Vi i Österfärnebo Sockens utvecklingsgrupp vill avge följande yttrande över översiktsplanen.
Utvecklad kommunal service
Österfärnebo är kommundelens naturliga centrum med en relativt konstant befolkning och
service i form av skola, butik, förskola, äldreboende och annat. Det är bra att kommunen
lyfter fram allt detta i översiktsplanen. Vi förutsätter att kommunen också i sina budgetar och
sin planering upprätthåller och utvecklar den kommunala servicen. Särskilt vill vi poängtera
vikten av att utveckla den lokala räddningstjänsten och alla årskurser i skolan.
Vi förvånas över att Sandviken hävdar att det finns distriktssköterskemottagning i
Österfärnebo. Ett väl fungerande vårdcentral lades ner för tio år sedan och idag återstår endast
provtagning i trånga lokaler en dag i veckan. Med tanke på kommunens åldrande befolkning
behöver denna mottagning uppgraderas och ha öppet flera dagar i veckan.
Nya bostäder i centrala Österfärnebo
Det är många som vill bo i Österfärnebo och svårt att få en bra bostad. För att fler skall kunna
flytta in måste nya bostäder byggas. Översiktsplanen måste innehålla planering för att bygga
ett modernt hyreshus i centrala Österfärnebo även anpassat till äldre, vilket skulle göra att de
kan sälja sina hus till yngre familjer. För att pensionärer skall vilja ta detta steg måste det vara
riktigt fina attraktiva lägenheter, vilket inte är fallet med äldreboendena vid Solängsgården
idag.
I Bergby planeras modernt äldreboende i centralorten, planer finns också i Hedesunda. På
samma sätt måste Sandviken planera för hyreslägenheter i centrala Österfärnebo. Lämpligen
bör detta ske på den tomt där det så kallade ”gubbhuset” står. Detta hus är utrymt och
förberett för rivning men står kvar som en skräckbyggnad på samhällets attraktivaste plats.
Kommunen måste använda alla sina verktyg för att detta hus rivs.
Kommunal satsning på turismen
Österfärnebo och Gysinge är Sandvikens skyltfönster mot Mälardalen och har stor potential
som turistorter. Det är positivt att Sandviken betonar turismen och nya möjligheter längs väg
56 i planen. Detta står i kontrast till den verkliga utvecklingen de senaste åren då kommunen
minskat stödet till turismen genom att dra in turistbyrån, dra ner på vaktmästartjänster,
marknadsföring och så vidare. För att det skall bli verklig fart på turismen krävs tydligare
skrivningar och satsningar: Gysinge och Dalälvsområdet måste uppgraderas som turistmål i
kommunen. Några förslag:
Turistbyrån i Gysinge måste återstartas. En fast tjänst för samordning av turismen i Gysinge.
Bruksråd för samordning av gamla och nya entreprenörer i Gysinge. T ex PRO, Naturum,
Brandbilsmuseet, Gysinge bruk, Centrum för Byggnadsvård, den nye ägaren av
Gysingehemmet m fl.
Planering för att skapa en daglig bussförbindelse mellan Österfärnebo/Gysinge och Uppsala.
Integrationscentrum
Österfärnebo och Gysinge har tagit emot mer än 500 flyktingar de senaste åren.
Ortsbefolkningen och föreningslivet har gjort enastående insatser och integrationen har gått
bättre än på många andra håll. Kommundelen har uppmärksammats i en rad media, nationellt
och internationellt.
Tyvärr har migrationsverket beslutat avveckla all verksamhet i Gävleborg. Men det finns
hundratusentals nya svenskar landet runt som behöver kontakter och nytänkande
integrationsverksamhet. Österfärnebo skulle kunna bygga vidare på sina erfarenheter och
uttala önskemål om och avsätta mark för ett regionalt integrationscentrum med bostäder,
språkundervisning och nya former för arbete och integration.

Stöd för lokal jordbruksproduktion
Österfärnebo är en historisk jordbruksbygd med goda möjligheter för livsmedelsproduktion av
närproducerade livsmedel. Tyvärr har antalet verksamma bönder minskat kraftigt. Det är bra
att jordbruksproduktion nämns i översiktsplanen men detta måste följas av konkreta åtgärder.
Sandvikens kommun bör ge tjänstemannastöd för att stötta livsmedelsproduktion i
kommunen.
Det finns unga familjer som vill starta jordbruksverksamhet men som inte har tillgång till
mark eller möjlighet att få lån för att starta verksamheten. Sandvikens kommun bör ge stöd åt
de som vill starta matproduktion, t ex inköp till kommunala verksamheter, bidrag för
investeringar och förmånliga lån.
Folkhögskolor som utvecklingsmotorer
I Österfärnebo finns Färnebo Folkhögskola och i Gysinge ligger PRO folkhögskola. Detta är
två nationellt kända folkhögskolor med stor potential att locka unga och gamla till
kommundelen. Folkhögskolorna bör uppmärksammas tydligare som resurser och kommunen
kan verka för att utbildning förläggs till skolorna.
Tidsplan för de viktiga cykelbanorna
Det är mycket positivt att cykelbanorna lyfts fram i Översiktsplanen. Österfärnebo är en
utsträckt ort och ungdomar och andra som vill mötas tvingas gå längs den hårt trafikerade väg
272. Vi är glada att cykelbanan genom hela Österfärnebo prioriteras i denna plan.
Det är mer oroande att skrivningen om cykelväg Österfärnebo- Gysinge är så vag. Då
verksamheter som fritidsgård, skola och fotboll finns i Österfärnebo lämnas unga i Gysinge
ofta utanför gemenskapen, om inte föräldrar är hemma och kan skjutsa. Under aprilseptember är det många familjer som cyklar mellan Österfärnebo och Gysinge för marknader,
musikarrangemang, fiske, cafébesök, mm, tyvärr ofta med livet som insats på den smala
vägen. Ännu värre de kvällar då människor som druckit alkohol cyklar hem på väg 272. För
trafiksäkerhet och för folkhälsan är det prioriterat att bygga cykelvägen snarast.
Vi önskar en tydlig tidsplan för cykelbanorna. De måste stå klara senast år 2022.
Fler bussturer Österfärnebo-Gävle via Gysinge
Det finns ett stort behov av bättre bussförbindelser mellan Gysinge och Österfärnebo. Många
pendlar från Österfärnebo till Gävle och fler bussar till Gävle måste utgå från vår
”centralort” så att de slipper ta bilen till Gysinge för att ta bussen. Det försök med fler turer
som gjordes under 2016 var mycket lovvärt men marknadsfördes inte och upphörde innan
medborgarna hunnit upptäcka möjligheterna. Dessa turer måste återupptas och ges en riktig
chans att bli etablerade.
Bygg riktiga regnskyddade busskurer i Österfärnebo och Gysinge, som även är upplysta
kvällstid.
Plan för förnybar energi
Kommundelen har goda möjligheter för produktion av förnybar energi. Både skogsprodukter,
biobränsle och biogas från jordbruksproduktion, solenergi och småskalig vindkraft. Färnebo
folkhögskola har ett aktivt arbete för solenergisatsningar och det finns ett biobränsleeldat
närvärmeverk som värmer ett femtiotal hus i Österfärnebo. I den klimatomställning som sker i
hela världen har Österfärnebo och Gysinge goda förutsättningar att bli nettoproducenter av
energi. Kommunen bör avsätta mark och resurser för ett utvecklingsarbete för förnybar energi
i området.

Andra idéer som kommit fram i våra kontakter med lokalbefolkningen
Bensinstationen måste värnas- det är långt till närmaste tankställe, t ex för turister som vill
stanna i Dalälvsområdet under en tid.
Fortsatt myggbekämpning är en förutsättning för utveckling i kommundelen.
Bredband till alla delar av Österfärnebo socken.
Enklare att använda Tallhallen för spontanidrott – inför tider öppna för allmänheten.
Fräscha upp rastplatserna i Österfärnebo och Gysinge. De kan få flera att upptäcka våra
smultronställen.
Avsätt mark och ge stöd för etablering av ett utomhusgym i vår kommundel.
Bevara och rusta den kommunala badplatsen i Österfärnebo.
En del av våra idéer bör ingå i kommunal planering och budgetarbete för de kommande åren
Men flera av våra förslag anser vi ska läggas till i de delar av planen som heter Riktlinjer för
Österfärnebo respektive Riktlinjer för Gysinge. Det gäller särskilt de punkter som markerats
med fet stil i texten. Se bilagan för detta.
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