Minnesanteckningar träffpunkt Hedemorabygd Stjärnsund 191120
Lokal: Stjärnsunds församlingshem
Antal deltagare: 35 st
Kommunalrådet (C) och oppositionsrådet (M) deltog liksom
ordförande, kassör och sekreterare från Kommunbygderådet.

Slussen i Silfhytteå
Lite om bakgrunden och nuläget. Det är Sveaskogs sluss. Kommunen har sedan lång tid varit i
kontakt med deras jurist kring ägarfrågan. Det finns ett föreläggande från Länsstyrelsen till Sveaskog
om att göra något åt slussen, agera för att slussen inte skall förfalla mer. Nu menar Sveaskog at de
inte äger slussen. Nu finns ett uppdrag till lantmäteriet från kommunen om att göra en
ägarutredning.
Fortsatt strategi är beroende av hur Lantmäteriet bedömer ägarfrågan.
Men kommunen hoppas och förväntar oss medel för renovering, och drift under några år framöver
från Sveaskog. Kommunen har diskuterat internt att någon annan aktör tar över slussen längre fram.
Hofors kommun har bidragit gjort mycket tidigare och i framtiden bör vi samarbeta kring slussen.
Det finns ingen vattendom.
Det ligger på Sveaskog att röja, gallra, underhålla. Inget underhåll eller skyldighet att underhålla finns
från kommunens sida.
Slussen är inte kulturminnesmärkt idag. Kan detta göras så att vi kan söka medel för underhåll i
framtiden?

Ansökan om att starta förskola från Annaskolan.
Förskolan Snödroppen i Dormsjö vill öppna en filial i Stjärnsund (privat aktör). Hur ser ni på saken?
Svar: Det är viktigt att föra en dialog med och träffa föräldrar och personal på plats innan några
beslut tas. Personalfrågan viktig, ska den gamla personalen följa med i så fall?
Vi vill ha mer utomhuspedagogik.
Lokalfrågan: Kanske i samma lokaler som den nuvarande förskolan.
Kristina tar med sig frågan och återkommer.

Frågor från församlingen:
Det finns flera aktiva kallkällor i kommunen.
Om ni känner till åar och vattendrag som bör undersökas ur ett miljöhänseende (t ex om det är
nedsmutsat eller otjänligt) gör en anmälan till miljökontoret om att starta en utredning. Mycket av
marken ägs av Sveaskog i kommunen.
Vatten – Inventering av kallkällor. Nej inte från kommunens sida. Kristina kollar upp med
Länsstyrelsen om någon inventering/ lista finns.

Är V/A systemet tillräckligt utbyggt i Sjärnsund?
Behov av fler bostäder då många vill flytta till Stjärnsund. Finns det kapacitet för detta inom ramen
för det befintliga V/A systemet?
Jo samordning av behoven och planering från olika förvaltningar och bolagen sker kontinuerligt.

Äldre – hur ska de kunna bo kvar?
Fixartjänst och service - Kommunens verksamhet för personer med behov av extra stöd och
subventionerade anställningar Mini Maxi finns men de kommer inte till Stjärnsund.
Privata servicetjänster som städning mm finns men kostar.
Alla ska behandlas lika - Kristina kollar upp.
Hur skapa fler arbetstillfällen på landsbygden, kanske fler privata utförare inom äldreomsorgen av
olika slag och olika organisationsformer. I dag inga sådana alternativ i Hedemora.

Fara! Ladan längs med vägen mot Örängarna nästan faller ihop. Vem kan trycka på ägaren?
Idé kan vi få till ett enkelt projekt med någon entreprenör och ungdomar fixa som sommarjobb el dyl.

Föreningslivet
Föreningsnätverket har författat en skrivelse gällande de kraftigt minskade anslagen till föreningarna
i kommunen. Dessa består både av föreningsbidrag och i vissa fall hyresrabatter som har slagit hårt
mot Stjärnsunds ideella sektor. Badhusföreningen, Vävstugan och SAIF riskerar att inte kunna vara
kvar i Sundsgården om inte kommunen omprövar beslutet.
Viktigt att göra en konsekvensanalys från ort till ort, inte skära rakt av, utan föra en dialog med
föreningar, i god tid. Hur mycket sparar man och hur mycket förlorar kommunen på längre sikt?
Man tar bort grunden även för barn och unga när det inte finns någon förening kvar. De vuxnas
verksamheter behöver också finnas för att det naturligt skall kunna bli en föryngring.

Friskvård och hälsa så viktigt idag. Ha en dialog med oss om det!
Likvärdigheten gäller också tillgängligheten ur ett landsbygdsperspektiv. Men måste få rätt
förutsättningar så att man kan få igång engagemang lokalt. Föreningarna så viktiga för kultur- och
fritidsaktiviteter på landsbygden.
Svar: Detta gäller alla föreningar i Hedemora. Föreningsbidraget har räknats på fel grunder tidigare
år. Barn och unga prioriteras. 270 föreningar har bidrag i Hedemora kommun, alla måste behandlas
lika.
Bildningsförvaltningens budget är separerad från kultur och fritidsnämndens utskotts budget.
Konkurrerar inte med varandra.
Oppositionsrådet står inte bakom kommunens budget. Men är privat med i en samfällighetsförening
där man räknar med att alla ställer upp ideellt.
Föreningsträffar anordnas i kommunen. Var med på dem, viktigt med en bra diskussion.
Men inga föreningar har kommit på träffarna! Handläggarna kan kanske istället komma ut till byarna.

Övrigt
Hur kan vi få bättre kommunikationer på landsbygden?
Regionen hanterar detta. Man kan vända sig till dem och önska en utökning av kollektivtrafiken.
Skolskjutsar kan kommunen ansöka om från Regionen. En ny busslinje kostar ca en miljon.
Hur hitta innovativa lösningar att förflytta sig – t ex tidigare försök med samåkningsprojekt i
Långshyttan – samåkning, dela på fordon. En del i ett tidigare projekt inom Dala trafiken, nu steg två
Skattungbyn.
Kommunen vågade då inte hoppa på idén i Stjärnsund pga juridiska oklarheter kring
säkerhetsaspekten.
Avesta – Avgiftsfritt kollektivtrafik kostar 4,8 m kr om året. Men hur ser samhällsekonomin ut på lite
längre sikt i Avesta jämfört med Hedemora.

Slitagepeng? Det kostar att underhålla bland annat våra vägar.
Kan vi få ett turistbidrag? För att kunna hålla sig allt flytande, god mat, konserter…
Svar: Gällande olika idéer skriv medborgarförslag och skicka till kommunen.

Återinvestering av resurser lokalt
Försök påverka nationellt på riksdag och regering så att en del av vinsten av skogsråvaran från stora
bolag som Sveaskog och Boliden återinvesteras regionalt och lokalt i kommunerna.

Tomtmark och nya bostäder
Hur öka antalet invånare – alla tomter i Sandvika sålda nu. Attraktiva tomter på Björknäbba,
Klarängarna ägs till viss del av Sveaskog.
Avesta kommun har avsatt mark för en ekoby.

Återvinningsstation
Placeringen är inte klar ännu. Men om Förpackningsindustrin söker så ska det gå att få bygglov
nedanför ”Sundsgården”. Bollen ligger hos förpackningsindustrin.
Alt en parkeringsyta längs med vägen mellan Stjärnsund och Rörshyttan.
Trafikverket godkänner parkeringsplatser för återvinningsstationer.

