
Sammanfattning av synpunkter från Öp-möte i Björbo 2019-04-10.  

 

Grupp A 

Det behövs fler arbetstillfällen 

Fler bostäder behövs för att möjliggöra generationsskiften, både hyresrätter och 
bostadsrätter 

Persontrafik på Västerdalsbanan 

Posthantering och mack viktiga 

Servicehuset måste behållas 

Tomter för egnahem finns vid Gybäcksholan 

Badbassängen och ishockeyhallen är viktiga att behålla och rusta  

Förbuskning sker och lupiner sprider sig  

 

Grupp B 

Värna om arbetstillfällen som Dala Cement, Leksandsdörren, Åkerströms, ICR 
samt affären och bensinstation. Det behövs också fler bostäder. Hjälp byråkratin 
i vissa ärenden så att det blir lättare att bygga på attraktiva ställen.  

Sopstationen i Floda behöver mer öppettider samt en helgdag varannan månad. 
Vi vill ha mer servicefunktioner i Björbo så att vin inte behöver åka så långt för 
att besöka läkare/sjuksköterska eller bank.    

Släpp på strandskyddet längs älven och sjöar som Hagelänget, Orsen, Tyren, 
Närsen och Gryssen.  

Badbassängen måste fungera. 

 

Grupp C 

Servicehuset behöver byggas ut 

Det behövs lägenheter i markplan för ungdomar och äldre 

Det är viktigt att behåll befintlig service som affär och skola  

En gångbro behövs över älven från Handbacken och Forsen till centrala Björbo 
och skolan 

Ny bebyggelse kan placeras i Nybyn 



 

Grupp D 

Kan finnas behov av nya bostäder, ytor för nya verksamheter samt upprustning 
av befintlig bebyggelse 

Förstärk befintlig service, industrier och servicehuset.  

Det behövs ett lägre staket på bron över älven mot Ludvika. Nuvarande stängsel 
är för högt och skymmer sikten. (Trafikverkets bro) 

Det behövs tidig informationsskylt om att det finns en nya bensinmack vid 
Fänforsen 

Avfarten från Holarna mot Djurås behöver åtgärdas? 

Bevara jordbruksmarken i lagom omfattning, var rädd om skogsbruket 

Stöd fritidsaktiviteterna för pojkar och flickor, sköt om badbassängen 

 Vägbelysningen är bitvis undermålig 

 

Grupp E  

När öppnas en ny utfart för Dala cement så att lastbilarna inte behöver köra 
genom byn? 

En vårdcentral behövs i Björbo  

Järnvägen skulle öppnas för persontrafik 

Det behövs en camping vid Fänforsen och laddstolpar för elbilar 

 

Grupp F 

Björbo behöver stor inflyttning, större barngrupper i förskolan, gott om 
arbetstillfällen på byn och en positiv framtid 

En bensinmack behövs 

Odlingsbar mark ska sparas till odling och inte används till industrimark 

Bygg ut sjukhemmet 

Enklare sjukvård behöva på orten 

Laddstolar för elbilar behövs 

Återvinningscentralen får inte försvinna från Dala-Floda 



Posthantering behövs på orten 

Fortsätt att bygga flerbostadshus med hyresrätt vid Gybäcksholan och förtäta i 
hela byn 

Bra belysning behövs i Björbo 

När är Älvbron reparerad?  

Satsa på ishallen och bevara Björbobadet 

Utveckla en husvagnscamping vid Fänforsen  
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