
Sammanfattning av Öp-möte i Sifferbo den 2019-04-17 

Grupp 1  

Infrastrukturen är viktigt för framtida inflyttning.  

Sifferbo behöver kollektivtrafik och cykelvägar bl.a. för el-cyklar 

Sifferbo behöver också äldrebostäder och serviceställe för utelämning av bl.a. 
postpaket 

Grupp 2 

Nya bostäder föreslås söder om Gamla Landsvägen, på öppen åkermark i den 
sydöstra delen av Sifferbo (8:65 och 10:19 samt och på åkermark öster om 
Sifferbodalen nära bygdegården.  

Grupp 3 

Vi vill ha två säkra in- och utfarter till Sifferbo ex med rondell eller tunnel. 

Det saknas också en cykelväg mellan Djurås och Borlänge. 

Vi vill inte ha någon tung trafik genom byn eller trafik till och från 
sommarstugorna vid Gimmen.  

Vi behöver också bussar som stannar vid busshållplatser i Sifferbo.   

Det är redan trångt mellan husen i Sifferbo som det ser ut idag och därför inte 
lämpligt med nya hus i byn. Ett möjligt nybyggnadsområde är längs 
Gimmenvägen nedanför Oxberget.  

Vi undrar också om någon verkligen vill bygga nytt i Sifferbo när man varken 
kan köra ut eller in till byn? 

Grupp 4 

Det är svårt med nya hus utöver den mark som redan finns. 

Det behövs mer aktiviteter för småbarn och ungdomar som lekplatser, 
ungdomsgård och förskola. 

Sifferbo är ett isolerat samhälle på norra sidan av E16 och saknar dessutom 
lokalbuss. 

Många vill bo kvar i byn även om man inte klara att ta hand om sin gård. Det 
behövs därför tillgång på serviceboende som samtidigt möjliggör 
generationsskifte ex. små lägenheter med utegårdar.  



Säkerheten i byn behöver öka med mindre biltrafik genom att cykelåkning och 
bussåkning premieras.   

Det behövs lokalt serviceboende, lokal förskola och samlingsplats/café  

Vi behöver också en utfart under E16 som knyter samman Sifferbo och Djurmo. 

Trafikverket behöver se till säkerheten på de lokala vägarna när en ny E16 
planeras.  

Grupp 5 ”Framtidsgruppen” 

Det behövs äldreboenden med små lägenheter i vår by 

Det behövs också barnvänliga lekplatser som sköts 

Ge plats för nya tomter på ex. Siffeboheden /Överänget 

Bevara jordbruksmarken i och omkring bykärnan dvs bygg inte på 
jordbruksmark 

Vi vill ha snabbstopp för lokaltågen till Djurås och Borlänge 

Trafiksäker anslutning till E16/Rv70 behövs 

Grupp 6  

Ta upp planera på tomter längs Oxbergsvägen igen. Se även över om det går att 
bygga mellan skolan och campingen.  

Bättre kommunikationer samt kollektivtrafik och cykelvägar behövs.  

Skapa en lekplats vid Malis täppa intill fotbollsplanen.  

Det behövs en offentlig plats mitt i byn (ex med majstång) som samlingsplats 
och park. 

En gång- och cykelbro behövs till Bäsna.  

Grupp 7 

Det förslag som nu redovisats till nya E16/Rv 70 blir kanske bättre mot 
Borlänge men inte mot Djurås. Gamla landsvägen borde användas av 

timmertrafiken men vägen är för svag. Det betyder att byvägen kommer att 
belastas av timmerbilar.  

Hur får vi bussarna att stanna? 

Bygg bostäder i området mellan järnvägen och Oxberget utmed Gimmenvägen, 
mellan Malins täppa och Säfströms norr om järnvägen och på kommunens 
tänkta industriområde väster om fotbollsplanen. 



Undersöks radonstrålningen, den finns i byns nordvästra del. 

Köp in gamla konsum och bygg pensionärslägenheter     

Grupp 8 

Bygg seniorbostäder för äldre bybor 

Tunnel under E16 

Bättre bussförbindelse 

Bättre belysning (Skrindstavägen /Myrgattu) 

Cykelvägar 

Lekplats och offentlig gemensam park 

Med det nya förslaget till ombyggnad av Rv70/E16 blir trafikföringen sämre än 
idag. Körer kommer att bildas för vänstersvängande trafik och vid bommen vid 
järnvägen.  

Trafiken till Svarttjärn, Gimmen och Djurmo klack blir sämre  

”Dala kanal” dvs gör bryggor och aktiviteter vid Dalälven med möjligheter att 
åka till Runn.  

Riv gamla konsum och bygge en fin park  

Bättre cykelväg för barnen till Djurmoskolan     

Grupp 9 

Vildmarks-lekplats lika den som finns i Östnor i Mora, fotbollsplan, hockeyplan  

Bevara Änjansdalen 

Bro över järnvägen  

Äldreboende som passar in 

Rusta upp vandringslederna i Gagnef, gå med i Biking Dalarna, turistmagnet 

Väghinder behövs 

Grupp 10 

Bygg nya bostäder söder om Djurmo klack norr om järnvägen utmed vägen till 
Gimmen. Bygg samtidigt en ny väganslutning mot Djurås på norra sidan av 
järnvägen. Nya bostäder kan också byggas söderut mellan järnvägen och E16. 
Var rädd om befintlig stenvalvsbro vid campingområdet och rusta denna.     
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