Minnesanteckningar Kommunbygderådets Träffpunkt Långshyttan 190123
i Långshyttans Folkets hus
Ett 30 tal deltagare
Båda kommunalråden (Kr) och oppositionsrådet (Opp) deltog.
Kallas också kommunledningen – Kl

Info och svar från föregående års bygdeträff:
Silfhytteå: Frågan gäller i slussen Silfhytteå som är i dåligt skick. Den är mycket viktig för såväl
Husbyringen och andra föreningar för stora delar av kommunens föreningsliv och
utvecklingsgrupper. Brukshotellet vill att man ska ha en fungerande sluss och det är väldigt viktigt ur
ett besöksnäringsperspektiv.
Samma fråga var aktuell redan förra året men inget har hänt något alls sedan förra året. Ingen ny
information eller kallelse från Svea skog som äger frågan har kommit till politiken. Mötesdeltagarna
tycker inte att kommunen kan eller ska nöja sig med detta, de måste ta tag i denna fråga nu och
kontakta Svea skog och få till en renovering av den.
Kommunbygderådet: Tar på sig att författa en skrivelse till Sveaskog för att aktualisera och skynda
på ärendet.

Klosterliden: Löparbanan, entrén är fixad. Handikappanpassad. LAIK alt kommunen
Paviljongen i Hedemora där kommuninvånarna får lämna synpunkter är en del kommunens
medborgardialog. Den kommer att lyttas till Långshyttan för att fånga upp synpunkter på Kesoparkens utformning? Hur ska den se ut?
Vem sköter Kesoparken? Kommunen.
Belysningen vid återvinningen är på gång. Vägverkets ansvar.
Sporthallen är i bra skick nu. Ett möte kommer hållas inom kort om ishallen med info från
fritidsförvaltningen för alla föreningar. ???
Ishallen. Det fanns en privat intressent som visat intresse för att bedriva verksamhet för
funktionsnedsatta. Intressenten har tyvärr dragit sig ur.
Avestas samverkansmodell för brandskydd främst för äldreboenden. Mötesdeltagaren vill att vi i
Hedemora är med i deras grupp/nätverk då vi tillhör samma räddningsförbund. Det finns en
handläggare på Avesta kommun som jobbar med frågan.
Brandsäkerhet för äldreboende måste följa de direktiv som gäller.
Opp ställer frågan till Hedemora bostäders styrelse.

Dagens möte:
Företagsfrukostar även på andra platser på landsbygden efterfrågas vid nästa upphandling.
Marknadsföra konferensen på Folkets hus som har stora nyrenoverade lokaler.
Kr: Fullmäktige visas även som webbsändning.
Förslag: Nämndsmöten i föreningarnas lokaler.
Det finns bra industrimark här i Långshyttan för nyetablering.
Info: Ny detaljplan är under beredande för gamla posthuset, kommunalhuset. Syftet är att göra det
möjligt för fler användningsområden än idag. Den skall sedan ut till försäljning.

Bostäder: Det finns ett stort behov av fler bostäder med olika upplåtelseformer. Ett exempel är
gamla Solgården, det finns fler liknade exempel här i Långshyttan.
Nu håller Migrationsverket på och renoverar deras boende.
Kr: Tyvärr är det svårt med att bygga nytt, det blir så pass dyrt i slutpris för kunden. Ex: Nu 6800 kr för
en 2:a, i Hedemora.
Setra kommer bygga ut och anställa. Viktigt att de som anställs bor i kommunen.
Opp: Nu står0 1200 pers i kommunens bostadskö, men i Långshyttan och Vikmanshyttam kan du få
bostad idag.
Unga mellan 20 – 30 som vill bilda familj vill bo i villa. Äldre i villa behöver kunna flytta. Var vill de bo
någonstans. Kommunen planerar för fler seniorboende/trygghetsboende men lika dyrt bygga.
Måste byggas nytt i Långshyttan, att pendla är okej inte långt från Hedemora stad.
Målgruppen 55 plus, har råd att flytta till lgh, naturskönt, nära service, nätverk, kompisar.
Inga villor byggs,
Backliden – Migrationsverkets lokaler är under renovering, återställning,
Kr: Bra för nya bostäder, diskussioner med Migrationsverket ang renoveringen pågår.

Föreningsliv och barn och ungdomsfrågor:
Info: Forskare från Stockholm tittar på hur unga mellan 18 – 25 år trivs i Långshyttan? Jobb,
boendefrågor, vad behövs mer? Hur och vad gör vi för att de vill stanna här? Ett socialt liv, bio?
Annat?
Trenden att unga vill flytta till större städer håller så smått på att vända att fler vill stanna.
Idag finns allt färre föreningar för barn och unga, behövs fler som engagerar sig på olika sätt.
Idrotten jätteviktig, ur ett hälsoperspektiv och för att göra något vettigt på sin fritid.
Barn och unga stannar hemma i mycket större utsträckning.
Hur kan vi locka tjejerna till Folkets hus? Vad vill de och hur kan vi locka dem?

Leader ungdomspeng finna för mindre projekt.

Turism och besöksnäring:
Brukshotellet rullar på bra och drar besökare. Något mer än husbyringen behövs för att få fler
besökare till orten. T ex fornminnessafari.
Besökarna upplever att Långshyttan är på undantaget när det gäller husbyringen. Finns väldigt
mycket här men behöver utveckla lockande aktiviteter. Kanske i samarbete med Visit Dalarna.
Idéer: Kultursmedja, brukssmide som aktivitet
Rällingsbadet, renovering av badplatserna på gång.
Kommunledningen: 500 000 kr är avsatt för det.

Långshytteån växer igen, vem äger ån? Outokumpu – ägde ca 70 %, nu Setra?
Det behöver säkras upp vid ån, nu en risk för allmänheten. NA är involverad.
Kl: Tar med frågan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kollar vattendomar.
Kommunen har satt upp bron. En stor del har lossat vilket också utgör en fara.

Staket på gång på Brukshistoriska marken .
Evenemangsbidrag kan sökas från kommunen strategiutskott upp till 30 000 kr .

