Utveckla Långshyttan möte två – 16/6 2021.
Andra mötet våren 2021 med syftet att utveckla Långhyttan i dialog med boende och verksamma.
Vår tanke med detta möte att förankra och få mer input från er kring nuläget. Workshops kring
långsiktiga mål, hur och vad tar vi till hösten.
Försäljning av Klosterhallen/ishallen i Långshyttan. Niklas Arfs tf. chef för Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, gick igenom nuläge och bakgrunden till beslutet om att sälja hallen.
Bakgrunden till beslutet att ishallen ska säljas togs för ca ett år sedan efter att hallen har stått tom
sedan flera år, utan idrottsförening eller företag med verksamhet i hallen. Därför ser Hedemora
kommun inte det som möjligt att stå för isläggning, underhåll, och renovering. I dagsläget finns en
potentiell köpare som är beredd att köpa hallen, montera ner den och transportera bort den. De
medel som då kommer in är tanken att de ska delfinansiera investeringar i Långshyttans utveckling.
Vid mötet föreslogs det att kommunen (MOS) bjuder in till ett separat möte för att diskutera frågan
om försäljningen av ishallen.
I enkäten har det framkommit att dessa områden är i behov att utvecklas:
1. Centrum/butiksutbud.
2. Kollektivtrafik, vägar/infrastruktur
3. Företagsklimat/besöksnäring,
4. Föreningsliv/fritidsaktiviteter
5. Offentlig service
6. Arbetstillfällen och tillgång till arbetskraft)
Vi hade en diskussion i storgupp kring vad främst boende och verksamma i Långshyttan har för
tankar kring detta. Kort sammanfattning:
-

-

Centrum är väl helt okej, bra planerat, det mesta som man verkligen behöver finns, men det
vore bra med något café, eller annan typ av mötesplats. Mer lokala produkter, hantverk/lokal
mat. Bankomat behövs. Långshyttans centrum behöver locka fler kunder, bilda en
centrumgrupp.
Behövs verkligen möjlighet att ta bussen till Falun. Cykelbanor.
Behov av fler besöksnäringsföretag.
Några förslag: padehall i ishallen, diskgolfbana, fler ställplatser för husbilar.
Återvinningsstation med hämtning en gång i månaden är alldeles för sällan. Ungdomsgård.
Industrierna/företagen behöver fler boendealternativför i Långshyttan att kunna locka och
behålla personal. Behövs fler bra tomter att bygga på.

Jag har sedan tidigare mejl kring med ytterligare idéer och förslag, t ex:
•

Utegym, gång- och cykelvägar, uppmärkning av motionsspår, skyltning till centrum,
gatuskyltar, ovårdade tomter med hus på.

Tack för ert engagemang! Vi tar med oss alla förslag och idéer (även från chatten) från dessa digitala
möten till ytterligare minst ett möte tidig höst 2021. Då vi fortsätter att se på mer långsiktiga
mål/visioner för Långshyttan men även VAD och HUR. Vi hoppas vi ses fysiskt då.
Vid pennan! Katarina Nordin Näringsliv Hedemora kommun

