Minnesanteckningar Kommunbygderådets Träffpunkt Långshyttan 200129
i Långshyttans Folkets hus
Sammanfattning:
Onsdagen den 29 januari slöt ett 40-tal personer upp i Folkets hus för att
diskutera Långshyttan med våra ledande politiker, representanter från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunbygderådet och Hedemora Näringsliv
AB.
Landsbygdsutvecklaren berättade om att det finns olika stöd och projektmedel
att söka, vilket uppskattades av åhörarna som vill se en ännu mer levande ort
med föreningar och företag som samarbetar mer med varandra. Frågan om hur
kommunen kan bidra till byggande av fler bostäder och även boende för äldre
lyftes. Det finns ett flertal detaljplanerade tomter som kan bebyggas med
bostäder i attraktiva sjönära lägen. Även många frågor om förbättrad
kollektivtrafik kom upp som kommunen ska ta med sig till rätt forum för de
frågorna.
Långshytteborna och även många andra invånare och verksamma i Hedemora
kommun har sedan länge önskat att frågan kring Silfhytteå och dess nu stängda
sluss får en lösning. Slussen är en av de nordligaste vi har kvar i Sverige som är
i bruk och fungerande och är ett mycket uppskattat besöksmål. Ån omgärdas av
en vacker natur- och kulturbygd som verkligen behöver få tillbaka sin glans.
Där är vi inte ännu, men Kommunbygderådet har skickat en skrivelse till
Sveaskog med en uppmaning till dem att vi vill se att objektet skyddas genom
att olika aktörer skyndsamt samverkar förutsättningslöst och prestigelöst.
•

•

Mötets deltagare lyfte att de uppskattar att ha en fortsatt god dialog kring olika frågor som
rör Långshyttans verksamma och ortsborna och i första hand tekniska avdelningen,
stadsplaneraren och politiken.
Belysning vid återvinningen – nu fungerande. Ring till det telefonnummer som finns angivet
om inte sköter skötseln och städar undan vid behov.

Föreningsliv:
Laik (Långshyttans idrottsklubb) har planer på att ta över ishallen för en mindre peng, positivt men
det blir mycket att renovera.
Folkets hus har det tufft ekonomisk – all ekonomisk eller annan hjälp och stöd är välkommet.
Kanske en ny modell för föreningsnätverk eller samverkan så att vi hjälper varandra.
Bostäder och äldreboenden:
Äldreboende. Säkerhetsfråga, titta på hur de har jobbat med detta hos räddningstjänsten – Avesta
och Falun. . Säkerhetsansvarig och lokalstrategen tittar på detta.
Fastigheten Posthuset ligger ute till försäljning.
Backliden – 8 nya lägenheter på g. Kolla upp om de har hiss …kolla med Veronika.

Nu 1 – 2 mån lägenhetskö för Långhyttan via det kommunala fastighetsbolaget.
Det finns ett flertal tomter som är möjliga att bebygga med attraktiva sjönära lägen i Långhyttan med
omnejd.
Enkät kring hur de äldre vill bo i framtiden kommer ut inom kort.

Näringslivsfrågor:
Kommunen och Hedemora Näringsliv vill få till samverkan företagen i Långshyttan.
Företagsfrukost eller annan form/forum. Vad vill ni själva? Nu företagarföreningen i Långhyttan
kommit igång igen.
Dialog för ny industrimark. Det finns detaljplaner för detta på några ställen bland annat vid
Svältbacken och Solgården.
Gamla kommunhuset kommer att läggas ut till försäljning.
Vi måste gemensamt marknadsföra Långhyttan.

Vägar och kommunikationer:
Området kring Långshytteån. Vägen och bron undermineras av vatten .
Gångvägen vid Stationshuset – hål i järnvägsbron, farlig…
Vägen ner mot kyrkogården vatten/gångväg, utanför kyrkogården, sankt och underminerad.
Trottoarerna trafikverket som inte åtgärdas.
Ta med och upp frågorna på VTF.

Påverka att fler bussturer går under dagen också.
Frågan hanteras av den Regionala utvecklingsnämnden. Christina sitter med och tar med sig frågan.
Fler mindre bussar? De har redan de stora bussarna.
Bussarna bör samordnas med tåget man missar tåget precis.
Samordna sommarlov och skolorna.
Avgiftsfri kollektivtrafik som i Avesta?

