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Summering av medborgardialogen genomförd från den 2016-06-21 till
2016-07-24. Medborgardialogen har genomförts genom att allmänheten har getts
tillfälle att samtala med kommunanställda den 22 Juni 2016, men för de medborgarna som inte kunde närvara fick de möjligheten att skicka in sina synpunkter genom
enkät eller e-mail. I detta sammanställda dokument togs därtill de synpunkter som
kom in från Facebook och telefonsamtal.

Sammanfattningsvis vill medborgarna att det ska ske olika former av aktiviteter,
men något som är gemensamt för samtliga är att de uttrycker att en sandstrand,
grillplats och bänkar skulle behövas på området. Parkeringsplatser för allmänheten,
rastplatser, skyltning, bryggor och gångleder och annat ska fortsätta att bjuda in
till besök och aktivitet. För barnfamiljer perfekt plats för att bada och leka. Många
promenerar vid Brunnsjön, men det uttrycks att det är väldigt övergivet.
Följande punkter är tagna direkt från vad deltagarna har skrivit eller berättat;
PUNKT 1 För bostäder har åsikterna varierat en del. Bostadsrätter/lägenheter med
attraktivt läge så fler äldre par/personer kan flytta/sälja sina hus, till exempel barnfamiljer får en chans på husmarknaden. Som det är nu väljer de flesta att bo kvar i
sina hus.
En annan person uttryckte att det är miljömässigt dumt då det ligger för långt ifrån
alla affärer och man måste använda bil för att handla. Grönområdet bör inte förstöras med bostäder då det är ständigt aktiviteter på området. Det finns hur mycket
mark som helst på andra sidan riksvägen där alla affärer finns eller mera lämpligt
att uppföra bostäder efter sjökanten mot Vikmanshyttan.
Brunnsjöliden (bortsett från de delar som planeras till bostäder) bör planeras som
en entré till Brunnsjöområdet som den arena för både vinter- och sommaraktiviteter
det är. Det är viktigt att man hanterar Brunnsjöliden och särskilt området närmast
sjön som en del i ett större sammanhang och att man därför i planeringen för området passar på att förstärka det större sammanhang som Brunnsjön, Brunnsjöberget
och andra angränsande områden utgör tillsammans med Brunnsjöliden.
Ta ner träd och sly vid kortsidan på lilla fotbollsplan så att alla i området kan få en
skymt av vackra Brunnsjön. Behåll fotbollsplanerna och låt de som vill få spela fritt
på en fin gräsplan. Finns knappt en plan i kommunen som inte är igenväxt.
PUNKT 2 I nuläget finns det i princip ingenting vid Brunnsjöliden om man tänker
sig nere vid vattnet, men platsen är fin. Hen tänker att något enkelt, annars brukar
det oftast inte bli av menar hen att ställplats med tillgängligt bad lockar nattgäster
på campingen. Med bänkar och grillplatser nere vid sjön. En enkel sandstrand där
barnen kan ta sig ett dopp och enklare lekplats mellan ställplats och bad med till
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exempel en gungställning. Genom att göra i ordning, rensa botten och återuppliva
vad platsen är det perfekt för barnfamiljer på grund av att det är låggrunt.
Badplats med bryggor och bord. Gärna en lång bred träbrygga längs med vattnet
som man kan promenera på. Gärna soldäck eftersom i Hönsan togs den bort. Nya
kontakter med markägare runt sjön borde kunna leda till en ledsträckning för vandring runt hela sjön och med anslutning till leder och stigar på Brunnsjöberget och
in mot stan, föreningen Brunnsjöns vintervänner har en tid undersökt de möjligheterna. Strandbad vid den gamla badplatsen och bredvid ha ställplatser. Vid ställplatserna skulle vintervännerna vilja ha en flagga som visar vidstyrkan.
Utomhusgym/Utomhushinderbana (se hinderbanan i Vika som ett bra exempel) för
vuxna och ungdomar med grillplatser vid sidan och möjlighet för att spela kubb
där kommunen kan skapa evenemang och aktivitetsdagar under sommar och vinter.
Bredda stranden och lägg fin ny sandstrand med en längre brygga ut. Beachvolleybollplan. Uthyrningsbod (kanot, skridskor, trampbåt etc) och ett litet sommarcafé.
Som kan generera sommarjobb. Försök få ungdomar & barn ner till området. Satsa
på aktiviteter. Försök att få folk att säga ”vi drar ner till Brunnsjön” Att vi har ett
fint mysigt stråk som attraherar barnfamiljer & ungdomar.
Varför inte utnyttjar strandområdet, och anlägger en stadsnära strandpark (”central beach”, och ”central - park”), med strandcafé och strandbar. En park med mångfald,
vad det gäller flora och faunan! Skulle lockar till Hedemora en hel del turister med
småstads- charmen - runt knutarna.
På vintern fiskeaktiviteter, fisketävling, skridskor, isrally, grillning. De skulle varit
mer av både inomhusaktiviteter samt utomhusaktiviteter i Hedemora.
PUNKT 3 Gamla ställplatserna tycker en att man sa ta bort. Fler av de närboende
önskar att om det skall införas så under punkt 4, men en barnfamilj tycker tvärtom
och det bör vara ett bra läge för husbilarna att ha strandutsikt. Det hade varit riktigt
trevligt om det kunde bli en gratiscamping, de vill säga rensat på all sly och jota
som finns där nere och anlägga stora öppna gräsytor för både campare och för de
som vill spela fotboll samt ställa ut någon form av sopkärl som töms vid behov samt
någon form av anordnad grillplats, eventuellt ett vindskydd.
Gång och -cykelväg med belysning, bänkar och papperskorgar runt hela sjön. Rundvandringsled runt Brunnsjön som förr eller åtminstone en bit och att det blev ett elljusspår. Eller en grusad vandrings- och cykelled runt. På vägen kan man anordna
stationer med utegym eller om man väljer att ha dem samlade på ett och samma
ställe någonstans vid stråket. Det skulle verkligen öka antalet besökande och de
flesta skulle känna sig mer väl till mods att besöka platsen. För det är ett fantastiskt
ställe som vi har och som vi inte utnyttjar fullt ut sommartid. Dessutom skulle man
kunna anordna tipspromenader en gång i veckan för en symbolisk summa och lite
enklare priser. Där man kan gå runt sjön eller del av. Där alla kan delta, stor som
liten. Anlägga en båtbrygga/båthamn för småbåtar.
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I olika delar av sjön finns lämpliga platser för fågeltorn eller andra observationsplatser, länsstyrelsen och Hedemora ornitologiska förening har tittat på det tidigare.
Fortsatt utveckling av Brunnsjön som både fågel- och fiskesjö är självklar (kanske
inte badsjö dock, på ett tag). Brunnsjön är en del av Biosfärsområdet Nedre Dalälven och sambandet med Dalälven via Broån kan utvecklas bättre. Bra tillfälle att
göra något av Broån nu när avloppsledningarna byts ut längs med Broåns lopp ned
mot älven. Hedemora naturskyddsförening har ett engagemang i den s.k. Broåleden
som skulle kunna få en slutlig utformning i och med avloppsledningsarbetet.
PUNKT 4 Lämpligt för eventuellt ställplatserna då där finns mysfaktor och lite
lummighet i närheten. Dämpar också ljudet till närboende. Fler påtalade även öppet landskap mha får kor. Camping är förstås alltid högsta önskan! Men på det övre
området. Närheten till centrum är ett stort plus och vattnet i Brunnsjön borde kunna
åtgärdas/renas annars kan ett litet poolområde finnas på campingen!
Ställplatser för husbilar bör ligga mitt i stan. Exempelvis vid den oanvända hockeybanan vid Vasaliden där det är nära till affärer ec. Ingen ska ju inbilla mig att man
parkerar vid Brunnsjöliden och går till stan för att handla. Öppna campingen igen
och bygg en stor pool där. Vatten tar man från sjön och kör igenom ett litet reningsverk. Öppna en kiosk och få lite fart på campingen.
PUNKT 5 Asfaltera och gör en skateboardpark. En häftig lekplats för småbarn och
storbarn, lag ett sjörövarskepp, en liten båt, lägg mjukt underlag som man målar till
hav och ett par gungor vid plats 5 med parkbänkar.
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