
Möte med Rönnäs fjärdings byaråd i Rönnäs bystuga den 22 april 2013 kl 19-22

Närvarande: Gunhild Liss-Dalman (V. Rönnäs), Martin Rönningen (Hackmora), Stig-Arne 

Holmberg (V. Rönnäs), Jörgen Britts (Tibble-Lycka), Lennart Calles och Jonas Bergman (båda från 

Perhansbodarna), Sven Olov Hällgren (Hälla), Aarno Magnusson (Leksands kommun och Ö. 

Rönnäs), Per-Inge Mill (Ö. Rönnäs), Bengt Lundwall och Stig Olsson (båda från Berg), Nils-Erik 

Öman (Kilen), Torbjörn Hällberg, Mats Kaij och Göte Lasses (alla tre från Almbergsbjörken), Lena 

och Sören Svensk (Almberg), Lars Åfreds och Ulf Sundén (båda från Ullvi), Magnus Holmberg 

(Romma), Ingemar Blomqvist (Ö. Rönnäs), Åke Nygren (Leksands kommun) och Nils Carlström 

(Ål-Kilen).

1. Ordföranden Magnus Holmberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Mötesdeltagarna 

presenterar sig kort.

2. Ingemar Blomqvist utses att föra minnesanteckningar och Stig-Arne Holmberg väljs att 

justera desamma.

3. En genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet (22 oktober i Tibble bystuga) 

görs. Det läggs sedan till handlingarna utan anmärkningar.

4. Uppföljning av mötet om bredband via fiber till byarna: hur har processen gått vidare i 

byarna? 

I ”Trattlandet” har en intresseinventering bland hushållen gjorts och kontakt med Telia (som 

äger förgreningarna från den av Dala Energi ägda huvudfibern) tagits. Intresset från 

fastighetsägarna har dock inte varit särskilt stort hittills.

Magnus Holmberg berättar att tjugofyra bredbandsföreningar hittills har bildats i Dalarna.

I Berg har fyra-fem av tio hushåll visat intresse.

En teknisk fråga ställs: kan trådlös anslutning från en centralt placerad fiberansluten router i 

en by vara ett bra alternativ? Svaret är att hastigheten i den typen av nätverk sjunker ju fler 

som samtidigt är uppkopplade och att kvaliteten inte blir den samma som vid fiber direkt till 

varje enskild fastighet.

5. Nils Carlström, boende i Ål-Kilen, berättar om processen för fiberutbyggnad i sin by: efter 

1½ års arbete med intresseinventeringar och stormöten ska fiber nu grävas ner under våren-

försommaren. Nils ser stora fördelar med fiberanslutning i jämförelse med t ex bredband via 

ADSL:

Hög och jämn hastighet i båda riktningar. 

En framtidssäker teknik med nästan obegränsad kapacitet oavsett avstånd.

Fiberanslutningen till Dala Energi innebär en engångskostnad, inga påföljande nätavgifter. 



Efter anslutningen betalar man bara för de abonnemangstjänster man själv önskar från valfri 

operatör.

Man får ”allt i ett” via fibern: internet, digital-TV, telefoni, inbyggd router och även 

möjlighet till andra tjänster som t ex larm.

En prisjämförelse Nils Carlström gjort mellan bredbands-, TV- och telefonabonnemang via 

”gammal” teknik och motsvarande tjänster genom fiber visar att en besparing på ca 4 000 

kr/år kan göras med fiberanslutning.

Att få fiber nedgrävd fram till sin tomtgräns innebär för närvarande en engångskostnad på 

25 000 kr inkl. material, därefter tas inga andra avgifter ut. Möjlighet till förmånliga lån 

finns och enligt vissa mäklare stiger också fastighetsvärdet med en fiberanslutning. 

Vad gäller Rönnäs fjärding finns idag teknikstationer i Hälla/Romma och Rönnäs. 

Möjligheter till anslutning av fastigheter finns om tillräckligt många är intresserade.

Under den följande diskussionen understryks vikten av att få med fritidsboende i 

fiberanslutningen.

Byarna får i ”hemläxa” att utse representanter som vill jobba vidare med att sprida 

information och göra en intresseinventering bland fastighetsägarna i fjärdingen. Tidpunkten 

för ett upptaktsmöte bestäms till tisdagen den 14 maj kl 19 i Romma bystuga.

Åke Nygren avger ett preliminärt löfte om stöd från kommunen om tillräckligt många är 

intresserade.

6. Den långt framskridna processen för kommunens nya översiktsplan diskuteras:

Aarno Magnusson berättar att det tyvvärr nämns ganska lite om Rönnäs fjärding i planen, 

som istället främst lägger tyngdpunkten på kommunens centrala delar och ”huvudstråken” 

längs riksväg 70 och Siljansnäsvägen som områden för framtida utveckling. Välbevarade 

bymiljöer nämns dock generellt som en tillgång. Sågmyravägen och en eventuell ny 

sträckning av den tas också upp.

Aarno berättar även att busslinjen Leksand-Sågmyra-Falun inte finns med i den nya 

upphandlingen för kollektivtrafiken. I stället ska buss Leksand-Falun ta vägen över 

Amsberg. Samtidigt nämner han att en satsning på anropsstyrd kollektivtrafik planeras för 

byarna i fjärdingen, som kommer att ingå i ”Hisvåla kollektivtrafikområde”. Linjen ska då 

trafikeras av mindre fordon i olika storlekar – förmodligen även kvällar och helger, till 

skillnad från nu.

Mötet beslutar att fjärdingsrådet på nytt uttalar sig och understryker vad byarna sagt i sina 

(mycket bra!) inlagor. En skrivelse författad av Mats Kaij och Göte Lassas ska arbetas fram, 

bollas med Ulf Sundén och Magnus Holmberg och inlämnas till kommunen.



7. Arbetet med att få till stånd buller- och vibrationsmätningar längs Sågmyravägen diskuteras. 

Ulf Sundén refererar till samtal med kommunens trafikingenjör Lars Lindblom: 

Informella diskussioner mellan Leksands kommun och Trafikverket visar att den tidigare 

diskuterade korridoren för alternativ sträckning av Sågmyravägen inte längre är aktuell. Inga 

konkreta förslag för vägen föreligger. Bland annat en eventuell ”åtgärdsvalsstudie”, 

beteendestudier, enklare ombyggnationer är sådant som diskuteras för att förbättra 

trafikmiljön längs sträckan. Mätningar ska dock göras. Ulf Sundén, Lars Lindblom och en 

representant från Trafikverket ska göra ett vägbesök och diskutera lämpliga mätpunkter.

Lars Lindbloms besked vad gäller gång/cykelväg längs åkervägen Tibble-Romma är att han 

skulle föreslå politikerna att avsätta kommunala medel från vilka kommunen skulle kunna 

lämna bidrag till bl. a. sådana vägprojekt som gång/cykelvägen som initieras av byarna. 

Därmed skulle driftbudgeten på Gata-Park inte behöva belastas.

8. Rapporten från kommunbygderådet utgår på grund av tidsbrist. Istället hänvisas till 

protokollet på hemsidan: http://www.bysam.se/ 

9. ”Byrundan” - rapport om planerade och genomförda aktiviteter i fjärdingens byar:

Ullvi: En bäckravin har eroderat nära älven. Representanter från kommunen har inspekterat. 

Länsstyrelsen kan skjuta till medel för åtgärder.

Omkring 300 stormfällda träd ovanför byn har ändrat de tidigare vattenflödena. Tre 

lastbilslass med stenkross har tillförts för att förhindra erosion.

En frivillig omarrondering av åkermark pågår. Ett trettiotal markägare är involverade.

En kommité för åtgärder längs åkervägen har bildats.

Pubaftnar har genomförts och valborgs- och midsommarfirande planeras.

Almberg: Julfest och ”Trattlandsmästerskap” i skidor har genomförts. Valborg, hästsläpp 

och midsommarfirande planeras.

Almbergsbjörken: Ett projekt med ”förskönade” sandlådor har genomförts.

Hisvåla: En 80-årig, tidigare utflyttad, byinvånare har återvänt för permanentboende. 

Projektering för upprustning av gamla stigar pågår.

Kilen: Gemensamma projekt med Almberg och Almbergsbjörken.

Berg: Ett fritidshus har sålts och ett permanentboende är numera fritidshus. Åtgärder mot sly 

diskuteras.

Rönnäsbyarna: Renovering av en gammal transformatorstation i Dimbon ska göras med 

ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. 

Ett röjningsprojekt, huvudsakligen längs sjön, i samarbete med Mellanskog pågår i båda 

byarna. Ett åttiotal markägare är berörda. Staffan Müller från kommunen har varit 

rådgivande.

http://www.bysam.se/


Dränering och avlopp vid bystugan har åtgärdats. Pubafton, luciafirande och julfest har 

genomförts. Valborg, arbetsdag vid bystugan och båthusen, solidaritetsdag, 

midsommarfirande, loppis, slåtterdag, sillfest och ”rävdag” planeras.

Hälla: Vintern har varit positiv med bl a fint luciafirande och julmarknad i bystugan i 

Romma. Valborgsfirande med ärtsoppa planeras. ”Bussfika”-grupper kommer att tas emot 

som tidigare i bystugan.

Tibble-Lycka: Renovering av bystugan fortsätter. Omfattande stormröjning på Tibbleberget 

har krävts efter ovädret Dagmar förra vintern. Julgransplundring har genomförts. 

Valborgsfirande med stor brasa och traditionell midsommar planeras.

Hackmora: Falu Energi har avlägsnat alla telefonledningar i byn, ingen fast telefoni finns 

längre kvar. Hackmora bergslopp med cykel planeras. Slyröjningsprojekt fortsätter.

Romma: Några yngre representanter har valts in på senaste mötet med bystugeföreningen, 

där det var bra fart på diskussionen. Slyröjning har skett nedanför bystugan. Får önskas hyra 

för betning och förebyggande av ny uppkomst av sly. En familj har flyttat ut, en annan har 

flyttat in.

10. En ny ordförande för fjärdingsrådet ska väljas på nästa möte. Lena Svensk och Aarno 

Magnusson utgör valberedning.

11. De föreslagna stadgarna antas. Apropå §3 kommer frågan upp om Vålberg bör ha 

representanter i fjärdingsrådet. Den gamla sockengränsen mellan Leksand och Ål går 

nämligen mitt i byn. Enligt uppgift representeras dock byn i Insjöns motsvarighet till 

fjärdingsrådet.

Efter diskussion om huruvida termen stadgar är onödigt formell beslutas det att desamma 

istället ska kallas ”arbetsordning”.

12. Tid och plats för nästa möte bestäms till måndagen den 21 oktober kl 19 i Ullvi bystuga.

13. Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Minnesanteckningar:                

Ingemar Blomqvist                                                      Magnus Holmberg, ordförande

Justeras:

Stig-Arne Holmberg


