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Möte stadsbyggnadskontoret 24 feb 2014 kl 15

Med på mötet: Anna Perols, planchef, Susanne Svärdström, byggchef, Sten Andersson, Bernt 
Lindberg

1. Vi gick laget runt och presenterade oss.

2. Vad Omställning Falun står för.

3. Sten berättade om öppna byggsystem som han varit med och utarbetat. Skifteshuset i Varggårn är 
ett exempel. 46 småhus i Gävle ett annat. Det blir billigt att bygga på det viset och både de boende 
och arkitekten får nya roller. Men tekniken behöver utvecklas.

4. Vi gick igenom den lista vi gjort på de tomter/platser vi har haft uppe. Vi diskuterade dem en och 
en. 

 Risholn ligger ganska avsides, långt till allmänna kommunikationer. Om det bara gäller 
enstaka bostadshus, 3-4 stycken, behövs ingen detaljplan. Finns redan givna byggrätter är 
det lätt att komma igång med byggen men samtidigt finns det låsningar i de besluten.

 Aspeboda var Anna och Susanne frågande inför. Det markerade området är sankt och det 
finns svårigheter med att få både vatten och avlopp att fungera. Varför inte i så fall bygga 
närmare övrig bebyggelse i Aspeboda? Byn skulle må bra av förtätning och den har 
utvecklingspotential. Aspeboda har inte några bra allmänna kommunikationer.

 Kivnäbben är en udde i Runn. Kommunen har sålt några tomter. Där finns också gott om 
fornlämningar som kan innebära restriktioner. Strandskydd och marginal till sjön vid 
översvämningar är andra begränsningar. Dåliga allmänna kommunikationer.

 Rottneby är redan bebyggt. Kan vara svårt att få bygga där. Ingen detaljplan finns. 
Kommunikationerna är hyfsat bra och det ligger närmare centrum. Allt hänger på om ägaren
Styrman kan övertalas att sälja. 

 Lindsberg. Ingen detaljplan finns, däremot ligger det inom ett område med restriktioner för 
att ta hänsyn till världsarvet. Dåliga allmänna kommunikationer. 

 Lugnetreservatet. Trafik- och fritidsnämndens ordförande Lennerthson har i diskussion med 
Bernt sagt att det möjligen skulle gå att kombinera med fårskötseln på Lugnet. Vi vet inte 
om Ekdahls hus i backen från skidstadion och upp mot Sjulsarvet ska användas till annat. 
Anna och Susanne konstaterar att huset ligger inne i reservatet och därmed blir det mycket 
svårt att bygga ytterligare hus där.

 Bojsenburg. Här finns en byggrätt som inte är utnyttjad. Vi bör gå vidare med Kopparstaden 
och markägaren Byggpartner.



 Högbo. Det ägs nu av fastighetsbolaget Klövern som vi kan kontakta. Planerna för Högbo är
inte klara och det verkar dröja med byggnationer där. Hit finns inga allmänna 
kommunikationer och troligen blir det inte heller några. Det kommer en bergbana vid 
hoppbackarna och buss finns vid Lugnetgymnasiet. 

 Ett område som nämndes under mötet: Kungsgårdsvägen. Det är ett område som ska 
nyexploateras av bl a Kopparstaden.

Allmänt uppfattade vi kommunens tjänstekvinnor som positivt inställda. De hjälper gärna till om vi 
hittar tomt och någon som kan bygga. Kommunen bygger inte i egen regi, det gör däremot 
Kopparstaden. Ska vi bygga 3-4 småhus räcker det med förhandsbesked, om flera hus så krävs att 
området planläggs. Det handlar bland annat om vatten- och avloppsfrågor.
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