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Mikael Källman
Rune Fredriksson
Jakob Wallin
Leif Källman

(vald ordf. till årsmötet 2017)
(vald som ledamot till årsmötet 2017)
(vald som ledamot till årsmötet 2017)
(vald som ledamot till årsmötet 2017)

Gerhard Paping

(vald som ledamot till årsmötet 2018.
Gerhard avslutade sitt deltagande i
styrelsen i november samband med
flyttbeslut till Vadstena)
(vald som ledamot till årsmötet 2017)
(vald som ledamot till årsmötet 2017)
(vald som ledamot till årsmötet 2018)
(vald som ledamot till årsmötet 2017)
(vald som suppleant till årsmötet 2018.
Hanna är vår kontakt med Svärdsjö IF
Fotbolls styrelse.)

Niklas Ingemarson
Satu Sundström
Stefan Israels
Veronica Hellström
Hanna Tufvesson

Revisorer:
Ordinarie - sammankall.
-”1:a suppleant
2:a suppleant
Valberedning:
Sammankallande:

Göran Forsén
Siv Eliasson
John Boberg
Olof-Ingvar Larsson

(vald till årsmötet 2017)
(vald till årsmötet 2017)
(vald till årsmötet 2017)
(vald till årsmötet 2017)

Lars Eriksson
Lars-Olov Råsmark
Kerstin Johansson

(vald till årsmötet 2017)
(vald till årsmötet 2017)
(vald till årsmötet 2017)

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden (inkl. det
konstituerande mötet). Dessa möten har varit beslutsföra.
Firmatecknare
Mikael Källman och Leif Källman tecknar, var för sig, Svärdsjö Intresseförenings firma (org.nr 88 32 02 -05 00) fram till årsmötet 2017.
Medlemsavgiften fastställdes vid årsmötet 2016 - 03 – 20 för 2016 enligt
följande:
Enskilda
100 kr
Familj
150 kr
Förening
200 kr
Företag
300 kr
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Medlemmar i SIF 2016: 37 enskilda, 53 familjer, 14 föreningar, 42 företag. Totalt 146

Övergripande information för kalenderåret 2016
Utifrån de mål, på kort och lång sikt, och de strategier som styrelsen arbetade fram under
hösten/ vintern 2013 och som vi reviderade vintern 2015/2016 har vi under 2016 arbetat
både strategiskt och mer operativt med konkreta aktiviteter med syfte att profilera
föreningen och göra oss än mer synliga. Som 2015 var ett av målen att under 2016 planera
och genomföra lustfyllda aktiviteter för att skapa ökad delaktighet och ökat engagemang
bland befintliga och nya medlemmar. Här nedan finner du ett antal aktiviteter som har
bidragit till att vi uppfyllt det målet.
Genomförda aktiviteter
•

•

•

•

•

•

Den 9 juli anordnade vi för tredje gången ”Allsång med Lasse Berghagen med
gäster” på Gammelgården i samarbete med Svärdsjö Hembygdsförening. Genom ett
givande samarbete med Lasse och Eva Berghagen fick Svärdsjöbygden mycket reklam via
såväl tidningar som radio och naturligtvis många annonser. Allsången blev återigen en
succé och en familjedag att minnas med glädje. Genom ett fint samarbete med Svärdsjö
Hembygdsförening och många frivilliga krafter med bl. a sjukvårdare, akutbil, säkerhet,
värdar, fixare m.m. m.fl. så fungerade allt förträffligt bra. Parkeringarna sköttes
föredömligt av Svärdsjö IF Fotboll och Kråkan Kultur & Teater. Tack till Kejsars som
lånade ut marken med parkeringen mot kyrkan. Tusen tack till alla återigen som på något
sätt bidrog till detta fina event, ingen nämnd och ingen glömd…
För tredje året i rad genomförde vi även ”Svärdsjöfesten”, lördagen 6 augusti, denna
gång på torget i Borgärdet som vi samtidigt invigde tillsammans med renoveringen av
biblioteket och fasaden på framsidan av Centrumvägen. Svärdsjöfesten genomförde vi
även denna gång i samarbete med en rad olika föreningar och företag i bygden.
Den 4 december inföll 2016 års ”Julskyltning i Svärdsjö” med tomteparad och andra
aktiviteter som vi var med och planerade och genomförde tillsammans med många av
bygdens föreningar och företag.
Under året har vi fortsatt inspirera till fortsatt fiberutbyggnad i Svärdsjö vilket
resulterat i projekten Borgärdet Fiber och Toftan Fiber som med stort engagemang
avslutades under våren. Under 2017 kommer alla byarna runt Borgärdet (byarna i Öster,
byarna runt Liljan, byarna runt Toftan och Borgärdet självt) att vara fibrerade. För ett
stort engagemang fick dessa arbetsgrupper motta priset Årets fixare 2016 på
Svärdsjöfesten.
Förutom dessa aktiviteter har vi under sommaren bidragit till att göra fint i Borgärdet
med bänkar, blomsterland och blomsterurnor och underhållit Kanotleden och
Gruvbacken.
En av några avgörande frågor för bygden som vår arbetsgrupp bidragit till med ett idogt
arbete under 2016 är utvecklingen av den nya ”byamacken” som enligt plan ska invigas 1
juli 2017. Läs mer under rubriken ” Under 2016 har följande hänt i centrum”.
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Verksamheter i våra olika arbetsgrupper
I våra olika arbetsgrupper har vi under året bedrivit både kortsiktiga och långsiktiga
verksamheter.
Centrumtrivsel & event
• Våra parksoffor och bänkar har underhållits under våren och som vanligt under
sommaren varit utplacerade på lämpliga ställen. Planteringen vid centrumparkeringen
underhölls med blommor och vatten under våren/sommaren liksom utplacerade
blomkrukor efter genomfarten i Borgärdet. Våra ”blomsterflickor” har återigen gjort ett
värdefullt arbete. Även i år ansvarade de för att tända marschaller i Borgärdet i samband
med julskyltningen. Bra jobbat.
• Med hjälp av Sparringården (vilken vi är mycket tacksamma för) har vi även i år satt upp
julgranarna vid Hantverkshuset och vid Källegården. Vi hjälpte även Borgärdets
vägförening att sätta upp granen vid torget.
Strategisk centrumutveckling, trafik & infrastruktur
Ända sedan 2009 har vi arbetat långsiktigt för att utveckla Borgärdets centrum. Det här är ett
arbete som har tagit mycket tid och mycket kraft och krävt ett stort antal möten med
kommunen och dess olika representanter. I samarbete med LRF i Sundborn har
Intresseföreningen lagt ner mycket arbete för att väg 850 Falun – Svärdsjö skall upprustas i
närtid.
Bakgrund till det som nu är på g i centrum
Borgärdets roll som kommersiellt centrum för hela norra kommundelen, inklusive Enviken,
Toftbyn, Linghed, Lumsheden, Vintjärn och Svartnäs, är betydelsefull. Ett attraktivt centrum
är viktigt för att det ska kunna fortsätta att bära den rollen, säger kommunalrådet Jonny
Gahnshag (S). Svärdsjös centralort, Borgärdet, fick sin nuvarande utformning i början av
1960-talet och därefter har inte mycket gjorts för att centrum skall anpassas till dagens krav.
För att förbättra miljön i Borgärdets centrum startade för mer än 20 år sedan ett mångårigt
arbete i Svärdsjö Intresseförening. Ett projekt var med Handlarna våren 2009 i samarbete
med Entreprenörskolan i Leksand och ett annat var Leaderprojektet Träffpunkt Hedenborg
2010, där en arbetsgrupp koncentrerade sig på centrumutvecklingsfrågor. Möten om
centrumutveckling med fokus på trafiksituationen i Borgärdet, Svärdsjö hölls 2011-05-03 och
2011-08-15. Förslag utarbetades och utvecklades under processens gång med hänsyn tagen
till synpunkter och förslag under dessa möten. Medborgarförslag - gångfartsområde längs
delar av Centrumvägen i Borgärdet, inlämnades till Falu kommun i september 2013 av
Svärdsjö Intresseförening som ett led i en sammanhållen plan för hela centrumområdet i
Borgärdet. Dessutom inlämnades ett Medborgarförslag – offentlig toalett i Borgärdet.
I Falu Kuriren, måndagen den 10 november 2014, kunde läsas att Jonas Lennerthson (S),
ordförande i trafik- och fritidsnämnden inte hade något emot förslaget om gångfartsområde
men att det måste vara vägföreningen (Borgärdets vägförening) som driver frågan vidare.
Jonas Lennerthson ansåg också att det var vägföreningens ansvar att ansvara för offentlig
toalett. Nu blev slutresultatet ett annorlunda tack vare intresseföreningens agerade.
Svärdsjö Intresseförening inbjöd Falu kommun, Kopparstaden AB, Falu Energi AB och
Borgärdets vägförening till ett finansierings- och åtgärdsvalsmöte för upprustning av
Borgärdets centrum 2014-05-07. De åtgärder som föreslogs var ombyggnad av befintlig
toalett i anslutning till biblioteket enligt gällande lagkrav, ny entré till biblioteket,
ombyggnad av fastigheten Centrumvägen 1 och dess anslutning till Centrumvägen,
ombyggnad av Centrumvägen, ombyggnad av Centrumparkeringen och återställning av
platsen efter återvinningsstationen. Att återställa efter återvinningsstationen vid
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Centrumparkeringen tycks paradoxalt nog ha varit en svårare fråga trots att det gällde en
mindre summa än kostnaden för de ombyggnader som föreslogs. För alla erforderliga
investeringar för ombyggnaderna runt ”centrumtorget” svarar fastighetsägarna.
Under 2016 har följande hänt i centrum:
• Den 24:e april arrangerade vi en familjeaktivitet i form av "Vi håller rent - Svärdsjö" där
80-90 boende i och runt Borgärdet deltog. På två timmar hjälptes alla åt att samla ihop
en överfylld släpvagn med skräp. Vi avslutade aktiviteten med korv/fika + hästridning
utanför ICA.
• Falu Energi AB har bytt ut belysningsarmaturerna mellan Centrumvägen och
centrumparkeringen mot runtomstrålande armaturer, vilket förbättrat ljuset på
centrumparkeringen.
• Kopparstaden AB har fullföljt ombyggnaden av fastigheten Centrumvägen 1-3 och
området mellan fastigheten och Centrumvägen, vilket bidragit till ett trivsammare och
säkrare centrum.
• Ett av våra viktigaste mål för året var att finna en bra lösning av mackfrågan i samarbete
mellan Gottboden, Din X och Intresseföreningen. Eftersom ägaren av Gottboden inte
kunde finansiera sin del av projektet i Källänge har Intresseföreningen bildat ett bolag,
Svärdsjö Tankställe AB för att arbeta vidare med frågan. Bolaget har under 2016
förvärvat erforderlig mark från Falu kommun i Källänge och dessutom fått
nyttjanderätten på grannfastigheten. Den är planlagd som trafikplats. En arbetsgrupp har
lagt ned ett gediget arbete för att planera, projektera och utveckla konceptet med en
lönsam mack. Som steg 1 ska macken byggas under 2017. Målet är att senare komplettera
med tvättanläggning och servicebutik så att en viktig mötesplats utvecklas.
Projkteringsarbetet berör även trafikplatsen med målet att göra parkeringsplatser med
laddstolpar och väderskyddad busshållplats för omstigning till bussar. I planen ingår en
miljöstation för återvinning för att frigöra nuvarande plats för Kopparstadens ombyggnad
till äldreboende.
Gruvbacken och kanotleden
• Genom buskröjning och markarbeten har gräsytorna på Gruvbacken utökats och
förbättrats. Underhåll och gräsklippning har utförts som vanligt. Parksoffor och andra
utemöbler har setts över och placerats ut som vanligt i och omkring Borgärdet.
• Kanotleden har underhållits i mån av behov. Diskussioner om samverkan har inletts med
Falu Kanotklubb och nybildade Svärdsjö Kanotklubb. Målet är att utöka bygdens
aktiviteter med forspaddling i strömmen nedan för dammen vid Ön. Förutsättningarna
för en fin anläggning finns där man planerar grillplatser och förråd för verksamheten.
Platsen för forspaddling kan bli en viktig del i den av oss planerade naturstigen från
Kraftverket efter vattendraget upp till Höganäs. Dock är det viktigt att denna verksamhet
kan agera i samklang med den verksamhet som Borgärdets Sportfiskeklubb bedriver i
strömmen.
• Plantering i centrum och färgsprakande blommor efter genomfarten har som vanligt
förgyllt tillvaron för oss Svärdsjöbor. Omkring julskyltning och jul har julgranar lyst upp
tillvaron och bidragit till julstämningen.
Barn & unga
• Under våren samverkade vi med Svärdsjö Fritidsgård för att i en medskapande process
låta bygdens ungdomar utveckla idéer för aktiviteter och verksamheter.
Attraktivt seniorboende
• Tillsammans med SPF och PRO skickade vi under tidig sommar ut en enkät till alla deras
medlemmar som visade att 63 äldre hushåll är intresserade av flytta till ett attraktivt
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äldreboende i nära anslutning till centrum. I slutet av augusti träffade arbetsgruppen
beslutsfattare inom Falu kommun för att presentera utvecklingen av bygden och
kopplingen till och behovet av attraktiva seniorboenden vilket mottogs mycket väl.
Arbetsgruppen arbetar nu vidare bl.a. med en representant för Falu kommun för att hitta
attraktiva lösningar.
Bygdepeng
• Föreningen har under 2016, på uppdrag av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog,
administrerat och delat ut den bygdepeng (c:a 230 tkr) som delar av vindkraftverken på
Jädraås vindkraftspark genererade under 2015. Vindgruppen med sina 8 deltagare, som
alla har stora nätverk i Svärdsjöbygden, har tillsammans har diskuterat och beviljat
projektmedel till 14 av totalt 24 sökande projekt (över 736 tkr). Denna för bygden viktiga
verksamhet kommer att fortsätta 2017.
Näringslivsutveckling
• I samarbete med Svärdsjöbygdens utvecklingsråd har vi genomfört 4 företagarfrukostar
för näringslivet i Svärdsjöbygden. Vi samverkar med Näringslivskontoret i Falu Kommun
som har representanter med på varje möte. Ibland deltar även kommunalråd,
kommundirektören och andra kommunpolitiker.
Förenings-/ verksamhetsutveckling
• Vid ett antal tillfällen under 2016 har vi i styrelsen diskuterat den strategiska plattform
inkl. de mål vi har satt för vårt arbete t.o.m. 2018. Då vi lever och verkar i en föränderlig
värld reviderar vi dessa så snart vi ser behov av det.
• Vi har att prioriterat en nära kontakt med bygden och våra medlemmar även under 2016
för att öka delaktighet och engagemang för vårt viktiga arbete och för att utöka vår
medlemsbas.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisar en vinst för 2016 på 196 385 kr. Det egna kapitalet uppgår
till 613 177 kr. Föreningens ekonomi uppvisar en stark förbättring. I övrigt hänvisas till
aktuell resultat- och balansräkning.

Svärdsjöfonden
Föreningens presidium är ansvarigt för Svärdsjöfonden. Intäkterna har uppgått till 6 340 kr.
Inga medel delades ut under året. På nya året har beslutats att dela ut 14 000 kr. Fondens
behållning vid bokslutet var 58 258 kr.
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Organisation
Styrelsen har genom delegering av olika uppgifter till styrelsemedlemmarna och under
särskilda arbetsmöten förberett genomförande av olika engagemang.
Ledamöternas huvudsakliga intresseområden och uppgifter
Jakob Wallin

Föreningens sekreterare. Intresserad av natur och naturvård,
byggnadsvård, omställningsfrågor, lokal produktion och
filmproduktion. Har påbörjat arbetet med utveckling av
Svärdsjöstigen och Skate- och BMX-park.

Gerhard Paping

Vår kontakt med Svärdsjö församling. Intresserad av sociala frågor,
socialt arbete/företagande, samhällsutveckling och
centrumutveckling.

Veronica Hellström

Veronica är vår representant i Falu kommunbygderåd. Intresserad
av sociala frågor. Även engagerad i Bygden bryr sig Svärdsjö
hjälper.

Stefan Israels

Stefan var en av förgrundsgestalterna till ”jätteloppisen” i Svärdsjö
hösten 2015. Intresserad av natur, extremsport, människor och
sociala frågor.

Hanna Tufvesson

Hanna är vår kontakt med styrelsen i Svärdsjö IF Fotboll.

Mikael Källman

Föreningens ordförande. Intresserad av och arbetar med samarbeten
och samverkan, utveckling av bygden, att utveckla, förändra och
inspirera, kommunikation och PR.

Niklas Ingemarson

Intresserad av att utveckla idéer och visioner, fiske, att utveckla
vinteraktiviteter, sponsringsmöjligheter och att utveckla aktiviteter
som gynnar och knyter samman bygden. Arbetar med event och
möjligheter för näringslivet och handlarna och strategisk
centrumutveckling.

Rune Fredriksson

Föreningens vice ordförande, representant i Falu Kommunbygderåd
och vår kontakt med Borgärdets vägförening. Intresserad av
infrastruktur (vägar, bredband m.m.), trafik och kollektivtrafik.
Arbetar med skrivelser till kommun och myndigheter, remissvar,
planer och detaljplaner, ny bensinmack och strategisk
centrumutveckling m.m.

Satu Sundström

Vår kontakt med Kråkan Kultur och Teater. Intresserad av
verksamhetsutveckling, besöksutveckling, kultur- och historia.
Skriver mycket av föreningens interna och externa material för t.ex.
information/ marknadsföring och artiklar i Kråkbladet och
lokalpressen. Arbetar med olika event, centrumtrivsel, förenings/verksamhetsutveckling, samarbete i Sevärda Svärdsjöbygden m.m.

Leif Källman

Föreningens kassör. Intresserad av föreningens och bygdens
fortsatta utveckling. En av två pappor (Lasse är den andra…) till
Allsången med Lasse Berghagen. Är nu mer sedd som
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Allsångsgeneralen. Ansvarar för utvecklingen av kanotleden och
Gruvbacken och ”pyntningen” av centrum med blomsterlådor m.m.
Vår kontakt med Falu Kommuns Kultur och fritidsförvaltning.

Tack för ditt bidrag och ditt stöd
Vi tackar dig och alla andra som under år 2016 ställt upp i föreningens aktiviteter - genom
gåvor eller arbete. Vi riktar även ett stort tack till alla medlemmar för att vi fått ha
förtroendet att leda föreningens verksamhet!
Svärdsjö 2017-02-28

Satu Sundström
Ledamot

Veronica Hellström
Ledamot

Stefan Israels
Ledamot

Niklas Ingemarson
Ledamot

Hanna Tufvesson
Suppleant

Mikael Källman
Ordförande

Rune Fredriksson
Vice ordförande

Jakob Wallin
Sekreterare

Leif Källman
Kassör för Svärdsjö
Intresseförening och
Svärdsjöfonden
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