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Sammanfattning
Projektet ”Utvecklingsplan för Bjursås socken samt vägbelysning i Sågmyra” har finansierats av
Kommundelsutvecklingsmedel från Falu kommun och genomförts under kalenderåret 2013 av Bjursås
sockenråd.
Syftet var dels att finansiera och anlägga vägbelysning längs en välanvänd vägsträcka i Sågmyra, dels att
engagera socknens boende i framtagandet av en utvecklingsplan. Vägsträckan i Sågmyra anlades enligt
anbud från Falu energi och vatten under hösten 2013.
Genom projektet har socknens framtid och utveckling aktualiserats för socknens boende, företag,
föreningar. Åsikter och önskemål från dessa har diskuterats i omgångar i olika typer av forum för att
komma fram till slutsatser som samlats in och beskrivits. Syftet med utvecklingsplanen är tydliggöra våra
gemensamma behov så att dessa intressenter skall kunna hjälpas åt och dra åt samma håll. För att realisera
planen har konkreta projektförslag listats.
Aktivering av innevånarna har skett genom trestormöten 27 st grupparbeten i fokus grupper, se sidan 12,
totalt 110 timmar.9 grupper från 0-100 år.
De förslag till aktiviteter från inventeringen av sockenbornas önskemål om hur bygden skall utvecklas sidan
15, Tabell 7-8. Även önskemål när i tiden dessa åtgärder skall genomföras finns detaljerad.
Denna rapport sammanfattar de möjligheter som finns i socknen och vilka behov som identifierats av de
boende för att ytterligare förbättra den.
Utvecklingsplan där beskrivning av boendet i livets alla skeenden specificeras i olika målgrupper, yngre,
äldre, seniorboende, där gruppen delat in frågan i önskat läge, läget i dag, åtgärder samt visionära
möjligheter samt där fritidsboende möjligheter i vår socken beskrivs.
Som detaljerad plan har projektet tillsammans med Sweco gjort en utredning av möjliga platser för
utbyggnad av boende, fritidsboende och tänkbar placering av nya företagsetableringar i socknen. (Se bilaga
1.
Övriga frågor som detaljerats på samma sätt är Idrott-hälsa, vård, övrig service, Bjursåsgården (Bilaga 2,
kultur, kommunikation, förskolan, skolan, fritid.
Parallellt med denna plan genomför Bjursås Sockenråd ett projekt som kommer att stärka utvecklingen
inom sommar & vinter turismen. Där bl.a. Längdskidåkningen inom socknen, Dössberget, Sågmyra
handelsområde, Bjursås Skidcenter samt föreningslivet i Bjursås Socken inventeras och där dessa områden
stärks både kreativt och produkt utvecklas. Denna plan skall vara färdig sommaren 2014.
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Projektet ”Utvecklingsplan för Bjursås socken samt
vägbelysning i Sågmyra”
För att förenkla läsning är denna rapport indelad i tre delar:
1. Vägbelysning i Sågmyra
2. Metod för framtagande av utvecklingsplan
3. Utvecklingsplan för Bjursås socken
Den som inte är specifikt intresserad av på vilket sätt Utvecklingsplanen togs fram, kan strunta i detta och
direkt gå till Planen. Vi har också förstått att det finns ett intresse för hur projekt kan bedrivas varför detta
är redovisat separat.

Vägbelysning i Sågmyra
Ett konkret projekt som efterfrågats sedan en längre tid var att anlägga belysning längs del av banvallen i
Sågmyra. Den numera asfalterade banvallen används flitigt som promenadväg av Sågmyraborna och även
av Sågmyra skidklubb för rullskidåkning. Den utgör den enda tillfartsvägen till fastigheterna i Vrebro för
tung trafik. Banvallen används också för tillfart till och från fabriksbyggnadens bakre godsintag. Projektet
har tidigare lämnats som medborgarförslag till kommunen samt sökts genom
kommundelsutvecklingsmedel 2011.
Genom belysningen har promenadstråket kring Sågmyra centrum blivit mer trivsamt och trafiksäkert.
Vägbelysningen är mycket uppskattad av såväl idrottsutövare som de som har svårt att gå i Sågmyras
annars så tuffa terräng. Vägsträckan utgör också en del av Ylleleden, en promenadled med information om
ortens historia som Sågmyra hembygdsförening iordningställt. Genom den ökade synligheten blir även den
vackra miljön längs med ån mer iögonfallande under mörka tider på dygnet och året, vilket leder till ett
bättre intryck av Sågmyra för förbipasserande.
Sträckning: Utefter gamla banvallen, från Leksandsvägen till bron över Vrebroströmmen (Bild 1). Längd
cirka 850 m. Vägen har bredden ca 4 m och vetter längs ena sidan mot Sågån och Valhalla kraftverksdamm.

Bild 1. Vägbelysning anlades genom projektets försorg längs den gulmarkerade sträckan av Vrebrovägen. (Bild: Google)
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Bild 2. Fotografi från vägsträckningen intill Valhalla i riktning mot fabriken och med översikt över banvallen före anläggandet av
belysning. Foto: Mattias Brännström.

Bild 3. Fotografi från månbelyst vägsträckningen intill Leksandsvägen i riktning mot fabriken och med översikt över banvallen
före anläggandet av belysning (2012-10-27). Foto: Mattias Brännström.
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Bild 4. Fotografi efter etablering av vägbelysningen. Bilden är tagen på ungefär samma plats som Bild 22 (2013-11-03). Foto:
Mattias Brännström.

Den beräknade kostnaden för anläggandet var vid ansökningstillfället 322 503 kr inklusive moms och den
faktiska kostnaden blev 298 001 kr.
Belysningen var färdig att använda i samband med höstmörkret 2013.
Ett stort tack från alla Sågmyrabor till Sockenrådet med Falu kommun, Falu Energi och Vatten och till alla
som engagerat sig i projektet lokalt – framför allt styrelsen i Sågmyra vägförening, Svante Eriksson och Olle
Näs.
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Projekt Utvecklingsplan för Bjursås socken
Inledning
Målsättningen med detta projekt var att skapa en diskussion inom alla socknens intressenter för att sätta
bygdens utveckling över tid i fokus och sedan kondensera resultatet i en utvecklingsplan. Genom att ha en
sådan plan kan framtida arbete ske mer målinriktat och effektivt jämfört med att lägga engagemang på
frågor med kort horisont. Olika intressenter har ju skilda intressen, men genom att tydliggöra vilka
önskemål de andra har kan vi lättare enas kring gemensamma projekt och finna resurser till dessa. För
sockenrådet som koordinator har ett sådant dokument stor betydelse.

Befolkning och samhällsstruktur
Bjursås socken består av ett 30-tal byar där Bjursås och Sågmyra utgör centralorter. I Bjursås bor det 2766
personer och i Sågmyra 715 personer (Tabell 1&Tabell 2).
Tabell 1. Fördelning av befolkningen i socknen (Källa Falu kommun, 2013-11-19).

Innevånare
Bjursås centralort

1809

Baggbo
Näset
Rexbo-Morsveden

40
51
84
90
55
86
531
16
417
168
90
3481

Andersbo-Sågsbo
Björsberg
Lustebo
Sågmyra centralort
Hällgårdarna
Bjursås "landsbygd"
Sågmyra "landsbygd"
Rog + landsbygd
Totalt

Tabell 2. Ålderfördelning boende i Bjursås socken.

Åldersgrupp
0-40 år
41-65 år
65-100 år

Andel
41 %
34 %
25 %

Föreningsliv
Ett 80-tal ideella föreningar är registrerade i Bjursås socken och organiserar en stor del av socknens ca
3 500 innevånare. Över tiden varierar intensiteten i de olika föreningarna, men några av de med största
antalet medlemmar och aktivitetstillfällen är Bjursås idrottsklubb, Bjursåsfornminnes- och
hembygdsförening, Bjursås ridklubb och Sågmyra skidklubb.

Sport och idrottsanläggningar
I socknen finns 13 km elljusspår och ca 50 km dagsljusspår, rid- och vandringsleder, en skidlekplats, tre
fotbollsplaner, en skridskoplan, två idrottshallar, två kommunala badplatser och flertal av enklare standard
samt en simhall. Den alpina anläggningen har 20 st nedfarter. Det finns en jaktskyttebana och en
pistolskyttebana.
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Företagsamhet och handel
I socknen finns ca 125 aktiva företag i storlek från enmansföretag till det största som sysselsätter ca 70
personer under vintersäsongen. 14 företag har över 10 personer anställda, 63 st har 2-10 st. anställda.
Bland de större finns Hammarprodukter, Lager 157 och Bjursås Ski-center. Förutom de uppräknade finns
ett stort antal skogsbrukare i socknen.
Dagligvaruhandel finns i Bjursås med en välsorterad Konsum matvarubutik och en bensinstation
kombinerad med servicebutik.
Restauranger är Dössbergets Värdshus, Bäverhyddans Värdshus, Bjursås Pizzeria, Bar2Grill, Savoy
barservering och Sågmyra Café och rum samt Sågmyra Herrgård. Caféer finns endast i Sågmyra hos Lager
157 och Sågmyra Café och rum.
I Bjursås har Bjursås Sparbank sitt säte och kontor och Handelsbanken kontor.

Boende
I Bjursås och Sågmyra finns 230 st. hyreslägenheter. De största hyresfastighetsägarna är Kopparstaden,
Trumbäckens Fastighets, Lexator och Pilsundet (Tabell 3). Lägenhetskön hos Kopparstaden är för
närvarande på över 100 lägenheter i Bjursås.
Tabell 3. Översikt över hyreslägenheter i socknen och deras ägare.

Antal rum och kök
Lexator förvaltning KB
Kopparstadenfastighets AB
Pilsundet förvaltning AB
Kommunfastigheter
Trumbäckens fastighets AB
MVG förvaltning AB
Mikael förvaltnings AB
Totalt

1
23
15
5
24
4
2
5
78

2
29
45
10

3
28
24
8

4
7
2
2

14
4

3
2

1

102

65

1
13

5
1
1

2

Totalt
88
87
25
24
22
8
6
260

Gästlogi
I socknen hyr många privatpersoner ut logi, utöver detta finns många mindre vandrarhem och ett fåtal
större anläggningar som erbjuder boende (Tabell 4).
Tabell 4. Sammanställning av antalet bäddar som finns i socknen, med mindre.

Boende
Bjursås Camping
Bjursås Orienteringsklubb
Proselinsgården
Björsberg
Höst & vintercamp
Sågsbo Skola
Orgeltrampargården
Sågmyra mat & rum
Totalt

Bäddar
200
20
8
12
12
8
6
6
284
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Vård och omsorg
Hemtjänsten ger idag service till 89 vårdtagare och genomför ca 250 besök per dag. Bjursåsgården har 24
rum som ger plats åt upp till 26 boende, dessutom finns småstugor innehållande tolv lägenheter för
äldreboende.
Socknens innevånare har tillgång till vårdscentral med läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, barn- och
mödravårdcentral och apotek i Grycksbo samt tandläkarmottagning i Bjursås.

Skola
Det finns två F-6 skolor och en 7-9 skola i socknen samt förskolor och familjedaghem (Tabell 5).
Tabell 5. Översikt över socknens skolors kapacitet.

Skoldel
Familjedaghem
Förskola
Låg & mellanstadium
Högstadium

Ort
Bjursås
Bjursås
Sågmyra
Bjursås
Sågmyra
Bjursås

Antal
1
3
1
1
1
1

Barn
7
100
24
200
50
200

Kommunikationer
Genom Bjursås går riksväg 69 mellan Falun och Rättvik. Sågmyra ligger på vägen mellan Bjursås och
Leksand. Vägarna är av god kvalitet men smala med hänsyn till cyklister.
[KARTA]
Trafikintensiteten är relativt hög och under semestertider intensifieras denna ytterligare. Högsta
intensiteten inträffar under midsommarhelgen, sommarsemesterperioden, under vintersäsong i fjällen
samt Vasaloppsveckan.
För cyklister förbättras trafiksituationen genom den påbörjade cykelleden mellan Grycksbo till Falun. Dock
saknas fortfarande cykelled mellan Sågmyra, Grycksbo och Bjursås.
Bussförbindelser är goda med expresslinje 70 mellan Rättvik och Falun som passerar Bjursås. Den lokala
bussen 60 till Falun som avgår från Sågmyra mot Falun och passerar Bjursås. Dessutom buss 85 som
trafikerar mellan Sågmyra och Leksand, men med få avgångar per dag. Borlänge nås via byte i Falun (Tabell
6).

Buss

Personbil

Tabell 6. Ungefärliga restider med bil och buss mellan huvudorterna i Bjursås socken och de närmaste centralorterna.

Restid i minuter
Falun
Rättvik
Leksand
Borlänge
Falun
Rättvik
Leksand
Borlänge

Bjursås
20
30
35
35
25
30
90 (inkl. byte)
60 (inkl. byte)

Sågmyra
30
40
25
45
45
60 (inkl byte)
25
75 (inkl. byte)
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Energiförsörjning
I Bjursås finns en pelletseldad fjärrvärmecentral. I socknen finns ett flertal vattenkraftverk och
vindkraftverk.

Dricksvatten och avlopp
Två vattentäkter finns i socken. Rogsjön försörjer Falun och Årbosjön bland annat Bjursås socken.
Bjursås reningsverk renar 290 000 m3avloppsvatten/år och är i behov av utbyggnad. Sågmyras reningsverk
renar 240 000 m3/år.

11

Metod
En aktiv dialog under en relativt kort tid kräver tid och fokus från utföraren. Därför valde sockenrådet att
anställa en projektledare som kunde arbeta med dialogen och kontinuerligt sammanställa resultaten.
Dialogen och faktainhämtningen skedde på olika sätt:
1. Stormöten
2. Fokusgrupper
3. Individuella möten och möten med företagsrepresentanter
4. Konsultuppdrag för identifiering av attraktiva områden för fastighetsetablering

Projektorganisation
Projektledare var Lars-Åke Björklund. Projektet hade en styrgrupp bestående av Thomas Björklund,
Ordförande, Katarina Saxvall och Mattias Brännström, alla är ledamöter i Bjursås sockenråds styrelse.

SWOT
Förutom dialogen genomförde också projektledningsgruppen en analys av vilka styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som Bjursås socken har och står inför.

Stormöten
För att nå målet att engagera så många som möjligt av de boende i socknen hölls stormöten i såväl Bjursås
som Sågmyra. Detta skulle skapa engagemang och verkligen ge alla boende i socknen möjlighet att delge
sina åsikter. Vid dessa ombads också personer meddela sitt intresse till att delta i fokusgrupperna. Möten
har också hållits med föreningar och företag.
Vid stormötena har de närvarande delgett sin syn på hur bygden behöver utvecklas och vilka frågor som är
viktiga att jobba med gemensamt.

Fokusgrupper
Fokusgrupperna var åldersindelade med motivet att just åldern definierar många av våra behov. Ca 70
personer deltog i fokusgrupperna på öppen inbjudan från projektet.
Dessa representerade åldersklasserna i fokusgrupperna:
0-6 år
7-12 år
13-16 år
17-21 år
22-30 år
31-50 år
51-65 år
66-72 år
72-100 år

Föräldrar, förskole- och skolpersonal
Målgruppen, föräldrar
Målgruppen, föräldrar
Målgruppen
Målgruppen
Målgruppen
Målgruppen
Målgruppen
Målgruppen. Omsorgspersonal med ledning.

Varje grupp i intervallet 17-72 år träffades tre gånger tillsammans med projektledaren och en medlem från
projektets styrgrupp. De övriga gav sina synpunkter och skriftliga kommentarer vid individuella möten med
projektledaren. Vid första träffen diskuterades och listades idéer som vid andra träffen rangordnades i
prioritetsordning och kategoriserades beroende på när genomförandet förväntas ske; inom 1 år, 2-5 år
samt inom 15-20år.
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Övriga möten
Möten har hållits med föreningar, företag och företagsledningar. Under projektets löptid har
projektledaren varit tillgänglig för diskussion kring projektets mål. Information har getts vid
företagarfrukostar.

Konsultuppdrag
För att få specialistkunskap vid identifiering av attraktiva områden för bebyggelse anlitades SWECO.
Analysen genomfördes initialt som en kartstudie med efterföljande platsbesök. Platser som bedömdes
lämpliga för exploatering listades och noterades på kartor.
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Resultat
SWOT-analys
Styrkor













Svagheter

Vacker kulturmiljö.
Närhet till natur, skola, omsorg.
Rikt föreningsliv.
Goda förbindelser.
Närhet till turistströmmar.
Närhet till fyra större tätorter; Falun,
Borlänge, Leksand, Rättvik.
Låg exploateringsgrad bebyggelse.
Etablerade stabila familjeföretag.
Lång tradition av småföretagande.
Lokal livsmedelsproduktion.
Nyligt etablerat handelscentrum.
Stora lokalytor tillgängliga för handel
och övrig näringsverksamhet.

Möjligheter
 Erbjuda attraktiva markområden för







byggande.
Utveckla turismen genom koncept
med våra ”diamanter”.
Erbjuda företagsmark.
Skapa flera besöksmål.
Förstärka vårt varumärke.
Öka lagandan hos Bjursås sockens
innevånare.
Temaboende knutet till natur/fritid.






Koncentrerad handel.
Risk för flyktiga företag.
Boendeunderskott.
Många jobbpendlar.






Åldrande befolkning.
Minskande folkmängd
Minskande service (skola, omsorg)
Nedläggning/flytt av
Hedlundgruppen, Lager 157,
Arctic paper Grycksbo.
Växthuseffekten förändrarvillkoren.
Problem att få tillgång till mark för
byggande pga fastighetsstrukturen.
Låsningar pga splittrat ägande av
mark.
Handeln tappar kunder till
närliggande orter.

Hot
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Fokusgrupparbeten
Resultatet från fokusgrupperna finns sammanställt i Tabell 7. Alla grupper hade inte tagit ställning till
samtliga viktiga områden, varför inte alla rangordnat dem. Vissa rangordnades inte pga att de hamnade
utanför listan. Gruppen 50-65 år angav bara de mest viktiga områdena, ålder 0-6 år är inlämnat skriftligt av
förskolepersonal som inte prioriterat eller tidsbestämt viktiga områden.
Områden att utveckla är i vissa fall breda och tematiska medan i andra fall smala och väldefinierade. I vissa
fall avses att områdena är viktiga att behålla medan i andra fall att de skall utvecklas för att nå en god
livskvalitet.
Tabell 7. Sammanställning av fokusgruppernas kategorisering och prioritering. Bokstaven anger hur angeläget projektet är att
genomföra, A = inom ett år, B = 1-5 år, C = inom 15 år. Siffran anger prioritering.

UNGDOMSBOENDE
VILLABOENDE
ÄLDREBOENDE
FRITIDSBOENDE
EVENEMANGSHALL
JAKT FISKE
MOTORAKTIVITET
PAINTBALL
SKOTERLEDER
BANK
FÖRETAGSMARK
ALPINT (SKICENTER)
BADPLATSER
CYKELLEDER
MTB-CYKELPROJEKT
IDROTT HÄLSA
ISLEKBANA
LÄNGDSKIDSPÅR
RULLSKIDBANA
VANDRINGSLEDER
BIBLIOTEK
BIOGRAF
SÅGMYRAPARKEN
DÖSSBERGET
KULTUR
MUSIK
TEATER
ÖPPNA LANDSKAP
BENSINSTATION
BUTIKER (LIVS)
CAFÉ (BJURSÅS)
BRANDKÅREN
FIBER
FRITIDSGÅRD
HANDEL
KOLLEKTIVTRAFIK

KATEGORI
Boende
Boende
Boende
Boende Turism
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Företagande
Företagande
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Idrott Fritid Hälsa
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Kultur
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

0-6
A1
A1
A1

7-16

17-29
A1
B2

30-40
B1
C2

41-49
A10
A5

B2
B2
B2
A3
A3
B2

C9
B3
C1
C1

A11
A12
B1
B1

C1

A13

B2
A3
B1

B4
A6
C8

A2
A2
A3
A2
C1
B1
A2

C6
B2
C11
B6
C1
C1
B5

A1
A9
C1
A13
A13

A3
A2
A2
A2

50-65

66-100

A1

A1

A1

A1

A1
A1

A1

A1
B1

C1
A13
A13
A13
A12

B4

C10
A7
B5
B5

A14
A8
A12
A12

B4
B4

A2

A5

A4

A1

A2

A2
A1
A1
A3
B2
B1

B7
C4

A12
A3
A13
A7
A16

A1

A3
B2

A1
A1
A1
A1

A1

A2
C5
C3

C2
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FACEBOOKGRUPP
KYRKAN
LEKPARK
OUTLET
SENIORBOENDE
SJUKVÅRD
TRAFIKSITUATION
TRÄFFPUNKT
FÖRSKOLA
NATURSKOLA
SKOLA
TANDLÄKARE
VÅRDCENTRAL
ÄLDREVÅRD

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Vård
Vård
Vård

A1

A1
A1
A1

A3
B2
A2
A3
A3

B10
B7
C7
B1

C1
A12
A15
A2

A3
A3
A1
A2
A1

B9
B7
A3
A4
A1

B1
A12
A16

A1
A1

B8
B8

B1
B1

A6

A1

A3

A1

A1

A3
C1
A1

B1
B3
B3

Projektledningsgruppens sammanvägning av prioriteringslistan redovisas i Tabell 8 tillsammans med
beskrivningar.
Tabell 8. Sammanvägd prioriteringslista utifrån gruppernas prioriteringar.

CAFÉ (BJURSÅS)

KATEGORI
Service

LEKPARK

Service

A

En centralt belägen lekpark i
närheten av service och Cafét.

TRÄFFPUNKT

Service

A

En av träffpunkterna är Cafét.

Kultur

A

Bygdens vackra vyer hålls öppna
genom betande djur och maskinell
bearbetning.

UNGDOMSBOENDE Boende

A

Det finns ungdomslägenheter med
standard- och kostnadsnivå anpassad
för ungdomars ekonomi och behov.

SENIORBOENDE

Service

A

När man blir äldre och det blir för
betungande att sköta sitt villaboende
vill man flytta från sin villa till ett
centralt boende med hög standard
och bra service i närhet till affärer,
bank och restaurang.

FIBER

Service

A

Data fiber är ett mycket prioriterat
krav i samhället där hela socknens
innevånare känner ett starkt behov
att den redan projekterade
fibersatsningen genomförs snarast –
omgående.

FÖRBUSKNINGEN

NÄR STARTA
A

Café i central Bjursås, där
ortsbefolkningen kan få en träffpunkt
dagligen.
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BUTIKER (LIVS)

Kategori
Service

när starta
A

HANDEL

Service

A

Bygden önskar behålla och förstärka
sin service av handel från olika
branscher

FÖRETAGSMARK

Företagande

A

För ett samhälles bestående är
arbete på hemorten mycket viktig.
Här finns möjlighet att erbjuda
företag mark för etablering av olika
slag. Både tillverkning och
serviceföretag inom olika branscher.
Ett möjligt område ligger i närheten
av riksvägen 69 och befintliga lokaler
i Sågmyra.

NATURSKOLA

Utbildning

A

Ett samarbete med Bjursås
hembygdsförening och Bjursås
Ridklubb är att starta upp en
Naturskola på Proselinsgården och
Dössberget där barn och övriga
befolkningen får lära sig den gamla
kulturen hur folket levde i vår bygd i
äldre tider. Både med hantverk och
djur.

ALPINT (BJURSÅS
SKICENTER)

Idrott Fritid Hälsa

A

Bygdens egna alpina skidområde är
en fin anläggning. En utvecklingsplan
skall genomarbetas där en långsiktig
insats ger anläggningen en stark
konkurrenskraft för bygdens
turistutveckling.

CYKELLEDER

Idrott Fritid Hälsa

A

En cykelled mellan Bjursås och
Sågmyra är viktig för
trafiksäkerheten. Denna kan
utvecklas till en kompisled för cykel,
ridning, rullskidor, skoter mm.

KOMMUNIKATION
(FACEBOOK)

Service

A

För att både bygdens innevånare
skall involveras i ortens utveckling är
face Book ett starkt media därför
skall en face Book grupp startas

DÖSSBERGET

Kultur

A

En utvecklingsplan arbetas fram med
hjälp av ortsbefolkningen, där både
ungdomar och äldre finns med.

Både Bjursås och Sågmyra vill behålla
och förstärka sin service av
livsmedelsaffärer
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SKOTERLEDER

KATEGORI
Fritid

KOLLEKTIVTRAFIK

Service

NÄR STARTA
A

B

Skoterlederna i socknen förbättras
genom tilljämning, dränering, fler
slogbodar och förbättrad skyltning.
Lederna prepareras med pistmaskin
och kompletteras med sträckningar
mot angränsade orter.
Kollektiva busstrafiken är bra och
utvecklas genom fler snabba
pendelbussar som stannar på få
hållplatser. Servicepunkter byggs ut
med p-platser, ladd stolpar och
motorvärmare.
Det finns en expresslinje mellan
Leksand och Falun, med ett stopp i
Sågmyra och Grycksbo. På samma
sätt en expresslinje mellan Rättvik
och Falun med ett stopp vid
Korsvägen i Bjursås.

VILLABOENDE

Boende

B

Det finns en stor efterfrågan på
villor. Ett genomgripande arbete
med nya tomtområden presenteras
på bifogad plan. Det finns möjlighet
till olika temaboenden.

FRITIDSBOENDE

Boende Turism

B

Nya tomtområden presenteras på
bifogad plan.

ÄLDREBOENDE

Boende

B

Kapaciteten och service nivån utökas
genom tillbyggnad. Se bifogat förslag
till plan för Bjursåsgården.

TRAFIKSÄKERHET

Service

B

Trafiksituationen förbättras vid
området vid handelsplatserna CoopKonsum och Bjursås Sparbank och
Sågmyra handelsplats (under åtgärd).

LÄNGDSKIDSPÅR

Idrott Fritid Hälsa

B

För framtida utveckling av
Sörskogsområdet görs en plan, bl.a.
knyts spårsystemen i Bjursås och
Sörskog samman genom
”Kopparränsspåret” (Dössberget –
Campingen och Sörskog.). (Bjursås
Sockenråds pågående projekt,
Sommar & Vinterturism i Bjursås
Socken).
Det inrättas en omklädnings- och
värmestuga i Sågmyra.
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MOTORAKTIVITET

KATEGORI
Fritid

NÄR STARTA
B

En motorgård och crossbana byggs.

SÅGMYRAHANDELSPLATS

Service

B

Fler butiker från fler branscher
etableras.
(Bjursås Sockenråds pågående
projekt, Sommar & Vinterturism i
Bjursås Socken).

BADPLATSER

Idrott Fritid Hälsa

B

Bjursenbadet utvecklas med
hopptorn och tema bad. En hög nivå
hålls på alla kommunala badplatser.

IDROTTS OCH
EVENEMANGSHALL

Fritid

B

Bjursås IK: gymnastik har en stark
utveckling och behöver bättre
lokaler. Innebandysektionen kan inte
använda den nuvarande hallen för
seriespel, därför finns ett stort behov
av att bygga en ny hall. Denna hall
skall användas till mycket idrotts och
Kulturella aktiviteter.

MTBCYKELPROJEKT

Idrott Fritid Hälsa

B

Ett projekt skall startas där
cykelleder skall markjusteras och
skyltas upp efter en genomgripande
plan.

VANDRINGSLEDER

Idrott Fritid Hälsa

B

Befintliga leder utökas.
Vildmarkasleden utvecklas och
förbättras vissa sträckor handikappanpassas.

PAINTBALL

Fritid

B

Paintball anläggning byggs vid
Bjursås Camping.

IDROTT HÄLSA

Idrott Fritid Hälsa

B

Socknens idrottsföreningar fortsätter
förstärka sitt samarbete.

KULTUR

Kultur

B

Hembygdsföreningarna i socknen
fortsätter vårda den äldre kulturen.
Samarbetet mellan den lokala
kulturen och skolan förstärks, tex kan
vävstugan i Bjursås använda lokal i
skolan.
Bibliotek utvecklas med mera
produkter.
Biografen i Bjursås vidareutvecklas.
Teater visas på utescenen på
Dössberget och i fabriken i Sågmyra.
Musikstudio och andra replokaler
inrättas.
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RULLSKIDBANA

KATEGORI
Idrott Fritid Hälsa

NÄR STARTA
C

En rullskidbana i anslutning till dusch
och ombyte utvecklas i socknen.

Stormöten
Sågmyra NTO 2012-10-22 (Förberedande möte inför projektet)
Inför projektstarten marknadsfördes projektansökningen och en första inventering av behoven gjordes vid
stormöte i NTO. Ca 40 personer deltog (Bild 5).

Bild 5. Diskussion i smågrupper under stormöte i Sågmyra Café och Rum 2012-10-22. Foto: M Brännström.

Nedanstående förslag noterades:


Fixa till de tomma/slitna hyreshusen



”Ansiktslyftning av Sågmyra”
o

Röjning av sly runt oljecisternen

o

Avveckla oljecisternen

o

Anslagstavlor behöver fixas till (Sågmyra Café och Rum vill sponsra en tavla)



Mataffär och mack behövs



Internet, fungerar det? ADSL kapaciteten är slut, trådlöst fungerar varierande över tid.



Yoga & Gympa skulle vara trevligt.
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Pubafton, Tacokväll - gemensamhetskvällar



Tennisbanan borde rustas upp



Minigolf borde anläggas



Cykelbanan – vad blev det av den?



Rusta banvallen till Grycksbo



Badplatser:
o

Årbosjön borde förbättras

o

Gopen – igenväxt och blött



Lokal med aktiviteter för ungdomar i åldern 12-16



Fotbollsplan



o

Aktiviteter för att använda planen

o

Minskade anslag för underhåll av löparbanan

Bussar
o

Undvika rundgång i byn (körning flera varv)

o

Tätare turer under helger



BVC Grycksbo nedläggningshotat



Skolan
o

Lyfta fram skolans goda resultat i skolgranskningen – ingen anmärkning

o

Utveckling av bespisningen, investering i tillagning



Marknadsföring, svårt att hitta information om vad som händer och vad som finns i byn.



Boende



o

Möjligheter till utöka boende

o

Visa upp byggbara tomter, tex vid Årbosjön

Sätta ut fisk i dammarna när nivåerna blir stabila(Bjursås FiskeVårdsOmråde)
o

Dagskortsförsäljning

o

Handikappanpassat fiske
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2013-11-11 Stormöte Sågmyra Byaråd i Sågmyra café och rum.
Sågmyra Byaråd kallade till stormöte 2013-11-11 för att ge fler än de som deltagit i fokusgrupperna
möjlighet att ge inspel till det pågående arbetet. Ca 30 personer slöt upp (Bild 6). Under mötet hölls
gruppdiskussioner som redovisades och antecknades.

Bild 6. Stormöte i Sågmyra Café och Rum, 2013-11-11 angående Utvecklingsplan för Bjursås socken. (Bilden är ett montage av
två fotografier). Foto: Mattias Brännström.

Nedanstående är listat resultatet av diskussionen, utan rangordning:


Ungdomsgård – Stötta ungdomarna att göra något kreativt beständigt.



Ungdomsverksamhet, för ungdomar som inte är intresserade av konditionsidrott.



Badhuset i Gopa – Behöver rustas upp. Kulturminne att bevara, inte driftsätta.



Cykelväg mellan Sågmyra och Bjursås behövs.



Folkets park behöver mer aktiviteter.



Barnverksamheter, för barn som är yngre än SSK-ålder (<6 år).



Mer ledare till ideell verksamhet behövs.



Teater och andra aktiviteter saknas för ungdomar.



Marknadsföra Sågmyra-Bjursås som Dalarnas närmsta by.



Återvinningsstation ligger på den sämsta platsen i byn. Satsar på hyresgäster inte på barn.



Mer samarbete mellan Sågmyra – Bjursås - Grycksbos föreningar. Flera skidföreningar, OL-klubbar
kan inte hålla i längden.



Snöskoterled till Sågmyra. Led från Rättvik saknar anslutning just mellan Bjursås och Sågmyra.



Snabbussar från Leksand – Falun, som inte går in i Grycksbo.



Idrottshallen en resurs att nyttja i större utsträckning.



Jobba för att få en bensinstation och fler företag till fabriken. Viktigt att informera att det finns
möjligheter genom anslag med telefonnummer till kontaktpersoner ute vid riksvägen.
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Det saknas en köpmannaförening eller företagarförening.



Seniorboende behövs.



Vägskyltar. Skylta upp om alla våra lokala resurser.



Nischad matvarubutik. Jämför Q-Star Bingsjö.



Rullskidbana på banvallen till Grycksbo.



Vandringslederna runt Sågmyra behöver underhåll.



”Sågmyra Nyheter” är en mycket bra och informativ tidning som vi måste bevara.

Övriga möten
Företagen och föreningar beskrev sina idéer för utveckling och de behov man har för att kunna förverkliga
dessa. Dessa har sedan vägts in i totalresultatet.

Konsultuppdrag
Se bilaga 1.

Slutsatser
Många utvecklingsfrågor är något som föreningar, företag eller privatpersoner måste arbeta för inom sin
verksamhet och svåra att hantera gemensamt. Några frågor är av mer övergripande karaktär som passar
byaråd och sockenråd.
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Utvecklingsplan
Vi boende i Bjursås socken har under 2013 deltagit i ett projekt för att ta fram viktiga utvecklingsområden
för socknen under de närmaste femton åren. Genom att göra dessa tydliga kan vi gemensamt hjälpas åt att
uppnå dem. I denna plan beskriver vi vad vi finner särskilt angeläget och vissa av de speciella möjligheter
som vi har att göra vår socken ännu bättre för oss och andra. Vi är medvetna om att detta är något som var
och en av oss måste driva och att inget uppstår utan aktivt engagemang.

Permanentboende
Önskat läge
Bjursås socken skall erbjuda möjlighet till boende åt personer i alla livets skeenden. Ungdomar måste kunna
hyra lägenheter med en standard som de har råd med. Unga familjer skall kunna nyttja de fördelar vår bygd
har till ett villaboende där möjlighet till temaboenden, ex. häst, idrott, jakt, fiske och övrigt rörligt friluftsliv.
Äldre skall kunna finna boende nära service med möjlighet till utökad service i den mån de har behov eller
önskemål om detta, ex. växelvård. För våra äldsta, som behöver mer tillsyn, skall möjlighet till att bo kvar i
bygden finnas med närhet till den dagliga vården och service som de behöver.

Läget idag
Idag finns endast en mycket begränsad tillgång på lediga bostäder, såväl lägenheter som villor. Många äldre
villaägare önskar sälja och flytta till ett mindre boende i form av radhus eller lägenhet. I Sågmyra finns ett
stort antal orenoverade lägenheter som är under renovering. Idag är det en stor brist på boende för
ungdomar och äldre men också boende i centralt läge med närhet till service. Äldre är tvungna att flytta till
andra orter då platserna inom äldreboende är konstant fullbelagda.
Småstugorna vid Bjursåsgården innehåller 12 lägenheter. Bjursåsgården med hög serviceboende har 24
rum, med plats upp till 26 boende. Sandtäktsgården har ett boende för äldre med 22 lägenheter och
bibliotek.
Kopparstaden har för närvarande för avsikt att uppföra några flerfamiljshus väster om Storgårdsvägen i
Bjursås. Trumbäckens Fastighets AB bygger sju lägenheter för seniorboende i gamla Tempolokalen i Bjursås.
Tidigare vandrarhemmet vid Storvägen kommer att hyras ut tillboende.
Villaboendet är det dominerande boendet i socknen, de flesta villor har god standard. Totalt sett är det få
villor till försäljning i socknen, efterfrågan är hög.

Åtgärder
Utöka antalet lägenheter generellt genom ett kostnadseffektivt byggande av ettor, tvåor och treor i
synnerhet sådana som är anpassade för äldre eller ungdomar. (Privata aktörer, Kopparstaden.)
Exploatera mark för byggande av villor och radhus i attraktiva lägen. Företrädesvis nära service, vatten,
fritidsaktiviteter(temaboende) och utsiktslägen som bygden erbjuder. (Kommunala planer, privata aktörer.)
Utöka boendemöjligheterna i anslutning till gemensam service för äldre, antingen i lägenhetsform eller
fristående hus. (Kommunen, Kopparstaden, privata företag.) Bygga ikapp, behovet kommer att öka med
60% på 15 år. Behovet är stort och önskemål om att bygga 20 lägenheter ytterligare i samma område. Även
ovanför Bjursåsgården. Skapa ett antal rum med växelvård där man kan bo vissa dygn i hemmet och vissa
dygn på Bjursåsgården. Samla åldringsboende i och i närheten av Bjursåsgården, där alla äldre sockenbor
får möjlighet att samlas och träffas.

Visionära möjligheter
Se bilaga 1.
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Temaboenden: Nyttja våra tillgångar genom att etablera boende närafriluftsresurser. Boende i närheten av
ridhuset för hästägare eller för aktiva idrottare i närheten av skidpister, längdspår och cykelleder, ”Ski-in
Ski-out” eller ”Cycle-in, cycle-out”. Detta skulle skapa driv i utvecklingen av dessa aktiviteter och möjlighet
till nya affärsmodeller för service och turistnäring. I ett led av Bjursås Skidcenters utveckling ligger denna
affärside att förstärka grundkundunderlaget med en stark målgrupp av de familjer som är skid- och cykel /
naturintresserade. Exploatera markområden, omkring Bjursås Ski-Center, bygg en släplift och glidsträckor
så man kan ta på sig skidorna hemma och åka till pisten och åter. Längdspårsystem direkt från hemmet.
Äldre lägenhetsbeståndet i Sågmyra renoveras– eventuellt för nya användningsområden. Studentboende
för gymnasium med specialinriktning nära utbildningslokaler i fabriken.

Fritidsboende
Läget idag
Sjönära fritidsboendet i socknen är mest exploaterat i Rog med ett stort antal privatägda fritidshus
exploatering som varit dominerande från 1940-talet och fram till 1990-talet. Möjlighet till byggnation har
efter denna period varit svår, bl.a. för att Rogsjön är färskvattentäkt till Falu Stad. Ett stort antal
fritidsfastigheter finns i socknens alla byar.
I anslutning till Bjursås Skicenter och Camping finns 250 husvagnsplatser och 200 bäddar i stugor som
nyttjas i huvudsakunder vintersäsong.

Åtgärder
Möjliga exploateringsområden enligt bilaga 1.

Visionära möjligheter
Temaboenden i likhet med fastboende, gärna i sjönära områden eller utsiktslägen.

Näringsliv
Läget idag
Socknen har idag ca 125 aktiva företag som ligger med sina verksamheter med geografisk spridning.

Önskat läge
Bjursås socken får nyetableringar i området vid Savoy/OKQ8 med både tillverkande och handels företag.
Sågmyra handelsområde utvecklas med nya butiker och verksamheter.

Åtgärder
Etablera ett område där det finns företagsmark samt marknadsföra lediga lokaler i Bjursås och Sågmyra.

Idrott och hälsa
I Bjursås socken sysselsätter idrott och sport många invånare på fritiden. Längdskidor, alpint, löpning,
orientering, innebandy, cykling, fotboll, gymnastik och ridsport är några av de mest populära aktiviteterna.
Ideella klubbar i socknen organiserar de flesta idrottsintresserade. Det finns ett naturligt nära samarbete
mellan idrottsklubbarna och skolan. Tillsammans organiseras t ex friluftsdagar och man tillhandahåller viss
utrustning som kan användas av de barn som saknar egen.
Utomhusanläggningarna i socknen är spårsystemen i Sågmyra (8 km dagsljus + 5 km elljus) samt
Svensgårdens skidlekplats, Bjursås (8 km elljus), Bjursås Ski-center alpina anläggning med tjugo nedfarter
och dagsljusspåren i Sörskog om totalt 22 km. Alla skidanläggningar lockar omkring 100 000 besökare
årligen och används även för skolans idrottslektioner. Dessutom finns gräsfotbollsplaner av hög kvalitet.
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Ridanläggningen i Bjursås är populär och välutnyttjad. Anläggningarna används för ett stort antal årligt
återkommande tävlingar som arrangeras ideellt.
Både i Bjursås och Sågmyra finns idrottshallar och i Bjursås även en simhall. Dessa är av äldre standard och
lämpliga för friskvårds- och skolbehov, men uppfyller inte alla moderna krav för evenemang på högre nivå.
Bjursås IK använder skolans idrottshall flitigt med en mängd träningar varje vecka samt tävlingar många
helger under året.
Dalfolket har i alla tider varit ett vandrande folk. Dalkarlsleden passerar genom socknen, men det finns
många mil andra vandringsleder som används varje vecka för vandring, cykling och löpning. Den kanske
mest kända leden är Vildmarksleden (35 km), men det finns även andra leder runt byarna som håller
samma höga kvalitet.
En tydlig trend är att tävlingar inom konditionsidrotter blir mer kommersiella och ofta mer extrema till sin
karaktär. Därtill kräver deltagarna, och betalar, för mer service än tidigare. Detta ställer höga krav på
operatörerna av tävlingarna, som blir allt mer professionella. Samtidigt finns ett stort behov av ideell
arbetskraft från föreningar för att möjliggöra arrangemangen.
Media driver mycket av trenden och media förändras. TV-tittarna har redan vant sig vid att se ”TV ondemand”. Medieutbudet breddas genom sändningar som även kan arrangeras av enskilda eller föreningar
och nå ut via internet.

Önskat läge
Bjursås sockens invånare är friska och aktiva i sunda friluftsaktiviteter som skapar gemenskap och
sammanhållning både mellan de boende och mellan dem och företag i socknen. Genom sitt engagemang
skapas olika årligt återkommande evenemang som sätter socknen på kartan nationellt. En nybyggd
aktivitetshall utgör en samlingspunkt för olika träningar och arrangemang. I socknen finns lönsamma
företag som har sin bas inom idrott och hälsa. Genom sin verksamhet bidrar dessa till att anläggningar
utvecklas och hålls i gott skick så att nytta skapas för de boende. Föreningarna bidrar till företagen så att
den önskade nyttan kan skapas. Socknen är känd för sin mångfald av vandringsleder med kulturhistorisk
anknytning.

Nuläge
I socknen finns alla förutsättningar för god livskvalitet och entreprenörskap kopplat till idrott och hälsa.
Idag underhålls anläggningar ideellt, ibland med stöd av kommunen. Det finns några företag som är aktiva
inom upplevelse- och idrottsegmentet.

Åtgärder
Falu kommun och Bjursås sockenråd stimulerar nyföretagande inom idrott och hälsa och skapandet av
strategier för hur företag och föreningar skall kunna samverka. Mediestrategier och teknikkunskap
utvecklas inom föreningar för marknadsföring av evenemang via de nya mediekanalerna. I varje läge tar
man hänsyn till hur de boende kan dra nytta av evenemangen så att ömsesidig nytta skapas. En allaktivitetshall och en rullskidbana byggs. Vandringsleder markeras och kartläggs.

Visionära möjligheter
I Bjursås Socken anordnas spektakulära sommar- och vinterevenemang kopplat till idrott och hälsa med ett
stort antal långväga deltagare. Arrangemangen når en bred internationell publik. Aktivitetshallen ger
utökade möjligheter inom inomhusidrotter. Motionärer lägger sina semestrar i socknen för att kunna träna
inför dessa och liknande lopp. Det finns företag som ger olika typer av service för de aktiva. Arrangemangen
skapar arbetstillfällen, ökar bygdens attraktionskraft, gynnar lokala leverantörer och skapar en positiv anda
och självkänsla i hela bygden.
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Service
För att vår socken ska fortsätta vara attraktiv för alla är det viktigt att grundläggande service finns på nära
håll och är av god kvalitet. Detta gäller både handel, äldreomsorg, vårdcentral, tandvård, och annan
samhällsservice som brandkår. Dessutom har vi alla ett behov av att bli sedda och bekräftade genom att
umgås med andra. För många finns naturliga mötesplatser i föreningarna och de aktiviteter vi bedriver där.
Föreningarna fyller inte alla behov vi har av att träffa andra. Vi vill spontant kunna umgås med andra
bekanta genom ett kort samtal i butiken eller ett längre samtal över en kaffekopp eller vid lekplatsen. Det
ska finnas naturliga mötesplatser där umgänge kan ske över åldersgränser.
Förskola och skola till årskurs 9 är absolut nödvändig för socknens utveckling och för att vara attraktiv för
yngre familjer. Dessa ger möjlighet att behålla och utveckla service, föreningsliv och ger framtidstro för vår
socken. Ensamstående föräldrar med barn i behov av förskola kan inte ta ett jobb på kvällar och nätter
eftersom ingen barnomsorg finns tillgängligt då. Arbeten bl.a. inom handel och sjukvård har ofta
arbetstider som sträcker sig utanför kl 7-16 måndag till fredag. Även se till att behålla valmöjligheten till
familjedaghem.
Idag är tillgång till snabba kommunikationer och informationsflöden viktiga. Behovet att kunna överföra
stora datamängder med hög hastighet ökar kontinuerligt.

Önskat läge
Fibernätet i socknen är väl utbyggt och når alla hushåll och företag. Flera nya företag har tillkommit sedan
fibernätet byggts ut tack vare möjligheterna detta givit. Socknens invånare har full tillgång till alla
möjligheterna fibernätet ger.
I Sågmyra har etablerats närbutik, drivmedelsförsäljning och fler nya företag i Sågmyra handelsplats, flera
med inriktning mot andra segment än idag.
Både Bjursåsskolan och Sågmyraskolan är attraktiva skolor med renoverade, moderna lokaler och
kompetent personal.
Förskolan har utökats med en avdelning för ”nattis” och denna möjlighet har gjort att kvälls och
nattarbetande föräldrar valt att flytta till socknen.
Ungdomsgården vid Bjursåsskolan har en kommunalt anställd fritidsledare. Den är välutnyttjad av
ungdomar från Bjursås, Sågmyra och Grycksbo som tar ansvar för sin fritidsgård och hjälper till med
fika/städning och är med i planeringen av aktiviteter.
Maten till våra förskolebarn, elever och åldringar tillagas lokalt i socknen till stor del av närodlade råvaror.

Vården som socknens invånare har tillgång till i närområdet är av god kvalitet. Vårdcentralen i Grycksbo har
en fortsatt hög servicenivå med distriktssköterskor, läkare, MVC, BVC och Apotek. Äldreomsorgen har
byggts ut så att alla i socknen har möjlighet att bo kvar på äldre dar. Tandvården i Bjursås finns kvar på
nuvarande nivå.
Beredskapsbrandkåren i Bjursås finns kvar i minst nuvarande omfattning.
Socknens alla innevånare är involverade och informerade i vad som händer här och nu genom hemsidor,
Facebook och andra medier. Dessa kan alla lätt hittas genom länkar eller annan information på hemsidan
bjursas.se.

Nuläge
I Sågmyra finns två caféer som fungerar som mötesplatser, i Bjursås finns det inga caféer.
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Fiber finns förberett i vissa delar av vår socken.
Det finns en livsmedelsbutik och en närbutik i Bjursås idag, men ingen i Sågmyra. I Bjursås finns två
drivmedelsanläggningar för tankning med kort, vilket saknas i Sågmyra.
Bjursåsskolan är till del bygd på 50-talet och är i stort behov av renovering. Planer för renovering av skolan
är i full gång, samrådsmöte har ägt rum och planen är att arbetet ska börja hösten 2015. Vissa delar av
nuvarande skolbyggnad finns det inte längre behov av. Sågmyraskolan renoverades under 2013 och är
anpassad till dagens verksamhetskrav.
Familjedaghemmet är idag fullbelagt, vilket inte ger valmöjlighet för föräldrarna i socknen.
Ungdomsgården som idag finns vid Bjursås skolan drivs av frivilliga föräldrar. Det finns ett stort önskemål
om att kommunen övertar ansvaret för ungdomsgården och tillsätter en fritidsledare.
Hemtjänsten servar idag 89 kunder och gör ca 250 besök/dag.
Vårdcentralen i Grycksbo betjänar huvuddelen av socknens invånare. Den har låg omsättning på personal
som därför känner patienterna väl vilket ger en trygghet för våra sockenbor – gammal som ung. I Bjursås
finns en väl fungerande folktandvård.
Beredskapsbrandkåren i Bjursås är en stor trygghet för alla sockenbor vid eventuell brand- trafik- eller
sjukvårdslarm, där det finns utbildad personal och kvalitativ utrustning för detta. Beredskapsbrandkåren
har idag full bemanning.
Det finns två hemsidor, Sagmyra.se och Bjursas.se i socknen som informerar om bygden och vad som är på
gång. Dessutom finns det ett flertal hemsidor som föreningarna och företagen i socknen bedriver, några
face Book grupper finns också.

Åtgärder
En centralt belägen träffpunkt i Bjursås inrättas med café och lekpark.
Samtliga 1288 st. hushåll, verksamheter och företag i vår socken ska ha möjlighet att ansluta sig till
fibernätverket. Vi sockenbor måste tänka framtid och se till att mer än hälften ansluter sig för att nätverket
ska bli byggt.
Falu kommun övertar ansvaret för ungdomsgården vid Bjursåsskolan och anställer en fritidsledare. Bilda en
ungdomsgrupp med eget ansvar för verksamhet och delar av skötseln.
Marknadsföring av möjligheterna att etablera företag och butiker i socknen skall ske.
Öppna kvällsöppet dagis och nattdagis, sju dagar i veckan.
Säkerställ att behålla bredskapsbrandkåren med utbildad personal och rätt utrustning av hög kvalitet.
Starta en Facebook grupp för att bredda informationen om vår socken.

Visionära möjligheter
Utnyttja möjligheterna som ges genom närheten till vår härliga natur att lära barnen om djur och natur,
t.ex. genom:


Ett fritidshem med djur vid Bjursås Ridklubb. Detta blir ett alternativ eller komplement till de fritids
som idag finns i skolornas lokaler.



Naturskola på Dössberget och Proselinsgården i samarbete mellan Bjursås hembygdsförening och
Bjursås ridklubb.

Bjursåsgården se bilaga 2.
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Miljö
Läget idag
Vatten- och avloppsreningsanläggningarna i många byar i socknen är undermåliga.
Väl fungerande återvinningscentral finns centralt, dessutom finns två återvinningsstationer för glas, plast,
plåt och returpapper i socknen.
Delar av socknen håller på att förbuskas.

Åtgärder
En åtgärdsplan bör tas fram för VA i flera delar av socknen.
Växthuseffekten minskas genom ökad skogsproduktion.
Förbuskningen se avsnittet Kultur.

Visionära möjligheter
Köttet från betesdjuren skall sedan säljas som mat åt ortsbefolkningen.

Kultur
Bjursås Socken har ett förhållandevis till sin storlek ett stort kulturellt utbud.
Ett rikt musikliv med ett flertal körer, dragspelsklubb, spelmanslag, orkestrar och musikgrupper. Två
igångvarande teatergrupper. Två bibliotek varav biblioteket i Bjursås har utökats med servicepunkt. En
biograf med digitalutrustning med senaste teknik. Mindre folkpark. Sex bystugor som används som byarnas
träffpunkt och för mindre byarrangemang. En mångfald av vandringsleder med kulturhistoria finns.
Stor museal verksamhet finns genom Bjursås Fornminnes- och Hembygdsförenings
40 tal eget ägda kulturbyggnader på Dössberget och i övrigt runt om i socknen. Föreningen har några tusen
föremål inrymda i de museala byggnaderna samt cirka trettiotusen foton från bygden. Museala
byggnaderna och föremålen visas för besökande allmänheten genom att ett flertal byggnader är öppna för
visning dagligen under sommarmånaderna. Ett stort antal arrangemang äger rum på Dössberget varje
sommar.
Sågmyra Hembygdsförening har ett museum som återger stora delar av Tidstrands Yllefabriks och Sågmyras
historia, museet har öppet för allmänheten.
Nuläge
Med de stora befintliga kulturutbudet och kulturmiljöer som grund finns stora förutsättningar för
utökningar i kulturutbudet till gagn för socknens fast boende, fritidsboende och besökare till socknen.

Önskat läge
Att befintliga kulturella byggnader, kulturhistoriska samlingar och platser hålls i skick och ger möjligheter till
utökad tillgänglighet. Musiklivet har resurser att utvecklas. Möjligheterna till olika arrangemang är på stabil
grund.
Att socknens inägo-och hagmarker öppnats upp och återtagit sin tidigare prägel av öppna vyer.
Biblioteken har möjligheter till ett stort utbud.
Biograflokalen är moderniserad till en inbjudande miljö.
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Åtgärder
Socknens vackra vyer öppnas upp och hålls öppna genom betande djur och genom manuell och maskinell
bearbetning.
Hembygdsföreningarna i socknen fortsätter att vårda kulturbyggnader och kulturhistoriska samlingar.
Samarbetet mellan den lokala kulturen och skolan förstärks. Biblioteken utökas med ytterligare service och
produkter.
Biografen i Bjursås vidareutvecklas.
Arrangemangen på Dössberget utökas.
Teater visas på Dössbergets utescen och i gamla fabriken i Sågmyra.
Musikstudio och andra replokaler inrättas.
Utökat utnyttjande av Sågmyraparken

Kommunikationer
Nuläge idag
Bra bussförbindelser finns mellan vår socken till Falun och till Rättvik.
Pendlarparkering finns vid Korsvägen Bjursås.
För cyklister förbättras trafiksituationen genom den påbörjade cykelleden mellan Grycksbo till Falun. Dock
saknas fortfarande cykelled mellan Sågmyra, Grycksbo och Bjursås.

Önskat läge
Snabbare bussförbindelser morgon och kväll.
Utbyggd pendlarparkering vid Korsvägen Bjursås och nybyggd pendlarparkering i Sågmyra med
motorvärmare.
Att vägräckena efter väg 69 mellan Bjursås och Grycksbo är borttagna, för säkrare cykeltrafik.
Cykelled (Kompisled) mellan Bjursås och Sågmyra.

Åtgärder
Direktbuss från Leksand till Falun med ett stopp i Sågmyra – ett stopp vid OK/Q8 Grycksbo och direkt till
Resecentrum Falun. (morgon och kväll)
Direktbuss från Mora - Rättvik till Falun med ett stopp i Korsvägen Bjursås och direkt till Resecentrum Falun.
(morgon och kväll)
I övrigt skall lokalbusslinjerna vara oförändrade
Bygg ut pendlarparkeringen vid Korsvägen Bjursås och bygg ny pendlarparkering i Sågmyra skall erbjuda
parkering med motorvärmare.

Visionära möjligheter
Väg 69 breddas till två plus enfilsväg.
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Projektförslag utkast (bilaga)
Byvandringen i Bjursås Socken
Segmentera bygden i olika Zoner och gör vandringsleder på ca 5-15 km långa sträckor. Varje stäcka skall gå
igenom olika byar där vi inventerar de olika sevärdheter, exempelvis speciella gårdar, natur, stenrösen,
kulturella miljöer osv.
Varje zon skall sedan märkas med olika färgkulörer som sätts upp på stolpar för att deltagarna skall hitta.
Sevärdheterna markeras på tavlor med text om respektive sevärdhet.
Bygden skall med dessa zoner få en vandringsled i alla byar i vår socken. När alla sevärdheter är
inventerade skall allt material skrivas in i ett byahäfte ” Bok” som kan säljas till bybor, turister och andra
besökare som är intresserade av denna aktivitet. (Jfr Ylleleden)
Zon 1, Börjar man i Andersbo kan man göra en led som går genom Andersbo – Sågsbo – Kallesbacken och
på ett lämpligt sätt går runt dessa byar., Djekenstugan.
Zon 2, Baggbo, Hagen, Svedjelund, Tomasbo, Rexbo, Kallbo, Bultbo, Kallesbacken och på ett lämpligt sätt
går runt dessa byar.
Zon 3, Morsveden, Kullgärdet, Nedre Larssveden, Västanberg, Bodarna, Kyrkbyn, Skarpsveden, Mårtsbo,
Zon 4, Backgården, Dössberget, Baggarvet, Holen, Bjursberget, Liholn, Kingelbo
Zon 5, Kvarntägt, Lisstjärnssveden, Kvarnen, Pettersved, Slättberg, Skottberget, Älgberget, Attjärnbo,
Björsberg, Mösbo, Orrholen
Zon 6, Fjällgrycksbo, Baggfäbodarna, Dubblarbo, Fjottes, Finnbo, Knubben, Skommarhagen, storslätta,
Körn, Lindbergssågen, Kungshögen, Mörttjärn, Vatta, Knubbfäbodarna, Fändrikbo.
Zon 7, Rog, Rogs byn, Änget, lurgården, Lurån, källsarvet, Bojons, Långtjärn, Utgrycken, Svartbäcken,
Tillfällets fäbodar, Geting gärdet
Zon 8, Lustebo, Kullgärdsfäbodarna, Gopen, Herrkolningen, Korphålet, Skärbacken, Floholm, Kyrkvägen,
Uggelåsen, Kärring tjärn, Djuptjärn, Långtjärnen.
Zon 9, Sågmyra. Ylleleden. Lederna på kartan.
Zon 10,
Zon 11,
Zon 12,
Zon 13, Gopa, limbo
Zon 14, Rällsjöbo, Rällsjöfors, Löttjärn,
Zon 15, Axmor, Faxberg, Faxberget, Sörskog, Sörskogsgruvor,
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Fritid:
Paintball bana
Crossbana

En träningsbana i Slogskärret

Motorgård

Byggs i närheten av crossbanan

Ridleder

Ett antal leder sköts av Bjursås Ridklubb, ett nytt ledsystem presenteras
senare

Bad Bjursen

Utvecklas med hopptorn och sköts av Bjursås Camping

Bad Sågmyra

Sköts av Falu kommun

Cykelleder:

En cykelled från Sågmyra till Bjursås och till Grycksbo
Cykelleden från Falun till Rättvik via Sågmyra efter järnvägen, exponeras
bättre

Kompisled

Mellan Bjursås & Sågmyra

Kanotled:

Brossen, Rällsjön, Årbosjön, Gopen, Tansen, Grycken, Varpan, Runn.

Rullskidbana

Asfaltera järnvägen mellan Grycksbo & Sågmyra, dusch och
omklädningsbodar.

Vandringsleder

Vildmarksleden skall renoveras och ett bättre barmarksunderhåll bör göras
med grävmaskin samt att en del av leden skall handikappanpassas.
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