
Besöksadress  Postadress  Hemsida/E-post  Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 Box 303 www.leksand.se 0247-800 00 212000-2163 
LEKSAND 793 27  LEKSAND  0247-144 65 
      

                                                                           1. 
                                                                                                                           
 
 

 
 

Minnesanteckningar förda vid Kommunens samrådsmöte med 
Kommunbygderådet 12 02 23. 
 
Tid: kl 18.30-21.00 
 
Plats: Plenisalen Kommunhuset 
 
Närvarande: se närvarolista! 
 
 

1. Kommunalrådet Ulrika Liljeberg hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 

2. Mötesdeltagarna presenterade sig. 
 
Arbetsformer 
 

3. Samrådsgruppens och Kommunbygderådets arbetsformer 
diskuterades,och man enades om: 

 
• att benämna dessa möten för ”Kommunens samrådsgrupp med  

Kommunbygderådet” 
  

• att Kommubygderådet utser sin egen representation vid dessa 
möten. 
 

• Kommunens hemsida måste uppdateras vad beträffar  
Kommunbygderådet. 

 
Kollektivtrafik 

 
4. Kollektivtrafiken diskuterades, bl a upphandlingsförfarandet och den  

process som föregår själva trafikbeställningen. 
En schematisk bild av denna process bifogas minnesanteckningarna. 
 

Översiktsplanearbetet 
 

5. Arbetet med den kommunala översiktplanen diskuterades, och här 
antydde representanterna i Kommunbygderådet en viss besvikelse p g a 
att politiker och berörda tjänstemän ej deltagit på några möten ute i 
byarna. 

 
ra 
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Aktuellt från byarna    6.                                                                                  2. 

  
       Siljansnäs sockenråd: 
 

• Fortsätter med sina månadsmöten. 
• Pågående projekt med hästar, i första hand för flickor. 
• GC- väg till Siljansnäs. 
• Biblioteket där vuxendelen hotas av nedläggning trots ideellt 

arbete.Ulrika Liljeberg tar kontakt med berörda ang detta.  
• Vad beträffar Hemtjänstfrågan i Siljansnäs, så menar man att det 

finns ett visst motstånd hos en del kommunala tjänstemän,och att  
förfrågningsunderlaget är alltför komplicerat speciellt med tanke på  
revision av vissa handlingar. 
Dialogen med Kundvalsrådet måste förbättras. 

• Andra frågor som togs upp var detaljplanen för ”Buffils Anna”, 
ändringen av detaljplan i närheten av Mas-Olles gammelgård samt 
Församlingshemmet. 

• Positivt var dock att belysningen i Mon skall återställas, samt 
kommunens hjälp vad beträffar möjligheten för det sociala 
företaget ”Siljansnäsresursen” att använda skolans slöjdsal och det 
varmgarage som finns i närheten. 
 

Åhls sockenråd: 
 

• Översiktsplanearbetet har fungerat på ett bra sätt. 
• Ett liknande arbete kommer att göras i Åhl Kilen. 
• Inge Woxmark har varit på besök och informerat i varg och 

vildsvinsfrågan. 
• Överlåtelsen av Församlingshemmet till Kommunen har 

diskuterats. 
• En viktig fråga på dagordningen har också varit hur informationen 

skall nå ut till alla byar i Sockenrådet. 
 

Tällbergsbyarnas lokala byaråd: 
 

• Vargfrågan i Tällberg 
• Avloppsfrågan i Plintsberg, Hjortnäs och Laknäs-Östanhol. 
• Informationen till byarna kommer att digitaliseras.Byanytt i 

Tällberg skickas redan nu ut via e-post. 
• Ungdomsverksamhet i byarna diskuteras. 
• Hjortnäs bystuga har ett digert utbud av trivselkvällar i sin 

planering 
• I Tällberg kommer ett ”halvmarathonlopp” att arrangeras i sommar. 
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                                                                                                              3. 
• Positivt med GC-vägen Kullsbjörken-Utby samt   

hastighetsbegränsningen 40 km/h i centrala Tällberg. 
 

Djura lokala byaråd: 
 

• Den fråga som allra mest diskuteras i Djurabygden är kvalitén och  
utformningen på den s k Marielundsbron.  
 

Gärde lokala byaråd:    
 

• Arbetar med att få igång bättre samverkan mellan byarna. 
• Hur når man ut med information till berörda byar? 
• Låg aktivitet i byarna. 
• Trafiken till och från Heden genom Mjälgen är ett stort problem. 

Omfattande tung trafik och för höga hastigheter. 
• Informationen från Dala Energi vad beträffar fiberutbyggnaden har 

ej fungerat på ett tillfredsställande sätt. 
 

Sjugares lokala byaråd:  
 

• Det lokal byarådet måste utvecklas 
• Efterlyser hemsida för byaråden. 

 
Rönnäs fjärdings byaråd: 

 
• Har haft mycket god uppslutning på sina möten 2 ggr/år. 
• Träffarna har till övervägande del bestått av information av 

varierande slag.Vill arbeta mer med mobiliserande frågor som 
exempelvis den kommunala översiktsplanen. 

• Valberedning inför byarådet i april tillsatt.Diskuteras eventuell 
ordförande, vice ordförande, sekreterare m m. 

• Väg 929 diskuteras ofta på byarådsmötena. 
• En ev GC-väg Tibble-Ullvi med fortsättning till Romma har 

diskuterats med kommunen.Tyvärr har man inte kommit fram till 
någon bra lösning ännu. 

• Många vill att ”Fixar-Malte” skall finnas kvar. 
 

Kyrkan: 
 

• Man har efter tre års diskussioner kommit fram till en lösning vad 
beträffar Församlingshemmet i Siljansnäs. 
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• Biskopen har varit på ”visitation” i Leksand där han bl a fick lyssna  
till flera körer. 

• Kyrkoherden betonade det goda samarbetet som bedrivs med   
byarna i Leksands kommun. 

 
                                                                                                              

Åkerö skolas upptagningsområde: 
 

• Består av tre stora delar: Åkerö, Västanvik och Övermo. 
• Byarna har sina egna organisationer, som skiljer sig åt en hel del 

vad beträffar funktionen. 
• På de lokala byarådsmötena rapporteras ofta vilka olika evenemang 

och aktiviteter som förekommer i de olika byarna. 
• Avloppsfrågan Styrsjöbo-Heden. 
• GC-vägarna Åkerö-Heden och Åkerö-Västanvik. 
• Bättre information om fiberutbyggnaden efterlyses. 
• Några berörda byar arbetar tillsammans med vattenregleringen av 

Heddammen. 
• Översiktsplanearbetet har bedrivits på ett bra sätt. 

   
7.   Information från kommunalrådet 

 
• GC-väg Åkerö-Heden kommer förmodligen att börja byggas under 

hösten 2012.Man kommer ev också att se över möjligheten att 
bygga en GC-väg till ridstallet i Styrsjöbo. 
Finansieringen av GC-väg Åkerö-Heden finansieras med 3,5 milj 
från Kommunen och 3,5 milj från Region Dalarna.  

• En GC-väg plan för Leksands kommun har nyligen arbetats fram. 
• Frågor för ”medborgardialog” är och kommer att vara miljöplanen, 

klimat och energiplanen samt översiktsplanen.Dessutom 
förankringsprocessen för det politiska visionsarbetet,mål och 
budget med utvärdering m m. 

• Inom den närmaste framtiden kommer ekonomiska medel med 
nödvändighet att styras över från yngre kommunmedborgare till de 
äldre. 

• Kommunen minskar tyvärr antalsmässigt för närvarande. 
•  I Leksands kommun planeras flera stora byggprojekt bl a 

Resecentrum Leksand och Insjön, samt resenod Siljansnäs, ung 
35 bostadsrätter vid Ros´ns lada, ett 15-tal lägenheter i Färjbacken, 
ett 15-tal hyresrätter i kvarteret Länsmannen, Ett 90-tal tomter i 
Kusbacken i Tällberg,två planerade bostadsområden i Plintsberg   
m m. 

• Den s k ”vägfrågan” är för närvarande föremål för politiska 
diskussioner. 
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8. Övriga frågor som diskuterades.                                                           5.             

 
• Förekomsten av gårdar som tyvärr står och förfaller.Vad kan göras 

åt detta? Här uppmanas de olika byaråden att ta med frågan på 
dagordningen vid sina kommande möten. 

• Ett eventuellt samarbete med kyrkan beträffande äldreboende i 
byarna diskuterades.Tas upp vid kommande möte. 

 
9.    Nästa samrådsmöte.      

 
    Nästa samrådsmöte med Kommunbygderådet blir måndagen den    
    14 Maj kl 18.30 i Kommunhuset. 

 
9. Kommunalrådet tackade de närvarande mötesdeltagarna för visat  

Visat intresse och avslutade därmed mötet. 
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
Aarno Magnusson 
Leksands kommun 
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