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Hotet mot Stjärnsund 

Enligt pressuppgifter har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat att gå vidare med 
förslaget att lägga ned mellanstadierna vid skolorna i Stjärnsund, Garpenberg, Smedby och 
Vikmanshyttan. 

Stjernsunds Allmänna Idrottsförening – SAIF – har verkat i bygden sedan 1925 och ser idag som sin 
huvuduppgift att tillsammans med hela Stjärnsundsbygdens innevånare erbjuda goda möjligheter till 
idrott, motion och social samvaro för alla åldrar. Speciellt strävar vi efter att erbjuda barn och 
ungdomar möjligheter till motion, något som också har stor betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. 

Vi bedriver och finansierar vår verksamhet huvudsakligen genom arbetsinsatser av Stjärnsundsborna 
och med ett relativt blygsamt bidrag från kommunen. Vi begränsar våra kostnader genom att ingen 
som arbetar för föreningen får några arvoden och genom att minimera vår administration. Vi kan 
därigenom hålla en fullgod fotbollsplan och motionsspår sommartid, samt erbjuda en ishockeyplan, 
elbelysta skidspår samt skridskoåkning och skidåkning på Grycken vintertid. Vi kan också tacka vare 
alla frivilliginsatser erbjuda olika inomhusaktiviteter under höst, vinter och vår. 

Vi har en god uppslutning och vi tror att idrotts- och motionsverksamheten har en stor betydelse för 
invånarna i Stjärnsund och för intresset att bo och verka här. Vi har också följt kommunens planer på 
utökade möjligheter till bostadsbyggande i Stjärnsund för att tillgodose det intresse som finns för att 
flytta hit. Det ger också möjligheter till att utveckla idrottsföreningens verksamhet. 

Grundläggande förutsättningar för att Stjärnsund ska kunna överleva och utvecklas är att det finns 
tillgång till service, handel, kommunikationer, kulturutbud och inte minst en väl fungerande skola. 
Idag finns alla dessa funktioner till en nivå, som gör att många vill bo här och många ser möjligheter 
att flytta hit. I det landsbygdsprogram, som kommunfullmäktige antog i september 2007 anges att 
kommunen har ambitionen att ta tillvara och utveckla såväl stadens som bruksorternas och 
landsbygdens livsmiljöer. I planen anges också målet att landsbygden ska vara en bra livsmiljö för alla 
åldersgrupper. 

Vi tolkar de planer, som kommunen uppenbarligen har på att ge fler människor möjlighet att bo i 
Stjärnsund genom den nya detaljplan som antagits och genom de markinköp, som kommunen 
nyligen har gjort, som led i kommunens strävan att leva upp till landsbygdsprogrammets vision och 
mål. 



Men en grundläggande förutsättning för att barnfamiljer vill flytta till Stjärnsund och bo kvar här är 
en bra skola. Vi ser därför det beslut som uppges ha tagits av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott som ett mycket stort hot mot hela Stjärnsunds framtid. Konsekvensen skulle också bli 
att ett stort antal barn i 10 – 13 årsåldern tvingas tillbringa omkring en timme per dag i buss eller taxi 
istället för att ha möjlighet att vistas utomhus och kunna idka någon form av lek eller motion. Vår 
bedömning är att arbetsutskottets beslut går stick i stäv med det av kommunfullmäktige beslutade 
landsbygdsprogrammet både när det gäller utvecklingsfrågor och livsmiljöfrågor.  

Vårt intryck är att kommunen, om barn- och utbildningsnämndens förslag genomförs, hellre 
prioriterar att behålla en stor kommunal administration istället för att satsa på den primära 
verksamheten ute i skolorna. Intrycket är också att kommunen hellre satsar på en utveckling av 
staden Hedemora istället för att skapa förutsättningar för att hela kommunen ska utvecklas.  

Stjernsunds Allmänna Idrottsförening vill därmed tydliggöra de risker vi ser med det förslag, som nu 
bereds i barn- och utbildningsnämnden, och utgår från att kommunstyrelsen vid sin beredning av 
frågan står fast vid de långsiktiga visioner och mål för hela kommunens utveckling, som i flera 
sammanhang har redovisats. Vi tror inte att en satsning på enbart staden Hedemora och ett 
bibehållande av stora kommunala administrationer är den framtida lösningen för en Hedemora 
kommun där hela kommunen är attraktiv för alla och kan utvecklas vidare. 

Vi emotser med intresse Ditt svar med Dina och kommunstyrelsens synpunkter i frågan, även om den 
ännu inte ligger på kommunstyrelsens bord. Svaret kan skickas till undertecknad med adress 
Rönäsudd 19, 770 71  STJÄRNSUND. Det kommer att delges föreningens medlemmar. 
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