Minnesanteckningar Kommunbygderådets Träffpunkt Vikmanshyttan
Datum: 20200304
På Gästgården i Vikmanshyttan
Medverkande: Landsbygdsutvecklaren i Hedemora kommun.
Kommunalråden samt oppositionsrådet i kommunen. (KL)
Inbjudna var också två handläggare från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MOS) och samt VD:n för Hedemorabostäder och
Hedemora kommunfastigheter.
Ett 20-tal personer närvarade.
Återkoppling från föregående år:
Fortfarande stora problem med vägen från Norn och Turbo. Undermåligt
underhållna vägar och broar vilket medför problem med snöröjning mm. Tre
olika skogsägare, bland annat Gysingeskogar, är inblandade vilket försvårar
dialogen.
Säkerhetschefen på skogsbolaget menar att det inte föreligger någon fara.
Kommunen kan inte påverka när det gäller privata företag men behov finns att
underlätta samverkan. Politikerna bjuda in till ett möte. Bjud in Vägföreningen,
boende och stugägare i Norn och sockenallmänningen ordförande.
KL tar med sig frågan.
MOS ansvariga handläggare kommer se till att björkarna som utgör en fara tas
ner.
Trädplan – Kommunen äger träden.
Grönytan nedanför Hedemora vägen (vägföreningen) vem ansvarar för skötseln?
Möte mellan MOS och Vägföreningen gällande detta.
Rostugnen – Taket behöver renoveras (finns med i lokalförsörjningsplanen).
Vikmanshyttan – badplats och strand. Sköts om på ett bra sätt.
Bjud in till att ha simskola i kommunen.
Kommunens aktivitetsbussar för barn och unga under sommarlovet. Bör stanna
centralt nära centrum.
Föreningar och föreningsbidrag. Vi behöver få information om vad som är på
gång. Ev finns det behov av att arrangera föreningsträffar i Hedemora.
Föreningsbidrag ska sökas som vanligt och information finns på kommunens
hemsida.
Arrangera fler aktiviteter för boende/nyinflyttade, rabatter, prova på aktiviteter
mm. Hedemora – appen finns.
Ån är uppsnyggad och röjt runtomkring. Kanske kan stensättas?

Cykelväg – inte kommunens. Trafikverkets fråga, men vi får ligga på. Nu
trafikfarligt att cykla mellan Vikmanshyttan och Hedemora.
KL tar med frågan och ligger på.
Badplatsen fixad.
Gamla hockeyplan – ledig mark, planerat för bostadsområde.
Var kan man tippa massor? Enligt Hedemora Energi finns ingen plats att tippa.
Kolla upp! KL tar med sig frågan.

VD:n för Hedemora bostäder (HB) presentation av läget gällande
boende/lägenheter:
Behov av att rusta gammalt och men också bygga nytt!
1600 i bostadskö totalt i Hedemora (centralt).
1258 aktiva.
Vikmanshyttan – 99 lägenheter totalt (inkl seniorboendet Hästskon).
Just nu: En ledig lgh i V-hyttan.
Ca ett års kötid.
Planerat för nya seniorlägenheter i Abborren.
Bra underhållet i just V – hyttan
Bra samarbete med Vägföreningen.
Asylsökande – tidigare 12 lgh. Har minskats ner nu.
HB - Kollo på sommaren, samverkan med scouterna i år igen.
Kommunfastigheter – ROT-renoverat förskolan
Skolan behöver mer underhåll och t ex tillgänglighetsanpassning.
Vikmanshyttan har god potential att utvecklas positivt med en relativt samlad by
och bra läge.
Hus/stugor är lättsålda vilket är viktigt för att få en rotation med nyinflyttade
nya lägenheter nära skolan.

Artikel om träffen publicerad i Lokaltidningarna (med avidentifierade personer):

Gamla träd och blockerade broar
Vikmanshytteborna fick ställa frågor till politikerna

Träffpunkt Hedemora anordnade ett möte på Gästgården i Vikmanshyttan den 4
mars.
Dit kom ett 20-tal besökare. Mötena har varit återkommande de senaste tre åren.
Nu ville man höra av vad som hänt sedan sist. Det fanns också möjlighet för
besökarna att möta politikerna och ställa frågor. De fick berätta vad de saknar,
men också vad de vill och vad som hänt efter det tidigare mötet.
Ägaren av Gästgården, tidigare Folkets hus i Vikmanshyttan, sedan 2016,
berättade att lokalerna var vandaliserade, fönster var sönderslagna när han tog
över, men han insåg att byggnaden hade stora möjligheter. Delar av bygganden
användes tidigare som bostäder, två lägenheter är de fortfarande.
Idag kan man lära sig att spela golf med simulator bl a och även prova på skytte.
Det finns också stora lokaler för möten upp till 50 personer och ett gym.
Byggnaden är öppen för besökare kl 11-22 vardagar.

Landsbygdsutvecklaren redogjorde för sitt arbeta inom Hedemora Näringsliv och
inom Kommunbygderådet i Hedemora. Hon informerade om projektstöd,
bygdepengar och andra stipendier som går att söka för föreningar och mindre
företag.
Stöd för installation av el-laddstolpar och andra microstöd och
småortsutvecklingspengar.
Hos Leader Nedre Dalälven kan man söka projektstöd och företagsstöd.
Småortsutvecklingspeng kan man också söka. Hon förslog att föreningarna söker
på Hedemora Näringslivs hemsida efter fler typer av stöd.

Vd:n för Hedemora bostäder fortsatte med att rapportera om bostadsläget i
Vikmanshyttan. Företaget omsätter 80 miljoner. Beståndet av bostäder behöver
renoveras och nya bostäder behöver byggas. 1258 är aktiva sökande i kön. För

närvarande står 1600 personer i kö för att få en bostad i Hedemora kommun.
Vikmanshyttan har för närvarande 99 lägenheter. Hus blir fort sålda i
Vikmanshyttan. När bruket lades ned växte många nya företag upp.

Kommunbiologen meddelade att badplatsen i Vikmanshyttan nu är iordningställd.

Kommunalrådet (C), rapporterade från ett studiebesök i Norn, som ägde rum efter
mötet förra året i Vikmanshyttan. Då fick hon och oppositionsrådet en inbjudan
att besöka bruket.
De fick en rad frågor att ta med till Hedemora energi. Bland annat sophämtning
och latrin tömning.
Hon fick också frågor om broar i Turbo på privat mark som ägarna inte
underhåller.
Mötet avslutades med en diskussion om gamla träd som behöver fällas och om
vägar runt Turbo som markägarna inte underhåller. Det blev också diskussion om
miljön runt ån.

Hedemora kommunbygderåd

