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

 

Grupp 1.  

Kommunens marker sköts dåligt och buskar och sly växer hejvilt. Kommunens 
uppfattning är att marken ska skötas av vägföreningarna men de har fullt upp 
med vägarna. Kommunen bör ta sitt ansvar bättre. Likaså bör Trafikverket få 
veta att deras rondeller inte sköts utan slyn får växa fritt.  

Satsa mer på våra ungdomar. Nu är det ett krigade om halltider i våra 
idrottshallar. Vi har en fin sporthall men den är lite felbyggd. Vi behöver 
”skofria” hallar. Markera gränser för den skofria zonen. Då blir slitaget på 
hallarna mindre och kommunen spar pengar. Cafeterian borde flyttas så att man 
kan se ut på vad som händer på sportplanen. Vi vill ha konstgräs vid 
Sporthallen.      

Bygg nya bostäder mellan Färmsnäs och Högsveden. Bygg ett allaktivitetshus 
inom skolområdet med konstgräs och fler hallar.  

  

Grupp 2.  

Hoppas att affär och bank får finnas kvar och att skola och förskola räcker till 
för alla barn.  

För de äldre bör det finnas boende i markplan och inte bara för dementa 
personer. Ta tillbaks idén om seniorboende på Heden, det var ett idealist 
seniorboende.  Hyresrätter är att föredra till rimlig hyra för pensionärer.  

 

Grupp 3. 

Undersök vilka möjligheter som finnas att producera el. Bygg energisnåla 
bostäder och gör Mockfjärd till ett utbildningscenter.   

Vi vill inte ha ett 4-våningshus för dementa. De ska bo på nedre botten. Om 
marken lutar kan man få ut två plan samt grönytor på var sida där de boende 
själva kan gå ut om grönytorna hägnas in.    

  

Grupp 4.  

Bygg bostäder där folk vill bo, exempelvis ner mot Västerdalälven på ovansidan 
av bron.  Bygg en motorstadion och skylta upp de anläggningar som finns i 
Mockfjärd från E16.  

  



Grupp 5.  

Västra delen av kommunen måste utvecklas. Det finns ett skriande behov av 
bostäder. Äldre vill flytta från sina hus men vart? Unga barnfamiljer vill köpa 
hus. Lämpliga lägen för nya hus kan vara vid älven nära Benarvet, Heden och 
Västanbäcken samt mellan Färmsnäs och Högsveden.   

Belysning behövs vid återvinningsstationerna!  

Demensboendet får inte bli högre än två våningar.  

 

Grupp 6 

Nya bostäder kan byggas i Högsvedenområdet, på åkermarken nedanför skolan, 
och sydost om Myrholen.  

Främja centrum inklusive Västerdalsbanan.  

Vid det tilltänkta demensboendet behövs också läkare och sköterskor.  

Bygge en ny väg till Lindbyn och reningsverket samt ny utfart från Moelven. 

Bygg i möjligaste mån inte på åkermark. Vi behöver också cykelvägar mellan 
byarna.  

En ny kommunal återvinningsstation behövs.  

Stationscentrum behöver en ny mataffär och kiosk. Återställ pensionärshusen till 
sitt ursprung.  

Det behövs också en ny utfart från Björbo Cement till E16.    

 

Grupp 7 

Bygg nya hyresbostäder vid Västanbäcken (Vippens).   
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