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Verksamhetsberättelse
Sundborns sockenråd 2014

Sundborns sockenråd är en ideell förening med syfte att ta tillvara och utveckla bygden och
skapa tilltro och livskraft i området.
Sundborns sockenråd företräder bygden och medlemmarna mot kommunen, myndigheter och
övriga centrala instanser.
Styrelse
Britt Källström, Rommarbacken, ordförande
Rolf Gradén, Karlsbyheden, v ordförande
Anki Ingelström, Sundbornsby, kassör
Klas Frieberg, Sundbornsby sekreterare
Markus Hedman, Sundbornsby, ledamot
Anna-Lena Hagström, Karlborn
Kenneth Schröder, Danholn
Medlemmar
Sockenrådet har något under 100 medlemmar och försöker genom olika aktiviteter både att få
flera att bli medlemmar och att engagera sig i arbetet med att utveckla Sundborn.
Utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn
Under år 2010 utarbetades utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn med många sockenbors
medverkan och engagemang. Det arbetet är fortfarande grunden för styrelsens fortsatta arbete
i Sundbornsby. Under året har arbetet fortsatt att med att gå vidare med servicebyggnad och
bad, senare kallad Entré Sundborn, genomfarten och bostadsfrågan.
Det har handlat om att kontakta och diskutera med olika aktörer för att finna både
samarbetspartners och ekonomiska lösningar. Ett mycket tidskrävande arbete, som inte syns.
Bron och genomfarten
Gång och cykelleden genom Sundbornsby har under 2013 och 2014 haft en provisorisk
lösning, som fungerat med viss tvekan eftersom balkarna, som skall separera fotgängare från
bilister på bron, blivit påkörda och därefter flyttats in så att gångpassagen blivit för smal. En
utvärdering av lösningen har skett med Trafikverket. Diskussionen har gått vidare med
Trafikverket, som genomfört en åtgärdsvalsstudie för att finna en mera permanent lösning
med gångväg hela vägen från skolan och fram till Sågviksvägen. Man avser även att titta på
hur man kan göra bron mera estetiskt tilltalande.
Flera lägenheter i Sundborn
Hyreslägenheter i Sundborn är efterfrågade. Sockenrådet har haft flera kontakter med
Stadsbyggnadskontoret ang tillgänglig mark samt med Kopparstaden. Det mest aktuella
området är mitt emot affären i Sundborns by. Under hösten 2013 fick Sweco i uppdrag att
utarbeta ett förslag till lämplig placering av bostadshus. Vi ser fram emot resultatet. Men
processerna tar orimligt lång tid.
Viss mark är privatägd och där har ägaren och Kopparstaden funnit en lösning.
Badhuset- servicebyggnad inkl bad?
Frågan har varit, vad kan göras med det gamla badhuset. Företrädare för kommunen bjöds till
Sundborn för att ta del av förslaget, men också med frågan hur går vi nu vidare. Medel erhölls
från kommunen för att föra arbetet vidare. En ansökan om borgen och driftbidrag för
byggande av Entré Sundborn lämnades in till kommunen vid årsskiftet 2013/2014.
Kommunala företrädare har ställt ut vissa löften. Något beslut i nämnd saknas fortfarande.
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Företagarfrukostar i Sundborn
Sockenrådet har även under det gångna året drivit på så att företagare i socknen möts en tidig
morgon för att nätverka. Ett samarbete med näringslivskontoret.
Fortsatta diskussioner med ungdomarna på fritidsgården
I utvecklingsplanen Leva och bo i Sundborn fanns idéer om en dirtbana samt Bio/Lan.
Kontakterna låg nere under en tid, men återupptogs med ungdomarna under året.
Ungdomarna bildade en filmförening, Filmark. Sockenrådet sökte Leadermedel till föreningen
så att utrustning kunde inhandlas. Utrustningen ägs av Filmark.
Intresset för en dirtbana liksom Lan har varit lågt, så de frågorna vilar fortfarande.
Bussrevolutionen och Dalatrafik
Strax före skolstart ändrade Dalatrafik busstrafiken, vilket skapade mycket ilska och irritation.
Sockenrådet inbjöd till ett möte mellan Falu kommun, Dalatrafik och sundbornsbor. Mötet
skedde i Träffpunkten och var fylld till sista plats. Dalatrafik fick mycket kritik. Media var på
plats. Kritiken och frågorna från sockenborna bidrog till att det skedde förändringar strax vid
skolstart samt successivt under hösten. Dock finns behov av flera förändringar.
Den berättigade kritiken över hur landsbygden drabbas vid trafikomläggningen, är också
föremål för fortsatta diskussioner med Dalatrafik.
Danholn-Utanmyragruppen
Gruppen är en del av sockenrådet och består av tio aktiva medlemmar. Ännu flera deltar när
olika aktiviteter genomförs. Under året har 11 protokollförda möten hållits där strategi för
framtida utveckling diskuterats och planerats. Ett 50-tal förslag har lämnats av boende. Av
dessa har en priolista upprättats för år 2015.
Ett studiebesök har gjorts hos Vikagruppen för att ta del av dess erfarenheter ang
bidragsansökan och genomförda arbeten.
I samband med invigning av Backa våtmark ordnades försäljning av korv, kaffe, bullar och
saft. Till invigningen hade tröjor med Danholn-Utanmyragruppens logga införskaffats.
Sockenrådets ordförande deltog tillsammans med företrädare för gruppen i ett möte med
Näringslivskontoret och övriga kommunala förvaltningar om vilka regler som gäller för att
genomföra olika idéer som Danholnsgruppen har. Ett positivt möte.
Möten med de politiska partierna i kommunen
Falu kommunbygderåd inbjuder två gånger per år de olika lokala föreningarna att ställa frågor
till företrädare för de politiska partierna.
Från Sundborn har följande frågor ställts.
-Hur kan lekplatser i Sundborns socken underhållas i Sandsberg, Blomstervägen, Olsarvet och
Danholn?
-Vad kan Falu kommun göra för att förbättra den usla samordningen mellan busslinje 64 och
tåg ankomst/avgångar?
-Busstrafiken till och från Sundborn.
Förhoppningsvis att frågorna skapar tryck på förbättringar.
Information och kommunikation
Sockenrådet har bytt webbhotell för att få en lägre kostnad för sin hemsida.Fortsatt arbete har
pågått och kommer att pågå för att få ett aktuellt företagarregister, e-postadresser till
medlemmarna samt utveckling av facebook.
Genom e-postadresser vill sockenrådet informera medlemmarna på ett bättre sätt.
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Olika initiativ
Sockenrådet inbjöd intresserade att komma med utvecklingsidéer. En sådan var Sundborn
under VM 2015. Sockenrådet hade enbart rollen som inbjudare till en diskussion.
Ett annat initiativ, som också finns med i utvecklingsplanen, är att genomföra ”Vandringsoch kulturvägar i Sundbornsby”. Vissa steg har tagits.
Sammanträden, arbetsmöten
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden förutom stämman och
arbetsmöten.
Representation
Sundborns sockenråd har varit representerat vid Falu kommunbygderåds hearings med
kommunpolitiker samt även deltagit i kommunbygderådets årsmöte. Britt Källström har varit
sekreterare och v ordförande i styrelsen för Falu kommunbygderåd.
Ekonomi
Bokslutet är upprättat enligt kontantprincipen.
Den ekonomiska redovisningen för 2014 visar ett resultat på -34 571 kr.
Förklaringen till det negativa resultatet är att det vid förra årsskiftet betalades en faktura för
konsultmedverkan, som kommunen lämnat bidrag till under år 2013.
Leaderprojekten har nu slutredovisats. Förstudien av s k Entré Sundborn granskades av
Länsstyrelsens handläggare relativt snabbt och godkändes.
Liederprojektet Leva och bo i Sundborn 2010-2012 och som slutrapporterades av sockenrådet
i början av 2013, granskades först under hösten 2014! En orimligt lång handläggningstid vid
Länsstyrelsen.
Granskningen krävde flera möten med handläggaren, som slutligen kom fram till krav på
återbetalning. Ett beslut som sockenrådet överklagade vid årsskiftet.
Grunden för överklagan är att sockenrådet inte har fått korrekt information i redovisningen av
projektet. Utfall av överklagan kommer under 2015.

Sundborns sockenråd

Ekonomisk redovisning 2014
Resultaträkning

2014

2013

Intäkter
Medlemsavgifter 1)
Leader-projekt mm
Falu kommun - bidrag
Ränta

7 150
26 983
0
0
34 133

10 275
117 081
90 000
0
217 356

Leader-projekt 2)
Utredning mottagningsbyggnad 3)
Datorkostnad, kommmunikation 4)
Styrelsen, övrigt inköp mm
Föreningsavgift 5)
Ränta
Bank

18 500
45 313
2 533
1 646
100
0
612
68 704

184 050
45 363

Summa

Kostnader

Suma

9 678
100
2 597
978
242 766

1) Under hösten 2013 betalades ett 20 -tal medlemsavgifter in som alltså
egentligen avsåg medelmsagifter för 2014
2) Avser inköp av elektronik mm till ungdomsgården
3) Avser arvode till konsult finansierad av Falu kommun
4) Redovisades år 2013 som en del av styrelsekostnaderna
5) Avser medlemskap i kommunbygderådet

Balansräkning
Konto, bank

15 973

50 544

0

0

Eget kapital
årets resultat

50 544
-34 571

101 829
-51 285

Summa skulder och eget kapital

15 973

50 544

Skulder

