Minnesanteckningar
från Stormöte i Sörsjön med den Kommunala Byautvecklingsgruppen 2012-08-22

Plats:

Kooperativet Dalen, Sörsjön
Tid:
19.00 – 21.00.

Närvarande;
Lilian Olsson. Ordförande.
Christer Ahlén
Kurt Podgorski
Ture Olsson
Frånvarande;
Anders Westerlund.

Närvarande från Sörsjön;
21 personer
1. Mötet öppnas.
Ordförande för byalaget Mikael De Bouzet öppnade mötet och hälsade samtliga
välkomna till dagens stormöte, därefter lämnade han över till Lilian Olsson som är
ordförande i den Kommunala Byautvecklingsgruppen
2. Vad är KBU?
Lilian informerade om den Kommunala Byautvecklingsgruppen och hur den arbetar.
En viktig uppgift som gruppen har är att de frågor som inte kan besvaras tar man med
hem och återkommer senare med ett svar.
3. Byamöte.
Ordförande för Byalaget informerade att för två veckor sedan har det varit möte med
byalaget och att flera frågor diskuterades om Sörsjöns framtid
4. Lägret hastighet genom byn.
Mikael informerade om att i skrivelse från Trafikverket hade alla förslag från Byalaget
besvarats med nej. Lilian menade att Kommunens trafiksäkerhetskommitté inte
uppfattat det lika negativt.
Trafikverket besöker kommun den 28 augusti och då lovar kommunalrådet att frågan
tas upp igen.
5. Fibernätsutbyggnad i Sörsjön.
Det har gjorts en utredning i Sörsjön om att det kommer att kostar 2,4 miljoner +
moms att gräva ner fiber i byn. Kostnaden skall fördelas på de ca.100 hushållen som
finns i byn.
På mötet framkom ett förslag på att mobilt bredband var billigare att tillhandahålla.
Mötesdeltagarna var eniga om att pengar måste anslås från staten för att det skulle
vara möjligt att göra fiberinvesteringen eller liknande funktion.
KUB lovade att ta med frågan för att undersöka möjligheterna.

6. Muddring av Fuluälven i Sörsjön.
Åtgärden har diskuterats i Sörsjöns by i många år. Många frågor har uppkommit i
samband med tanken om muddringen. Nu finns det möjlighet att söka en förstudie från
Leaderområdet för att få klarhet i frågorna samt hur en finansiering skulle kunna se ut.
7. Eidsforsen.
Frågor ställdes på var överklagan om utredningen av den gamla kraftstationen befann
sig för närvarande.
En kunnig mötesdeltagare informerade om turerna och nu var det övermiljö domstolen
som tar beslut i ärendet.
8. Vatten och avloppsstammar i Sörsjön.
Mötet menade att Va - stammarna i byn var undermåliga. Kommunalrådet
informerade om att Vamas, kommunens vatten och avfalls bolag, har en
renoveringsplan som man följer i kommunen.
9. Vandringsleder.
Mötets deltagare menade att Sörsjön hade många intressanta naturupplevelser att visa
upp men då krävds det upprustning och komplettering av lederna.
Här finns det möjlighet att söka stöd inom Leader för att uppnå detta.
10. Marknadsföring av byn Sörsjön.
Bra skoterleder finns i området. Mötet efterlyste bättre marknadsföring av dessa.
Då även andra sevärdheter och aktiviteter fanns i området kom mötet fram till att
bättre marknadsföring var önskvärd för Sörsjön som helhet.
Malung-Sälen Turism AB kan kontaktas för att försöka lösa detta.
11. Näsfjället.
Befolkningen i Sörsjön undrade vad som händer på Näsfjället. Då detta är en privat
anläggning kunde de närvarande från kommun inget säga.
12. Folkparken i Sörsjön.
Ordföranden i Byalaget menade att det var ett måste att Parken byggdes om. Här har
många aktiviteter arrangerats och för att detta ska vara möjligt även i fortsättningen
krävs en förändring av nuvarande lokaler. Det diskuterades en möjlig finansiering för
att kunna genomföra projektet, bland annat via Allmänna arvsfonden,
Regleringsfonder och Besparingsskogen.
13. Förbindelse mellan Sverige-Norge.
För att sammanbygga Sverige och Norge i Sörsjön behövs en ny vägsträckning på
cirka 2000 meter. Marken i området är mycket sankt. Här fortsätter Byalaget med
tankar om hur detta skulle kunna genomföras. Om detta vore möjligt erhålls ett större
upptagningsområde för handeln i byn.
14. Mötet avslutas.
Ordföranden för KBU tackar för ett trevligt möte och god fika
Malung den 27 augusti 2012
Ture Olsson

