Träffpunkt Hedemorabygd Garpenberg 181122
Lokal: Garpens Pizzeria o livs
Medverkande: Landsbygdsutvecklaren i Hedemora kommun,
kommunalråden samt oppositionsrådet i kommunen.
Ett fyrtiotal personer närvarade.

1. Info från landsbygdsutvecklaren
Laddstationer:
•
•
•
•

Kommunen har fått medel från landsbygdsprogrammet för att sätta upp laddstationer för
elfordon på landsbygden. Projektet medfinansieras med 50 % från kommunens sida.
Gäller byarna Garpenberg, Smedby, Långshyttan, Vikmanshyttan och Stjärnsund.
Placering nära lanthandlarna/servicepunkterna.
Genomförs våren/sommaren 2019.

Fråga: Kostnad för en laddning? Det varierar mycket beroende bil och batterityp men omkring 2-3 kr
kWh.
Förslag från Garpenbergs hembygdsförening att utveckla Garpenberg som turistmål
•
•
•
•

Garpenbergs hembygdsförening har idéer för en utveckling av byns dolda guldkorn t ex ett
unikt gruvkapell, trälave, ett vackert kalkbrott, hasselbestånd och en ståtlig herrgård.
Går det att jobba med en utveckling mer strategiskt av Garpenberg som besöksmål?
Finns det ett intresse hos Garpenbergsborna och de som är verksamma här? Vilka vill vara
med?
Hur? Förstudie? Projekt? Medel att söka?

Info från politiken: Det ligger en motion till politiken gällande detta och att kulturhistorien och byn
ska inventeras.
Länkar till stöd för lokal utveckling ideell sektor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://sodradalarnassparbank.se/samhallsnytta/projekt.html
http://www.leadernedredalalven.se/
https://boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-iallmanna-samlingslokaler/
https://www.arvsfonden.se/lokalstod-februari-2018
https://www.arvsfonden.se/
https://forening.se/pengar/fonder/
https://www.arvsfonden.se/andra-fonder
https://postkodstiftelsen.se/
http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Stod-och-stipendier/
https://om.svenskaspel.se/sponsring/

Leader Nedre Dalälven
Kontakta kansliet för mer info om projekt, ungdomspeng och företagsstöd.
http://www.leadernedredalalven.se/

Några exempel på landsbygdsutvecklingsstöd
•

Investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet handläggs av Länsstyrelsen. Här finns en del
pengar kvar att söka. (Kan t ex gälla utfasning av freon som byte av äldre kyl/frysanläggningar
vilket är ett lagkrav från 2020 enligt EU:s f-gasförordning).

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/utvecklingav-landsbygder/investeringar-i-kommersiell-och-offentlig-service.html
Fler stöd:




•
•

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/utvecklingav-landsbygder/investeringar-i-rekreation-och-turism.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/utvecklingav-landsbygder/stod-till-hembygdsgardar.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-ochkommun/samhallsbyggnad/kulturmiljo.html
Servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker (inte
Landsbygdsprogrammet) handläggs på Länsstyrelsen till årsskiftet, därefter Region Dalarna.
Projektmedel regionala och lokala processer och servicelösningar är
Landsbygdsprogramspengar och handläggs av Tillväxtverket.

2. Öppet möte:
Information från politiken: En hjärtstartare är beställd som ska finnas inne på Garpens pizzeria och
anslutas till hjärtstartsregistret. Det finns en man kan låna för möten i kommunhuset/Tjädern.
Ingen skola på landsbygden i kommunen ska läggas ner.
Vägföreningen som ansvarar för lekparken vid skolan har nu fått medel för att renovera den.
Tipsar om Leaders ungdomspeng som är lätt att få beviljad, unga mellan 13-25 år och upptill 30 000
kr för evenemang eller aktiviteter.

Fråga till församlingen - Vad ska vi satsa på här i Garpenberg?
Fritidsgård: En fritidsgård finns i Folkets hus. Det kommer framgent att satsas på flexibla ev mobila
fritidsgårdar i kommunen. Det är viktigt att det finns en fritidsgård i byarna men också att den
anpassas till underlaget i befolkningen.
Gymnastikhall: Den som finns är privatägd och i stort behov av renovering, i första hand av taket.
Stort behov av någon slags gymnastikhall för alla. Denna används bland annat av en gympagrupp och
det är mycket viktigt att ha nära till gympan. Många är äldre och har svårt att kunna åka i väg från
byn.
Svar: Taket ska vara lagat enligt svar från ägaren per epost.
Eventuellt kommer barnen få åka buss till annan ort för att ha gymnastik vilket inte är uppskattat alls.

Förslag: Kan kommunen köpa tillbaka gymnastiksalen? Den skulle i så fall kunna användas för mycket
mer än i dag och för alla åldersgrupper.
Skogshögskolan: Apropå att det finns många frågor kring start av en muslimsk friskola där vill
politiken vara tydlig med att det inte är aktuellt att starta någon friskola där i dagsläget.
Skolan: Skolan är fullbelagd. Väldigt positivt.
Utegym: En motion är lagd för att anlägga ett utegym vid elljusspåret.
LED-belysning: All elljusspår i kommunen kommer att få led-belysning så även i Garpenberg. Bytet
sker succesivt ett per år p.g.a kostnaden.
Boliden: Är mycket bra att ha och göra med. Gärna mer samverkan med dem för Garpenbergs bästa.
Boende för äldre: Det behövs något slags boende för gruppen äldre i Garpenberg. De äldre ökar och
de vill kunna bo kvar i Garpenberg. Det finns en lämplig tomt där gamla äldreboendet låg.
Politiken säger att det finns en vilja att få till ett trygghetsboende i Garpenberg. Trygghetsboende är
en form av boende där man ska vara relativt frisk då det inte ingår inte mat, service, omsorg eller
vård. Det är för personer som behöver social samvaro med andra och den tryggheten den ger.
Det finns ett behov av att renovera äldreboendena i stan och då kommer man också passa på att
utöka platserna då det finns ett tryck på dem.
Hemtjänsten: Det är inte rimligt att personalen lägger så mycket tid i bilen mellan orterna.
Ensamkörning, långa sträckor i bil, dåligt planerat då de bör lägga den tiden på de äldre istället. Ett
grundteam som känner de äldre bör utgå från Garpenberg istället.
Svar: Det är inte bra om det är på det viset. Men eftersom det är en relativt stor yta som de ska täcka
och det ibland inte finns äldre med behov i en by måste det vara en flexibelt system som går att
ändra snabbt efter behov. Men en positiv sak är att efter att tre chefer närmast personalen tillsatts
har sjukskrivningarna gått ner.
Pizzerian med lite livsmedel jätteviktig för byn. Vad saknas på Garpens? Kom gärna med feedback
och förslag till ägarna. Livsmedel måste finnas även om det är ett mindre bassortiment.
Fotbollsplanen (hål i marken). Frågan har ställt till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi
återkommer med besked så snart vi fått svar.
Kultur och fritidsutskottet/föreningsfrågor: Bildningsnämnden har utökats med ett utskott men
anslaget till kultur och fritid har inte utökats, därför är det viktigt att samutnyttja verksamheter där
det går. Politiken vill få till en utökad dialog med föreningarna t ex genom föreningsträffarna två
ggr/år. Dessa bör annonseras i Annonsbladet nästa gång.
Det finns ett behov att få till ytterligare medel till föreningarnas verksamheter.
Svar: Det ett ligger ett förslag om ett nytt konstsnöbidrag.
En del av de extra bidrag kommunen fick som kompensation för flyktingmottagandet från
Migrationsverket har gått till föreningarna 2016 – 2017.
Övriga synpunkter: Viktigt att locka Bolidens anställda att bo i Garpenberg. Nu bor många på annan
ort. Vad kan vi göra för att de ska välja att bo i byn eller i Hedemora?

Svar: I dag är det inte lika viktigt arbeta och bo på samma ort som förr, många uppskattar att förflytta
sig och pendla. Dock skulle det vara intressant att undersöka hur de anställda på Boliden ser på
saken.
Vi vill att en liten del av den vinst gruvan genererar går tillbaka till Hedemora. Det är något att lyfta
till riksdag och regering. Att en viss del av överskottet återinvesteras i samhälle och välfärd i de orter,
kommuner och regioner där storföretag och industrier utvinner naturen på olika sätt och drar nytta
av den samhällsservice som finns lokalt.

