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Landsbygdsutvecklingsforum  

 
 
 
 

Landsbygdsutvecklingsforum Gesunda 

 

Närvarande kommunen: Karin Eriksson & Carina Sisell, Mora Kommun Utvecklingsenheten 

Närvarande By-representanter: Cecilia Österman, Maivor Löfgren, Göran Erlandsson, Maria 
Danielsson, Star Anneli Andersson, Hillevi Eriksson, Erik Falkengren, Eliana Falkengren, Patrik Lissåker, 
Linus Mats, Linda Trapp, Frida Persdotter, Joachim Skogs, Erik Sinders & Stig Wass. 

 

 

1) Stig Wass hälsade välkommen och lämnade över till Karin och Carina. 
 

2) Karin och Carina presenterade sig och berättade om sina bakgrunder och deras uppgifter kring 
landsbygdsutveckling och projektet ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd”. 
Karin arbetar 10 % i projektet och Carina 50 % under 17 månader from mitten av november 
2022, vilket innebär (i huvudsak) jämna veckor. 

 

3) En närvarolista sändes runt och det informerades om att anteckningarna kommer läggas upp på 
kommunens webbsida och om någon, utifrån GDPR, inte vill ha med sitt namn så kunde man säga 
till. 

 

4) Karin och Carina gick igenom det bildspel ”Landsbygdsprogrammet 2020 - 2023”, som bifogas 
dessa mötesanteckningar. Häri presenteras punkterna: 

 

• Bakgrund 

• Landsbygdsprogrammets mål 

• Syfte 

• Definition av landsbygd och serviceorter 

• Handlingsplan 

• Landsbygdsutvecklingsforum 

• Vad vill vi att förvaltningarna ska göra? 

• Vad vill vi att byarna ska göra? 

• Hur ska forumen genomföras? 

• Olika stöd som finns  

• Frågor? 

 

Man kan läsa mer om Landsbygdsprogrammet, projektet, stöd att söka samt kontaktuppgifter till 
Karin och Carina här: Landsbygdsutveckling - Mora kommun 

 

5) Efter bildspelet lämnades det fritt för frågeställningar och det som kom upp var följande: 

 

o Att parkeringen vid ”gamla busstationen” endast har tillåten parkering till kl. 22,00 inte 
är optimalt för de som tex är på biobesök. Borde förlängas till kl. 24,00 tycker man.  

 

https://www.morakommun.se/kommun-och-politik/samhallsutveckling-och-hallbarhet/landsbygdsutveckling.html
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o Man ser gärna att man kan ta tillvara kompetens från tidigare Leader-projekt som har 
genomförts och undrar hur man kan göra det?  

Här kan man se både avslutade och pågående projekt: Beviljade projekt - DUO 
Dalälvarna (duodalalvarna.com) 

 

o Det man kan som by är att via ett Leader-projekt göra en LEA – Lokal Ekonomisk Analys 
(Venjan har gjort en sådan) och det görs genom Coompanion som processledare. Stig och 
Karin/Carina har vidare dialog kring detta. 

 

 

o Det finns ganska många företagare i Gesunda och för företagsutveckling finns flertalet 
”främjare” där man kan få råd och stöd på olika sätt: 

Region Dalarna, olika regionala företagsstöd: Regionala företagsstöd - Region Dalarna 

Dalarna Science Park, företagsutveckling: Företagsutveckling – Dalarna Science Park 

 

o Några synpunkter fanns kopplat till vägar: 

- Säker skolväg och hastighet genom Gesunda. Här bifogar vi en karta som ni gärna 
får markera på vart detta gäller.  

- Skylt från Solleröhållet på Slalomvägen som togs bort och har lett till ökad hastighet 
och mängden fordon, bl.a. tung trafik. 

- Vägen förbi Gesunda bystuga: hastighetssänkning och/eller farthinder önskas. 

 

o Plogningen från Gesunda ut till Rv 45 har under vintern varit väldigt dålig; spårig och 
dåligt plogat. Det underlättar inte att ta sig till jobbet och är en trafikfara.  

För att se vem som ansvarar för en viss väg (genom olika färger på vägarna) så kan 
man gå in på: NVDB på webb (trafikverket.se) och välj ”Väghållare”. 

I det här fallet ser vi att aktuell väg är statlig. 

 

 
 

Statlig väg felanmäler man här: Anmäl skador, fel och brister - www.trafikverket.se 

 

o Bystugan kommer gå en kurs i hur man gör gärdesgård som under våren ska sättas upp 
vid bygdegården. 

 

http://www.duodalalvarna.com/beviljade-projekt/
http://www.duodalalvarna.com/beviljade-projekt/
https://www.regiondalarna.se/regionalutveckling/stod-och-bidrag/foretagsstod/
https://www.dalarnasciencepark.se/foretagsutveckling/
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
https://www.trafikverket.se/e-tjanster/anmal-skador-fel-och-brister/
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o Man tycker att flertalet busshållplatser ligger dumt till och när man ska gå till och från 
denna så finns det inte utrymme för det då man inte känner sig säker att gå på vägen, 
speciellt för unga. Detta rimmar illa även mot Cykelstrategin då man inte heller vill cykla 
efter vägen. Man kan ställa sig frågan om ”någon kan tänka sig att inte flytta in” just på 
grund av detta. 

 

o Gesundaberget finns det många funderingar omkring. 

 

Inledningsvis när de närvarande presenterade sig framkom det att flertalet hade flyttat 
till Gesunda pga. den attraktivitet som Gesundaberget gav. Det gynnar ett större 
område än bara byn Gesunda att Gesundaberget är i drift såsom Sollerön, Tomteland 
och besöksnäringen runt Siljan över huvud taget. Den stängda anläggningen drabbar 
även företag, fritidshusägare och får fler ringverkningar runtomkring. Man ser i flera 
besöksnäringsforum på sociala medier att det ofta kommer frågor kring Gesundaberget. 
Man ser att anläggningen är viktig för ungdomars hälsa och folkhälsan i allmänhet. 

 

Andra tankar som kom upp kring Gesundaberget: 

 

- Både representanter från byn och kommunen har sökt Ulrich John, ägaren till 
Gesundaberget för att få en kontakt. Dock utan vidare framgång. 

- Man har observerat att vandaliseringen på anläggning börjat. 

- Det har observerats ett brunnslock som inte täcker brunnen och därmed är 
allmänfarligt. 

- Man har även funnit små gaspatroner som man misstänker är kopplat till droghandel. 

- Anläggningen förfaller då man ser fönster som står öppna på flera ställen, öppet till 
soprum. 

- Mycket av cykellederna på anläggningen ligger på kommunens mark som Ulrich John 
arrenderar. Där finns det flertalet partier som idag är allmänfarliga pga. förfallna 
broar etc. (Bifogat finns en karta där man ser den mark som tillhör kommunen och som 
arrenderas av Ulrich John). Det som ligger på kommunens mark behöver skötas av 
den som arrenderar. Kommunen (byggnadsnämnden) bör besikta cykelstigen med 
hängbron som förfallit och det förfall med tillhörande säkerhetsrisker (PBL-plan och 
bygglagen) som därmed tillkommer. Vad kan kommunen göra? Arrendeavtalet löper 
till år 2030. 

- Skoteråkare och pulkaåkare som åker på anläggningen riskerar att köra in i rör och 
betongfundament som inte är madrasserat.  

- Frågan ställdes om en stängd anläggning räknas som en byggarbetsplats och allt bör 
därmed hägnas in? 

- Vad kan Mora kommun göra för att få fart på Gesundaberget? Leksands kommun 
driver Granberget? En kommun får inte driva näringsverksamhet. Man behöver 
undersöka hur Leksands kommun gör. 

- Mötet skickade med att byborna är beredda att sköta anläggningen ideellt då 
kunskaperna finns. 

 

Medskicket från Karin och Carina är att anmäla allt man – se länkar i slutet av mejlet med 
exempel. 

 

6) Som avslutning visade Stig Wass den Vision som man har för Gesunda kopplat till 
Sponsringsavtal – denna bifogas. 
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Här har vi samlat länkar för hur man kan anmäla olika delar av det som kommit upp under mötet 
samt även en del exempel. Det är viktigt att man anmäler och att flera anmäler för då ser man att 
det är ett problem som flera reagerat på: 

 

▪ Felanmälan och förbättringsförslag som rör kommunen och kan göras via webbanmälan, 
appen ”Göra Mora bättre” eller ringa, instruktioner för det finner du här:  

Felanmälan och förbättringsförslag - Mora kommun 

 

Exempel: Cykelled på Gesundaberget på kommunens mark som idag är allmänfarlig, 
markerad karta med farliga vägar mm. 

  

▪ För klagomål på någon annans fastighet eller byggnad (som inte tillhör kommunen) kan man 

anmäla det här: 

Klagomål på fastighet/byggnad - Mora kommun 

 

Exempel: vandalisering på Gesundaberget, brunnslocket på Gesundaberget. 

 

▪ För ärenden som gäller polisen finns 2 kategorier: ”Jag har råkat ut för något” - anmälan 
brott eller förlust samt ”Jag har hört eller sett något”- tipsa polisen. Anmälan för dessa 
ärenden finner man här – (titta direkt under den blå listen): 

Start | Polismyndigheten (polisen.se) 

 

Exempel: misstanke om droghandel Gesundaberget och fynden kopplat till det.  

 

 

 

Inför nästa möte behöver byn samla sig och ta reda på vad man har för punkter, om det finns fler 
än de som kom upp under mötet och därefter göra en prioritering. Se även bifogat bildspel.  

När det är utfört så kontaktas Carina för att boka nytt möte och presentera punkterna samt 
prioriteringen och tanken är att göra det under april-maj. 

 

Carina och ungdomsstrategen Lina kommer fånga upp vad ungdomarna tycker är viktigt i ett 
separat möte i april-maj. För det önskas namn på ungdomar som skulle kunna delta på sådant 
möte – mejlas till carina.sisell@mora.se  

 

Tack alla som kom och tack för ert engagemang! 

 

Bifogas: 

o Bildspel ”Landsbygdsprogrammet 2020 - 2023” 

o Karta över Gesunda där farliga vägar mm kan markeras och sändas in till kommunen 

o Karta på mark på Gesundaberget som arrenderas av kommunen 

o Bildspel om Vision och sponsoravtal som tagits fram i byn 

 

    

Carina Sisell & Karin Eriksson 

 

 
 

https://morakommun.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/hur-kan-jag-vara-med-och-paverka/felanmalan-och-forbattringsforslag.html
https://etjanster.morakommun.se/oversikt/overview/5
https://polisen.se/
mailto:carina.sisell@mora.se

