
Sammanfattning av synpunkter från Öp-möte i Dala-Floda 2019-05-22.  

 

Grupp 1.  

Bygden behöver inflyttning med byggande av nya bostäder om befintlig 
samhällsservice ska kunna behållas (skola, affär mm).  

Bygg hyresbostäder (uppdrag till Gagnefsbostäder) på kommunal mark norr om 
affären i form av ex. tvåvåningshus med mindre lägenheter som loftgångshus 
med hiss. Detta möjliggöra för äldre att bo kvar när de inte klara att sköta dem 
egna villa liksom yngre som vill flytta hemifrån.    

Strandnära villabebyggelse kan etablera vid Flosjön ex på Syrholen 9:11 och 
7:19. Svedjebyn 1:13 och Syrholen 8:17 

Plats för nya industrier finns vid återvinningsstationen i nära anslutning till E16. 

Ny skola kan byggas norr om affären på kommunens mark väster om 
Idrottsvägen.   

Tryck på vägverket om att sätta upp fartkameror inom 40-sträckan.  

 

Grupp 2.  

Det finns för få hyreslägenheter: Många tonåringar vill flytta från föräldrarna 
men det finns inga lägenheter på orten. 

Bygg bra lekplatser.  

Vi vill ha persontrafik på Västerdalsbanan och behöver också cykelvägar. 

Ställ iordning byggbara tomter vid Flosjöns östra strand, mellan idrottsplatsen 
och sjön.  Strandskyddet får då hävas. Priset på tomterna ska var lågt. Köp också 
in Harrys lägenheter?  

Bygg inte i första hand på åkermark. Det hållbara samhället bygger på våra 
lokala bönder som idag brukar åkrarna.   

Bygg ett nytt dagis så att befintliga lägenheter kan hyras ut.  

  

Grupp 3.  

Använd förköpsrätten så att ortsbor kan bo kvar och husen inte blir 
fritidsbostäder. 

Vi behöver en blandning av bostäder som hyresrätter, bostadsrätter och egna 
hem.  



Vi behöver också bättre kommunikationer som cykelvägar mellan 
kommundelarna. Västerdalsbanan borde öppnas upp för persontrafik.  

Ta stor hänsyn till kulturmiljön och den gamla bebyggelsen. 

Bryt ned Parisavtalets klimatmål till kommunnivå. Ta också Agenda 2030 på 
allvar.   

 

Grupp 4.  

Vi vill ha persontrafik på Västerdalbana och ett resecentrum med cykelställ. 
Kollektiv arbetspendling skapar miljövinster. 

  

Grupp 5.  

Ta fram en cykelplan.  

När är LIS-planen färdig? 

Skapa en ny hemsida där människor kan följs sina ärenden digitalt.   

 

Grupp 6 

Vad kan tänkas dra folk till bygden? Jo möjligheten att kunna bygga i attraktiva 
lägen och nära vatten, som Västerdalälven och Flosjön. Det drar både 
fritidsboende och permanentboende. Då behövs en offensiv LIS- plan som gör 
det möjligt att bygga vattennära där så är lämpligt.   

Vi behöver hyreshus nära centrum som möjliggöra bostadsbyten. Då kanske vi 
måste offra litet jordbruksmark intill ICA.  
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