Envikens Intresseförening lämnar härmed in synpunkter på den föreslagna fördjupade
översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun.

Vi i Envikens intresseförening vill gärna se att förslaget till den nya översiktsplanen gällande Enviken
med dess omnejd ändras från att vara som vi ser den en mer bevarande plan till en utvecklingsplan
för området. Skapa förutsättningar och möjlighet för nya bostadsområden att växa. Detta gäller även
områden för näringslivets företag.
De förslag som finns för Enviken idag innebär att det i framtiden blir lika svårt som idag att för
enskilda medborgare få bygga, bo och verka där man vill eller ser möjligheter då krångliga regelverk
och beslut gällande landsbygden är allt för gamla. Detta är ett stort hinder för Enviken att växa, vilket
i framtiden kan innebära avveckling i stället för utveckling.
Vi ser gärna att kommunen visar en vilja att satsa på en växande landsbygd genom att tydligt
markera fler områden som går att bebygga eller förtäta. Detta är oerhört viktigt när det gäller
företagsetableringar eller var man som familj väljer att bosätta sig. I samband med detta önskar vi en
högre kommunal närvaro som underlättar vid till exempel frågor om start av verksamheter,
byggnationer, tillstånd osv. vilket skulle kunna ske i samverkan med skolbiblioteket någon dag i
månaden.
Kommunen bör även peka ut de områden där kommunen själv är intresserad av etableringar så som
omvårdnadsboenden, skolor, säkra skolvägar, gång och cykelvägar, bostäder, vatten och avlopp,
samt utlokalisering av egen verksamhet. Detta för att visa att man vill satsa på och utveckla sin
landsbygd.
Då vi år 2016 började arbetet med utveckling av vår bygd, inkom många goda förslag på var, vad och
hur vi ville att vår bygd skulle utvecklas, idag ser inte världen riktigt lika ut. Nu ser vi att pandemin vi
lever i har skapat ett ännu större intresse bland speciellt barnfamiljer att flytta ut till landsbygden,
vilket har satt stort tryck på fastighetsmarknaden och därmed efterfrågan och närvaron av
kommunal service i våra småorter.
Den nya förskolan har möjlighet att ta betydligt fler barn och en utbyggnad av den befintliga
grundskolan kommer säkerligen att behövas inom närtid vilket ger en positiv effekt för ortens
framtid och därmed att kommunens närvaro även i framtiden är oerhört viktig.
I Enviken finns ett stort antal företag och föreningar, dessa driver en stor del av de olika aktiviteter
och byggnader som finns. Vi ser att kommunen dock bör ta över lekplatsen, då den frekvent används
av skolans barn och även se över om det finns mark för andra ute aktiviteter runt om själva centrala
delen av Enviken.
Vi ser gärna att det blir egna lösningar på vatten och avlopp, då har vi möjlighet att bygga på fler
områden.
Då det inte längre är kommunen som har ansvaret för kollektivtrafiken ser vi att kommunen
tillsammans med regionen planerar för en bättre lösning. Detta gäller även gång och cykelvägar som
idag är obefintliga i vår kommundel. Inte heller finns säkra lösningar för våra skolbarn att ta sig till
och från skolan. Här krävs ett omtag tillsammans med Trafikverket.
Vi behöver enklare lägenheter, seniorboenden samt omvårdnadsboenden så att den så kallade
flyttkarusellen kommer i gång, idag står allt för många hus och förfaller då man inte har möjlighet att
få flytta till lägenhet inom bygden. Förenkla byggprocessen och tillåt bebyggelse utan bygglov

utanför detaljplanerat område, lämpligheten att bygga prövas ju ändå. Vi måste få bygga på
attraktiva platser om byggnationerna ska komma i gång på riktigt.
Ska vi bevara Enviken och dess kulturmiljö måste markägarna få råda över sin egen mark. All
jordbruksmark är inte lämplig att bruka, att bo nära vatten behöver inte innebära intrång i djurlivet
eller allemansrätten, här behövs dialog! Det finns idag ingen ekonomi att bruka de små plättarna av
jordbruksmark vi har vilket leder till att fler och fler låter sina åkrar växa igen. Det mesta som brukas
är för att byborna själva inte vill se bygden försvinna eller att det fortfarande finns de som håller djur.
Det måste återigen bli roligt att få vårda sin mark, det måste bli lättare att få förverkliga sina
drömmar och det måste bli betydligt enklare och billigare att driva sina projekt på landsbygden, det
kan kommunen hjälpa till med genom att göra en översiktsplan i samråd med befolkningen, en
översiktsplan som är till för landsbygden, till för de som faktiskt bor och arbetar här!
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