsperson: ? Ej klart.
2. Företagande – Främja företagsetableringar, fler butiker i centrum,
jobba med kulturturism kring vår brukshistoria. Ställplatser för
husbil/vagn vid Långens badstrand.
Hur? Tillgång till mark viktig, företag måste veta vad som finns
(tomter/mark/fastigheter), annonsera i större tidningar/flera
kanaler, mixen av företag viktig, olika butiker som drar varandra,
kompetensförsörjning a – o, mix av boendealternativ, tänk i kluster,
kunna erbjuda nya invånare ett paket, kommunen agera
företagshotell (ev Hedemora bostäders regi), infrastrukturen viktig
för företagsetableringar, smidig detaljplane- bygglovs- och
tillståndshandling viktig.
Anvarsperson: Företagarföreningen – Anki Rooslien
3. Föreningsliv/fritidsaktiviteter – Stor bra lekpark, stärka det lokala
föreningslivet, aktiviteter för ungdomar, bowling,
aktivitetscenter/multiarena, utemultiarena, aktivitetslokaler för
ALLA åldrar. Tillgängliggöra fiskemöjligheter för äldre och
funktionsnedsatta.
Hur? Naturkartan (finns på kommunens hemsida samt på app),
digitalisera besöksmål och vandringsleder, tillgängliggöra
vandringsleder (skyltar, belysning), unga ledare, föryngra
föreningarna, samverkan mellan föreningar – paraplyförening typ
föreningsnätverket i Stjärnsund.
Ansvarsperson: Fritidschef Lars – Åke Östlin Hedemora kommun.
4. Berätta om Långshyttan – Marknadsföring A – O, lyft fram och
berätta om de gamla kulturmiljöerna.
Tänk storytelling – berätta på olika sätt positiva historier om
Långshyttan.
Eddie Berglund – styrkelyftaren
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Ansvarsperson: Kristina Backlund mfl.
5. Trivsamma miljöer – Snygga upp vägar och gator, attraktiva tomter
och boendemiljöer, parkområde i centrum, fler mötesplatser,
uppsnyggning av infarterna, Elimkapellet K-märkt? Ställ krav på
fastighetsägare. Städdagar olika aktörer samverka. Ödehus (eller
halvöde hus) inventering och uppföljning,
Hur göra centrum trevligare”, träff fastighetsägare centrum.
Ansvarsperson: Madelene, Niklas Arfs
Hur Utveckla Hedemorabostäders bostadsområde ”Sexbo”,
(konst/färg), Odling i närområdet.
Ansvarsperson: Hyresgästföreningen, Erik Kristiansson
Skrotbilar stort problem.
Ansvarsperson: Erik Kristiansson
Biltrafikmöte:
Hur göra Infarterna mera inbjudande:
Ansvarsperson ?
6. Servicecenter – Viss kommunal service, bemanning från olika
förvaltningar, biståndshandläggare, konsumentombudsmannen,
energirådgivare andra myndigheter. Hjälp med dator, blanketter,
utskrifter, kopiering. (På Folkets hus eller annan lämplig placering).
Katarina jobbar med servicepunkter på landsbygden som är lite
samma tänk.
Ansvarsperson: Kristina Backlund, Katarina Nordin och Långshyttans
Folkets hus.
7. Folkhögskola. En bra och spännande tanke, Vem vill jobba med
denna fråga?
Tips/inspel om att det finns ett koncept som kallas LITA för ett levande,
attraktivt, inkluderande, tryggt samhälle.
Arbetsgrupperna:
• Alla får vara med i den grupp/grupper som intresserar de mest.
• Ansvarspersonen får med sig resultatet från workshopen och tar
egna initiativ till arbetet sätts igång och fortskrider. Vid behov bolla
med Katarina eller arbetsgruppen.
• Återträff i slutet på nov – början av dec i Folkets hus för att stämma
av hur arbetet går. Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid.
Vill du vara med eller har andra frågor eller inspel kontakta
Katarina Nordin
katarina.nordin@hedemora.se
Tel: 0225 – 341 84.

Stort tack för ert engagemang!
Katarina, Kristina och Erik
Hedemora Kommun och Hedemora Bostäder

