Verksamhetsplan 2017
Om Svärdsjö Intresseförening
Svärdsjö Intresseförening (SIf) är en ideell, politiskt och religiöst obunden, förening som har
till uppgift att utveckla, skapa framtidstro och livskraft i Svärdsjö. Föreningen fungerar som
ett forum för samverkan mellan näringsliv, handel, föreningsliv och olika lokala
intressegrupper.
Vårt uppdrag enligt våra stadgar:
§1
Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller
motsvarande inte finns.
Intresseföreningen ska ta till vara och utveckla de förutsättningar som finns samt bidra till
framtidstro och livskraft i Svärdsjö genom att:
•
•
•
•

Fungera som ett forum för samverkan mellan föreningsliv, kulturverksamheter, näringsliv,
samhällsservice och olika lokala intressegrupper.
Främja boende, nyetablering och nyskapande i Svärdsjö.
Medverka till aktiv marknadsföring av Svärdsjö.
Bevaka samlade intressen i relation till kommunala organ, myndigheter och andra centrala
instanser.

Intresseföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar och verkar som
allmännyttig och ideell förening.
Mer om Intresseföreningen hittar du på www.svärdsjö.se/intresseforeningen .

Om verksamhetsplanen
Styrelsen för Svärdsjö Intresseförening (SIf) fortsätter under 2017 sitt arbete för en levande
landsbygd. Verksamhetsplanen du nu håller i din hand är ett stöd för och ett levande verktyg i
detta arbete.

Strategi för 2013-2018
Under hösten och vintern 2013 har styrelsen utarbetat en strategi för 2013-2018 innehållande
bl.a. en vision och mål på 5 års och 1 års sikt. Vi har sett över visionen och målen årsvis,
senast under vintern 2015/ 2016.
Vår ”interna” vision
Svärdsjö är det goda exemplet för hur en landsbygd ska fungera.
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Vår ”externa” vision
Svärdsjöbygden – möjligheternas bygd där ung som gammal vill leva, verka och bo.

Målbild
Vår målbild (framtagen hösten 2013) har vi utvecklat i form av en fiktiv artikel i Dagens
Nyheter, lördag 1 september 2018.

10 mål som vi har bidragit med till Svärdsjös utveckling, 1 september
2018
•
•
•
•

•
•
•

Omfattande samverkan skapar ökad framgång bland företag, föreningar och boende.
Det nya resecentret med bensinstation och parkering underlättar pendling och transporter.
Landstingets satsning på vårdcentralen har bidragit till att samla ett kompetent och
omtyckt läkarteam. Vårdköer saknas.
Faluvägen, tidigare v 850, har blivit en primär länsväg. Med startpunkt i Falun (väg E16)
passerar den Svärdsjös centralort Borgärdet och har slutpunkt i Enviken (väg 50) eller i
Hagsta (väg E4). Den har upprustats vilket bl.a. har minskat tidrumsavståndet till Falun.
Bredband ökar vår konkurrenskraft.
Stora flertalet av bygdens boende är delaktiga och engagerade i utvecklingen av
Svärdsjöbygden.
Den nya skolan vid Hedvägen är invigd och omfattar förskola, låg- och mellanstadier.

Verksamhetsplan 2017, sid 2(5)

•
•
•

Flera attraktiva tomter till försäljning bidrar till nyinflyttning och en ökad efterfrågan på
bostäder i Svärdsjö.
Räddningstjänsten i Svärdsjö står stark och ohotad.
Tydlig och enhetlig marknadsföring av bygdens närings- och kulturliv skapar ökad
framgång. Ett samordnat utbud bidrar till en stark besöksnäring.

Prioriterade mål för 2017
Utifrån de 10 mål som vi har för perioden 2013-2018 har vi diskuterat vad som är aktuellt och
viktigt för Svärdsjö just nu. Utifrån den diskussionen har vi prioriterat dessa 6 mål för
styrelsens och föreningens arbete för 2017:
• Påbörja arbete där målet är att vattnet och naturen runt Gruvbacken och projektet
”Svärdsjöstigen” i samverkan med Svärdsjö Församling, boende, föreningar och företag
skapat en ny upplevelse av naturen i samklang med mänsklig aktivitet.
• Påbörja arbete där målet är att socialt företagande och socialt arbete/sociala projekt stärkt
samhörigheten mellan människorna i Svärdsjöbygden.
• Påbörja arbete där målet är att lösningar för kommande generationsskiften bidragit till att
servicen i Borgärdet bibehållits.
• Påbörja arbete där målet är att kommande detaljplaner ska ha avsatt mark för viktiga
funktioner, t.ex. industri/ företag och privatboende
• Påbörja arbete där målet är att utvecklad infrastruktur (vägar och bredband) och
utvecklade kommunikationer (bil, buss och elektronik) har minskat tid-/rumsavståndet till
Falu tätort och vår omvärld.
• Påbörja arbete där målet är att Svärdsjöbygdens digitalisering har skapat nya
verksamheter och fler arbeten.

Viktiga frågor för oss att arbeta med under 2017
Dessa frågor är fortsatt viktiga för oss även under 2017:
• Hur skapar vi ökad delaktighet och ökat engagemang för att delta i Svärdsjös utveckling
bland boende, föreningar och företag?
• Hur skapar vi ökat intresse för att delta i föreningens arbetsgrupper?
• Hur kan vi (SIf) göra oss än mer synliga och intressanta för boende, föreningar och
företag?
• Hur kan vi locka till oss fler medlemmar?

Våra arbetsgrupper
•
•
•
•
•

Centrumtrivsel & event
Strategisk centrumutveckling
Bygdeutveckling
Gruvbacken och kanotleden
Attraktivt seniorboende

•
•
•
•

Barn & unga
Bygdepeng
Näringslivsutveckling
Förenings-/ verksamhetsutveckling

Samverkan och samarbeten under 2017
Samverkan och samarbetsprojekt är strategiskt en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi
samarbetar med många aktörer och på många områden idag men detta ska vi bli än bättre på
under de närmaste åren.
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Vi har ambitionen att under 2017 ytterligare utveckla samarbete med andra föreningar i
bygden, med näringsliv, studieförbund och andra aktörer.

Intressenter
Förutom de aktörer vi samarbetar med har vi
utvecklingsarbete, t ex:
• Boende, föreningar, församlingar och
•
företag i Svärdsjö
•
• Besökare
•
• Föreningar i Svärdsjöbygden med
•
omnejd
•
• Falu Kommun

intressenter som är viktiga i vårt
Länsstyrelsen
Region Dalarna
Landstinget
Trafikverket
Statliga myndigheter

Projekt/ arbete som ska genomföras under året
•

•
•
•
•
•

Fortsatt utveckling av Sevärda Svärdsjöbygden genom Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd
utifrån Svärdsjöbygdens reviderade utvecklingsplan (se plan) samt den beviljade KDUansökan (se ansökan).
o Denna aktivitet innefattar bl.a. revidering av Svärdsjöbygdens gemensamma
informationsbroschyr ”Upplev Svärdsjöbygden” (inkl nytt sommarkalendarium) i
samarbete med Svärdsjöbygdens utvecklingsråd.
Utveckling av Svärdsjöstigen i samverkan med Svärdsjö Församling, föreningar, företag
och boende i Svärdsjö.
Remissinstans för Falu kommuns plan för skolan i Svärdsjöbygden
”Allsång med Lasse Berghagen med gäster”
”Svärdsjöfesten 2017” där vi även lyfter fram den framtida servicen i Svärdsjö.
Medarrangör till Falubygdens trädgårdsodlares visning av Isalanäsets naturreservat.

Planerade aktiviteter
Aktivitetsplanen nedan är ett levande dokument som kommer att revideras och kompletteras
under året.
Aktivitet
Kommunikation och PR
Fortsatt utveckling av Sevärda Svärdsjöbygden i
samverkan med Svärdsjöbygdens utvecklingsråd
Vindgruppen arbete för utdelning av bygdemedel
Arbetsgruppen för attraktivt seniorboende i Svärdsjö
arbetar vidare
Fortsatta företagarfrukostar i Svärdsjöbygden
Start av projekt för utveckling av Svärdsjöstigen

När?
Löpande
1703--1712

Invigning av nya ”byamacken”
Allsången 2017

170701
170702

1703--1705
1703--1712
Löpande
1704

Verksamhetsplan 2017, sid 4(5)

Ansv?
Mikael m.fl.
Svärdsjöbygdens
utvecklingsråd
Leif
Gunilla Barkar
Mikael
Satu, Jakob,
Mikael
Leif o Rune
Leif

Svärdsjöfesten 2017
Medarrangör till Falubygdens trädgårdsodlares
visning av Isalanäsets naturreservat
Löpande dialog med Svärdsjö patientråd
Utveckling av nya 5-års mål, 2018-2023

1708
170903

Stefan o Jakob
Satu

1708--1710

Siv Eliasson
Styrelsen
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