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Inledning
I Danholn och Utanmyras utvecklingsplan lyfts hälsa, miljö och friluftsliv som fokusområden att satsa
på för att få ett trivsamt och attraktivt Danholn/Utanmyra. I detta dokument beskrivs processen och
genomförandet av ett antal projekt som genomförts under 2016-2017 i Danholn och Utanmyra.
Projekt som till stor del genomförts med mankraft och ideellt arbete för att skapa ett ännu mer
trivsamt och attraktivt Danholn/Utanmyra.

Bakgrund
Danholn-/Utanmyragruppen bildades 2013, gruppens syfte var att få igång
engagemang och aktiviteter i byn för att öka trivsel, gemenskap och därmed byns
attraktivitet. Ett av gruppens mål var att ansöka och få medel till kommundelsutveckling för ett antal prioriterade projekt som lyfts fram av boende i byarna.
2015 lämnades ansökan in för de första projekten. Eftersom vi skulle beställa flera
slogbodar valde vi, i samråd med Falu kommun, att söka medel för alla slogbodar
2015 med genomförande under 2016-2017. 2016 lämnades en ny ansökan in för
agilitybana detta projekt har färdigställts under 2018. Initialt var tanken att bygga
en hinderbana i Danholn. Eftersom ingen ville samordna projektet i Danholn och
Sundborn uttryckt intresse att bygga hinderbana beslutades att flytta projektet till
Sundborn.

Projekt 2016-2017
 Slogbod, Årberget
 Slogbod, Utanmyra
 Slogbod, Våtmarken
 Slogbod, lekparken
 Ljusgran/Flaggstång
 Tre anslagstavlor
 Agilitybana (2018)
 Hinderbana

Genomförda projekt
Samtliga projekt har genomförts till största del genom ideellt arbete och i de fall vi varit tvungna att
betala för arbete har det handlar om större grävningsjobb, lyft som krävt maskinkraft eller arbeten
som behövts utföras av fackman. I dessa fall har vi i den mån det varit möjligt anlitat lokala
entreprenörer. Genomförandet av de olika projekten har bestått av flera arbetsdagar samt
engagerade bybor som ägnat mycket av sin fritid, utöver arbetsdagarna, för att genomföra projekten.
Vi har alltid lyckats få ihop ett gäng till våra arbetsdagar men hade initialt hoppats på ett större
engagemang från fler. Vi är dock otroligt glada för det engagemang som varit och att så pass många
tagit sig tid att hjälpa till och bidra. Arbetet har inneburit mycket slit med bland annat att bygga
slogbodar och anslagstavlor, måla, köra grus på långa skogsvägar och handgräva för anslagstavlor. I
slutändan har det ändå varit värt mödan och vi är nöjda med vad vi åstadkommit. Nedan visas några
bilder från de olika projekten:

Slogbod Årberget
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Slogbod Utanmyra

Slogbod våtmarken

Slogbod vid lekparken

Ljusgran

Anslagstavla vid lekparken
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Grävning för anslagstavla

Budget
Total budget för slogbodar, anslagstavla och flaggstång/ljusgran och agilitybana var 260 kkr. Nedan
presenterats budget och utfall för dessa projekt.
Projekt

Budget/prognos

Utfall

Innefattar bland annat:

Slogbodar

120 000 kr

119 605 kr

Byggsatser, bygglov, grillgaller, cementeringar, underlagsmaterial

Anslagstavlor
Flaggstång/ljusgran
Agilitybanan

15 000 kr
25 000 kr
100 000 kr

13 917 kr
24 768 kr
99 912 kr

Byggmaterial, färg, belysning,
Flaggstång, ljusgran, flagga, vimpel, grävning
Buggmaterial, underlagsmaterial, grävning

260 000 kr

258 202 kr

Utfallet ligger inom totalbudgeten och vi håller budgeten för varje delprojekt.

Vad händer framåt
När samtliga projekt nu är avklarade är planen att inte starta upp några större byggprojekt de närmaste
åren. Nu satsar vi på att nyttja, underhålla och bevara de anläggningar som skapats. Här är det viktigt
att upprätthålla intresset samt vetskapen om dessa anläggningar. Danholn- Utanmyragruppen är
fortfarande aktiv och vi har fått fler medlemmar vilket gjort det möjligt för några att kliva fram och
andra att ta ett kliv bakåt för att på så sätt kunna växeldra när det passar i livet.
Utöver de projekt som innefattas i ansökan för kommundelsutveckling har flera andra aktiviteter
initierats i byn. Vi har deltagit i olika engagemang, anordnat cykel/middagssafari 4 ggr (2014-2017),
haft byloppis, brännbollstävlingar mm. Detta är något vi fortsatt kommer fokusera på, att ha aktiviteter
och sammankomster där vi bybor kan ha kul tillsammans. Gruppen har även startat upp en facebookgrupp både som en informationskanal för gruppen men även för boende i byarna att kunna informera
om vad som är på gång.
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