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Stjärnsundsbygden är ett av de landsbygdsområden i Hedemora kommun som under en lång följd av år 

haft en positiv utveckling med hög inflyttning, hög andel mindre företag samt många lyckosamma lokala 

initiativ på kultur- fritids- och miljöområdet. Hedemora kommun har under senare år satsat stora pengar 

på att köpa in och planlägga tomtmark i Stjärnsund. 

Hösten 2010 lade utbildningsnämnden i Hedemora kommun fram ett budgetförslag som om det omsattes 

i praktiken skulle innebära en nedläggning av Stjärnsunds skola. Elevantalet har sjunkit kraftigt under 

senare år – skolan hade hösten 2010 bara 26 elever – vilket tillsammans med kommunens knappa 

ekonomi angavs som skäl att lägga ned. 

Den rapport du nu håller i din hand har kommit till på lokalt initiativ som ett komplement till den 

utredning om skolans framtid som kommunen låtit göra. Syftet är att sätta in frågan om Stjärnsunds skolas 

framtid i ett ekonomiskt, kulturellt och socialt sammanhang för att mot bakgrund av detta diskutera några 

tänkbara utvecklingsscenarier samt komma med förslag till lösningar. Förhoppningen är att rapporten ska 

kunna fungera som ett diskussionsunderlag och en vägvisare i det fortsatta arbetet med att utveckla 

Stjärnsundsbygden. Arbetsgruppen bakom rapporten försvarar inte en skola med alltför få elever. Det vi 

försvarar är möjligheten att behålla skolan under de år som behövs för att pågående och kommande 

utvecklingsarbete och satsningar av olika slag ska kunna få genomslag. Som rapporten visar skulle en 

nedläggning undergräva möjligheterna till en fortsatt god utveckling för lokalsamhället. 

Arbetet har utgått från några grundläggande antaganden hämtade från forskning om regional utveckling. 

Dessa handlar dels om förhållandet lokalsamhälle-omvärld, dels om förutsättningar för att skapa attraktiva 

livsmiljöer:  

  

De senaste decenniernas utveckling mot ökande globalisering, urbanisering och individualisering har 

inneburit att förutsättningarna för landsbygdsregioner och mindre orter har förändrats i grunden. 

Utmaningen för ett lokalsamhälle som vill utvecklas och stå starkt för framtiden ligger i att kunna 

kombinera öppenhet mot omvärlden med en omsorg om det som finns på platsen: de sociala banden 

mellan människor, lokalt engagemang och lokal handlingskraft. Föreningsliv, ideellt engagemang och 

möten mellan människor spelar här en nyckelroll.  

 

En attraktiv livsmiljö skapas i samspel mellan funktionell och emotionell attraktivitet. Funktionell 

attraktivitet står för utbud av offentlig och privat service, arbetstillfällen, infrastruktur etc – allt det som 

gör att vardagslivet på en plats fungerar väl. Emotionell attraktivitet är kopplad till natur, kultur, sociala 

nätverk, identitet etc – alla de värden som gör att människor trivs på en plats, känner framtidstro och ser 

möjligheter att utvecklas. Mindre orter har ofta en stark emotionell attraktivitet men få funktionella 

komponenter. Att stärka de små orternas attraktivitet handlar framför allt om att värna om strategiska 

funktionella komponenter som kommersiell service, förskola, skola, utökade kommunikationer som 

möjliggör arbetspendling etc. Ett sådant utvecklingsarbete kräver en helhetssyn och måste bygga på 

samarbete mellan engagerade individer, föreningsliv, offentlig sektor och näringsliv. 
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Stjärnsund är en ort med mycket stark emotionell attraktivitet. Till det bidrar en rad faktorer: Naturen, den 

unika historien, den välbevarade bruksmiljön, miljön i byarna, kultur- och föreningslivet och det stora 

utbudet av aktiviteter och evenemang. En annan viktig faktor är att det finns gott om initiativrika och 

handlingskraftiga människor i bygden. Stjärnsundsbygden uppvisar en relativt stor öppenhet för impulser 

utifrån. Detta i kombination med förhållandevis täta sociala band mellan invånarna ger en stark position 

och goda möjligheter för utveckling. 

 

Vad gäller funktionell attraktivitet har Stjärnsundsbygden i förhållande till sin storlek ett relativt stort 

utbud av offentliga och kommersiella servicefunktioner. De många småföretagen bidrar till att en hög 

andel (28 procent) av den arbetande befolkningen har sin utkomst på orten. Utbudet av lägenheter och 

hus är dock litet och de kollektiva kommunikationerna bristfälliga. Att det finns en F-6-skola, en förskola 

och ett fritidshem på orten stärker i hög grad till Stjärnsundsbygdens funktionella attraktivitet. En 

nedläggning av skolan skulle sannolikt försvaga bygdens funktionella attraktivitet även i andra avseenden. 

Detta skulle påverka även den emotionella attraktiviteten negativt.  

Stjärnsunds skola har 28 elever (våren 2011). Undervisningsresultaten är goda, både i lokal och nationell 

jämförelse. Skolan ligger också högt vad gäller elevernas trivsel, trygghet och inflytande. Det konsekventa 

arbetet med miljö, kretslopp, kost och lika villkor har renderat i många utmärkelser och priser. I termer av 

funktionell och emotionell attraktivitet representerar Stjärnsunds skola stora värden.  

 

Det låga elevantalet gör skolans framtid osäker. Mot bakgrund av att Stjärnsund under nästan 30 års tid 

varit en utpräglad inflyttningsbygd är det förenat med stora svårigheter att göra prognoser för hur 

elevantalet kommer att utvecklas framöver. Av dagens 35 barn i förskolan och skolan är endast 13 födda i 

Stjärnsundsbygden. 

 

Diskussionen kring Stjärnsunds skolas framtid har i huvudsak handlat om ekonomi. En nedläggning skulle 

enligt utbildningsnämnden, innebära en besparing på drygt 2,5 miljoner (minskade lokalkostnader 

1 409 000 kr, minskade personalkostnader 1 144 000 kr). Förutsättningarna för beräkningarna framgår 

dock inte av kalkylen. Besparingen i en förvaltning kan bli en kostnad i en annan. 

 

Diskussionen om har också handlat om vad en nedläggning skulle innebära för bygden respektive 

eleverna. Argument har rests för att undervisningens kvalitet blir för låg och att barnens sociala utveckling 

äventyras. Efter en genomgång av aktuell forskning kan vi konstatera att argumentet att skolan genom sin 

litenhet skulle brista vad gäller pedagogik och social fostran inte håller. Så kallade skolstrukturella faktorer, 

som elevantal och organisation av skolan, har liten inverkan på elevers kunskapsresultat. Det som betyder 

mest är hur undervisningen utformas och genomförs av läraren.  
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I rapporten presenteras två scenarier: ett där Stjärnsunds skola läggs ned och ett där skolan får vara kvar 

och ett större utvecklingsarbete inleds.  

Scenario 1: Nedmontering 

En nedläggning av skolan skulle direkt påverka de barnfamiljer som bor i Stjärnsund. Vissa familjer kan 

välja att flytta från orten och kanske därmed också från kommunen då en stor andel av invånarna i 

Stjärnsundsbygden idag arbetar i en annan kommun. Andra familjer bor kanske tills vidare kvar, men 

placerar barnen i en skola i en annan kommun för att kunna samordna arbetspendling med barnens 

skolgång, alternativt i en friskola. I båda dessa alternativ uppstår en direkt utgift för Hedemora kommun.  

 

På längre sikt är det troligt att få eller inga nya barnfamiljer bosätter sig i Stjärnsund. Detta ger en 

förändrad befolkningsstruktur där bygden domineras av medelålders och äldre människor. Detta påverkar 

i sin tur serviceutbudet och kollektivtrafiken. En avfolkning av Stjärnsundsbygden får konsekvenser också 

för Långshyttans serviceutbud, där underlaget minskar för bland annat högstadiet, affären, vårdcentralen 

och apoteket. Det innebär också att föreningslivet försvagas genom att ingen nyrekrytering sker, något 

som i sin tur påverkar turismen negativt. De verksamheter som i dag bär upp Stjärnsund som turistmål är i 

hög grad beroende av ideella krafter.  

För kommunen skulle en nedläggning av skolan innebära minskade skatteintäkter och minskade statliga 

bidrag. De investeringar i nya tomter, som kommunen nyligen genomfört kommer sannolikt inte att ge 

någon återbäring. Dagens skolhus har ingen känd alternativ användning. 

Vår slutsats är inte att Stjärnsund skulle dö som en konsekvens av skolans nedläggning. Men när olika 

faktorer relateras till varandra blir det tydligt att förändringen på sikt kan bli genomgripande. 

Stjärnsundsbygden kan komma att förändras från att vara en ort med högt attraktionsvärde och en aktiv 

befolkning som vill bidra till kommunens och regionens utveckling, till ett pensionärsreservat och 

fritidshusområde. 

Scenario 2: Utveckling 

Detta scenario illustrerar en positiv utveckling för Stjärnsundsbygden under förutsättning att skolan finns 

kvar. En positiv utveckling kommer inte automatiskt med ett positivt beslut gällande skolan utan 

förutsätter arbete och engagemang såväl lokalt som på kommunnivå. 

Ett rimligt mål är att öka antalet permanentboende i bygden med 20 familjer inom en femårsperiod samt 

att stimulera företagandet så att minst tio nya heltidsarbeten skapas på orten. Detta skulle kunna öka 

underlaget för skolan öka till drygt 40 elever, vilket torde vara tillräckligt för att säkerställa skolans framtid. 

Kommunalekonomiskt skulle en inflyttning få positiva effekter. Kommunen får dessutom återbäring på 

gjorda investeringar i exploateringsområdena för ny villabebyggelse.  

En inflyttning av 20 nya familjer skulle innebära ett bättre underlag för lanthandeln och övrig service.  

Ideella och kommersiella krafter fortsätter att bidra till en levande landsbygd i kommunen, där Stjärnsund 

som turist- och kulturcentrum är en viktig del. 

Ett långsiktigt målinriktat utvecklingsarbete sätter igång en positiv spiral som ytterligare ökar ortens 

attraktionskraft och utomståendes intresse för inflyttning. Inflyttning medför ökad efterfrågan på 

bostäder, vilket gör att bostadspriserna ökar, vilket lättare motiverar renovering och nybyggnation.  
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Rapporten avslutas med en handlingsplan för ett fortsatt utvecklingsarbete. I ett första steg bildas en 

samverkansgrupp för Stjärnsundsbygdens utveckling med representanter för föreningar och företag. 

Gruppen ska i nära samarbete med bygdens företag och föreningar samt Hedemora kommun driva och 

samordna utvecklingsfrågor. Den ska också fungera som kommunal remissinstans.  Följande områden har 

identifierats som viktigast att arbeta vidare med: 

 

▪ Fler bostäder. Behovet är stort av såväl hyresrätter och seniorbostäder som tillgång till fler tomter för 

villabebyggelse. 

▪ Utökat och stärkt företagande. Bygden behöver fler företag men också bättre förutsättningar för de 

som redan finns, t ex i form av fler företagslokaler och en gemensam företagarplattform. 

▪ Bättre offentliga kommunikationer, vägbeläggning och trafiksäkerhet. Behov finns bl a av förbättrad 

kollektivtrafik men också en förnyad satsning på internetbaserad samåkningstjänst.  

▪ Utveckla Stjärnsunds skola till en "resursskola". Skolan är liten, bedriver framgångsrik pedagogik 

och har en väl fungerande social miljö. Här kan barn med svårigheter av olika slag få kvalificerad hjälp 

samtidigt som de integreras i befintlig barngrupp. 

▪ Satsning på/utveckling av kulturlivet och besöksnäringen. Musik- och kulturutbudet behöver 

utvecklas, samordnas och marknadsföras ännu bättre. Likaså historien och kulturmiljön. Ett annat mål är 

att skapa fler övernattningsmöjligheter för besökare. 

▪ Utveckla Stjärnsundsbygden som en ”ekobygd” med olika typer av initiativ som dels minskar 

resursförbrukningen och miljöpåverkan, dels värnar om sociala och kulturella kvaliteter. Stjärnsund kan bli 

en föregångsregion som kan attrahera både företag och enskilda. 
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Hösten 2010 lade utbildningsnämnden i Hedemora kommun fram ett budgetförslag som om det omsattes 

i praktiken skulle innebära en nedläggning av Stjärnsunds skola. Elevantalet har sjunkit kraftigt under 

senare år – skolan hade hösten 2010 bara 26 elever – vilket angavs som ett skäl att lägga ned. Frågan 

diskuterades därefter i kommunstyrelsen som har att föreslå kommunfullmäktige att fatta ett eventuellt 

beslut om nedläggning. Resultatet blev att kommunstyrelsen i ett första steg beslutade att låta genomföra 

en breddad och fördjupad utredning kring skolans framtid. Kommunens utredning ska även belysa t ex 

infrastrukturfrågor och frågor om påverkan på samhälle och näringsliv. Uppdraget att göra den 

kommunala utredningen har gått till konsulten Per Fontin, Lärande och Utveckling i Dalarna.  

Vi som skriver detta – företrädare för ett antal olika ideella organisationer i Stjärnsundsbygden1 – är 

övertygade om att framtiden för Stjärnsunds skola är en fråga av största betydelse inte bara för alla som 

bor och verkar i Stjärnsundsbygden utan även för övriga Hedemora kommun. Vi ser därför mycket 

positivt på kommunstyrelsens beslut att låta göra en kommunal utredning. Vi tolkar detta som att 

kommunstyrelsen delar uppfattningen att detta är en fråga som går långt utöver frågan om hur 

utbildningsnämndens budget bäst balanseras. Stjärnsundsbygden är ett av de landsbygdsområden i 

Hedemora kommun som under en lång följd av år haft en positiv utveckling med hög inflyttning, hög 

andel mindre företag samt många lyckosamma lokala initiativ på kultur- fritids- och miljöområdet. Det har 

fått till följd att Stjärnsund idag inte bara är en omtyckt boendemiljö utan också ett mycket starkt turistmål. 

Hedemora kommun har under senare år satsat stora pengar på att köpa in och planlägga tomtmark i 

Stjärnsund. Denna satsning på ökat bostadsbyggande har ännu inte hunnit få genomslag och hör till det 

som sannolikt skulle äventyras om skolan lades ned. 

Vi önskar en god framtida utveckling för hela Hedemora kommun, där kommunen kan leva upp till sina 

ambitioner att vara en ekokommun och en kommun som värdesätter och drar nytta av sin landsbygd.2 Vi 

är övertygade om att Stjärnsundsbygden även fortsättningsvis har mycket att bidra med till kommunens 

utveckling och är beredda att på olika sätt arbeta för detta. Vi försvarar inte en skola med alltför få elever. 

Det vi försvarar är möjligheten att behålla skolan under de år som behövs för att pågående och 

kommande utvecklingsarbete och satsningar av olika slag ska kunna få genomslag. 

Vi har därför parallellt med kommunstyrelsen initierat ett eget utrednings- och utvecklingsarbete kring 

Stjärnsunds skolas framtid och de frågor som är förknippade med denna. Vår avsikt är att på det sättet 

dels kunna ta tillvara en del av den kunskap som finns i vår bygd, dels involvera många av invånarna i ett 

pågående och kommande utvecklingsarbete. Resultatet presenteras i denna rapport som vi hoppas ska 

kunna komplettera Hedemora kommuns utredning och fungera som ett diskussionsunderlag och en 

vägvisare i det fortsatta arbetet med att utveckla Stjärnsundsbygden. Vi har under arbetets gång arbetat 

helt öppet och i nära samarbete med företrädare för Hedemora kommun och ser fram emot att även 

fortsättningsvis kunna göra det. 

                                                      
1 Med Stjärnsundsbygden menar vi den tidigare bruksorten Stjärnsund och ett antal omkringliggande byar, i väster 
Västerbyn, Österbyn, Rörshyttan, Jonsbo, Hälsingbo och Kallbäck i nordost Spjutbo, Simonsbo, Nordbäcksbo, 
Lerhyttan och Stigsbo. Bygden utgjorde under perioden 1909-1967 Stjärnsunds kapellförsamling. I dag avgränsas den 
enklast genom användningen av postnumret 770 71 Stjärnsund.  

2 Hedemora kommun, Landsbygdsprogram 2007, 
 http://www.hedemora.se/ekokommunen-hedemora/vad-gor-ekokommunen-hedemora__332 
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I vår arbetsgrupp har ingått ett tiotal personer. Vi företräder ett antal organisationer i Stjärnsundsbygden 

som dels räknar många medlemmar, dels på olika sätt arbetar för bygdens utveckling: Stjernsunds AIF, 

Polhemsstiftelsen, Föräldraföreningen vid Stjärnsunds skola, Stjärnsunds byggrupp, Stiftelsen Stjärnsund, 

Stiftelsen Husbyringen samt Österby bygdegårdsförening. Ytterligare en lång rad föreningar och 

privatpersoner i Stjärnsundsbygden stödjer vårt arbete. Arbetsgruppen besitter resurser i form av en 

mycket god lokalkännedom, ett stort kontaktnät, erfarenheter från många olika samhällssektorer samt 

utrednings- och forskningskompetens.  

Vi utgår i vårt arbete från några grundläggande antaganden hämtade från forskning om regional 

utveckling. Dessa handlar dels om förhållandet lokalsamhälle-omvärld, dels om förutsättningar för att 

skapa attraktiva livsmiljöer: 

  

De senaste decenniernas utveckling mot ökande globalisering, urbanisering och individualisering har 

inneburit att förutsättningarna för landsbygdsregioner och mindre orter har förändrats i grunden. Allt fler 

människor rör sig allt oftare över större avstånd och har fler långväga kontakter. Denna rörlighet gör 

tillsammans med medias starka inflytande att närmiljön blir allt mindre viktig för att forma 

grupptillhörigheter, normer, kunskaper och erfarenheter. För lokalsamhället innebär det både nya 

möjligheter och stora påfrestningar. Med en större öppenhet mot omvärlden kommer nya impulser och 

möjligheter till utveckling. Men det faktum att människor lever ett rörligt liv innebär också att invånarna 

på en plats inte längre med automatik delar arbetsgemenskap, fritidsintressen och vänner med varandra. 

De sociala banden mellan invånarna försvagas. Det kan i sin tur innebära att allt färre bryr sig om platsen. 

Utmaningen för ett lokalsamhälle som vill utvecklas och stå starkt för framtiden ligger därmed i att kunna 

kombinera öppenhet mot omvärlden med en omsorg om det som finns på platsen: de sociala banden 

mellan människor, lokalt engagemang och lokal handlingskraft.3 Flera forskare har pekat på vikten av att 

nyskapa socialt kapital. Föreningsliv, ideellt engagemang och möten mellan människor spelar en nyckelroll 

i ett sådant arbete.4  

 

Vad skapar en attraktiv livsmiljö? Frågan är inte enkel eftersom det handlar om ett samspel mellan en rad 

olika komponenter. Ett sätt att enkelt belysa detta samspel är genom en indelning i funktionell respektive 

emotionell attraktivitet. Funktionell attraktivitet står för utbud av offentlig och privat service, 

arbetstillfällen, infrastruktur etc – allt det som gör att vardagslivet på en plats fungerar väl. Emotionell 

attraktivitet är kopplad till natur, kultur, sociala nätverk, identitet etc – alla de värden som gör att 

människor trivs på en plats, känner framtidstro och ser möjligheter att utvecklas.5 

 

Mindre orter har ofta en stark emotionell attraktivitet men få funktionella komponenter. Kommuner och 

arbetsmarknadsregioner kännetecknas däremot ofta av funktionell attraktivitet i form av kommunal 

service, arbetsmarknad och näringsliv. Att stärka de små orternas attraktivitet handlar framför allt om att 

bibehålla den livskraft som finns i lokalsamhället genom att skapa och/eller stärka strategiska funktionella 

komponenter som kommersiell service, förskola, skola, utökade kommunikationer som möjliggör 

arbetspendling etc. Ett sådant utvecklingsarbete kräver en helhetssyn med utgångspunkt i den aktuella 

miljöns historia, identitet och funktion. Det måste bygga på en samverkan mellan engagerade individer, 

föreningsliv, offentlig sektor och näringsliv.6 En liknande syn formuleras för övrigt i Hedemora kommuns 

                                                      
3 Kåks & Westholm 2006 
4 Ingelstam 1999, SOU 2003:29, Forsberg 2010. 
5 Nutek 2006. 
6 Nutek 2006. 
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landsbygdsprogram: ”Det krävs ett helhetstänkande för att landsbygdens särskildheter ska kunna tas 

tillvara och utvecklas. Det finns ett samband mellan livsvillkor för boende, bebyggelse, service, 

kommunikationer och försörjningsmöjligheter. Utmaningarna framöver är att hitta former för att 

upprätthålla en basservice på landsbygden, att underlätta bostadsbyggande och bostadsfinansiering och att 

främja näringslivsutvecklingen.”7 Hur en kommuns resurser ska fördelas är dock inte självklart. I 

landsbygdsprogrammet står också inskrivet att Hedemora kommun ständigt har att ompröva 

resursfördelningen på alla verksamhetsområden så att pengarna hamnar där de gör störst nytta.8 

 

Som de flesta andra mindre kommuner brottas Hedemora kommun med sjunkande befolkningstal. 

Befolkningsutvecklingen ser dock inte likadan ut i hela kommunen, utan varierar mellan orter och 

kommundelar. Landsbygdsområden som Smedby-Koberga och Stjärnsund har under en lång följd av år 

haft en positiv utveckling. Bruks/industriorter som Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg har 

däremot haft det tufft, trots att industrin går bra. Upprepade rationaliseringar har medfört att 

produktionen ökat samtidigt som det behövts allt färre människor för att upprätthålla produktionen. 

Samma utveckling kan ses på andra håll i Sverige. Därför är det mycket glädjande att Boliden nu satsar 

nästan fyra miljarder kronor i Garpenbergsgruvan – en investering av aldrig tidigare skådad omfattning i 

kommunen. Satsningen kommer att skapa ett 70-tal nya jobb och säkrar gruvans framtid till 2030.9 

Den här rapporten ska ses både som ett utrednings- och ett utvecklingsarbete. Vårt syfte är sätta in frågan 

om Stjärnsunds skolas framtid i ett ekonomiskt, kulturellt och socialt sammanhang för att mot bakgrund 

av detta diskutera några tänkbara utvecklingsscenarier samt komma med förslag till lösningar. 

Vi har i vårt arbete utgått från ett antal frågeställningar: 

▪ Hur ser den aktuella situationen ut i Stjärnsundsbygden vad gäller boende, arbetspendling, skolgång, 

service, företagande, förenings- och kulturliv, samt turism? Hur kan vi förstå denna helhet i termer av 

funktionell och emotionell attraktivitet? Hur ser Stjärnsundsbygdens relationer till en större omvärld ut? 

▪ Vilka konsekvenser skulle en eventuell nedläggning av Stjärnsunds skola kunna få för Stjärnsundsbygden 

som lokalsamhälle? Vilka värden och samhällsfunktioner påverkas? Vad händer med ortens funktionella 

respektive emotionella attraktivitet? Vilka konsekvenser skulle ett omvänt scenario, d v s en satsning på 

skolan, kunna få? 

▪ Hur kan ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka Stjärnsundsbygden bedrivas i syfte att stärka ortens 

funktionella och emotionella attraktivitet? Vad bör göras, av vilka och på vilket sätt? 

                                                      
7 Hedemora kommun, 2007, Landsbygdsprogram, s 6. 
8 Hedemora kommun, 2007, Landsbygdsprogram, s 6. 
9 Boliden, Pressmeddelande 18 jan 2011, Ericsson  
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Stommen i arbetsgruppens verksamhet har varit återkommande möten. Gruppens medlemmar har mellan 

träffarna hjälpts åt att ta fram faktaunderlag vad gäller många olika områden. Detta material har vi sedan 

gemensamt diskuterat och analyserat. Flertalet av gruppens medlemmar har på något sätt varit involverade 

i skrivarbetet.  

Den statistik som finns tillgänglig genom Hedemora kommun har gett oss kunskap om vissa 

grundläggande förhållanden. För att få ytterligare kunskap har vi själva genomfört en detaljerad 

kartläggning där vi systematiskt samlat in uppgifter om samtliga hushåll i Stjärnsundsbygden i avseende på 

antalet permanentboende (mantalsskrivna på orten) och deras åldersfördelning, boende, skolgång samt 

arbetspendling. Utöver detta har vi gjort en uppskattning av antalet fritidshus i området. Vår kartläggning 

speglar förhållandena i Stjärnsundsbygden under november månad 2010. Vissa förändringar har skett 

sedan dess till exempel vad gäller in- och utflyttning, men inga så stora att de förändrar helhetsbilden.10 I 

övrigt har vi arbetat med att ta fram en bred nulägesbeskrivning och då använt oss av arkivmaterial, 

hemsidor, litteratur samt egna erfarenheter. Vi har också engagerat en mängd andra stjärnsundsbor när det 

gällt att ta fram material kring främst föreningsliv och företagande. Vi har sedan i ett första steg 

sammanställt och diskuterat detta material. I ett andra steg har vi inriktat oss mot att analysera 

konsekvenserna av en nedläggning respektive en satsning på Stjärnsunds skola samt på att utarbeta ett 

förslag till fortsatt utvecklingsarbete. Dispositionen av rapporten följer i stort detta upplägg. 

                                                      
10 Vi har under detta arbete haft kontakt med en lång rad enskilda personer samt använt oss av information 
tillgänglig på Internet. Som stöd i detta arbete har särskilt utformade formulär använts. Uppgifterna har sedan 
avidentifierats. Den statistik vi upprättat och som presenteras i rapporten kan därmed inte kopplas till enskilda 
personer. Även om vi under arbetet strävat efter att vara mycket noggranna, kan enstaka fel ha smugit sig in. Som vi 
bedömer det är sådana eventuella missar dock inte av den omfattningen att de nämnvärt påverkar slutresultatet. 
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Stjärnsundsbygden utgör en geografiskt och kulturellt väl avgränsad bygd, 

omsluten av skog. Bygdens centrum är Stjärnsunds bruk med skola, närbutik 

med minigolf och boulebana, café, museum, kursgård och herrgård med 

restaurang/konferensverksamhet. I anslutning till allaktivitetshuset 

Sundsgården finns fotbollsplan, ishockeyrink/tennisplan och elljusspår. 

Några företag bedriver verksamhet på bruket, bl a en mekanisk verkstad. 

Den välbevarade bruksmiljön, en av Dalarnas bäst bevarade och klassad 

som riksintresse för kulturmiljövården11, och närheten till flera vattendrag 

gör Stjärnsund till en omtyckt boendemiljö för både permanent- och 

sommarboende. Orten lockar sommartid även många turister. 

Den äldre bruksbebyggelsen används i hög grad för permanentboende. Detta gäller i synnerhet 

bebyggelsen på Övre bruket (från Lillsund i väster till ån mellan Grycken och Sörbosjön i öster). På Nedre 

bruket finns ett större antal fritidsbostäder, varav flertalet är lägenheter i bruksgårdarna Hagbo, Grycksbo 

och Solhem. Modern villabebyggelse finns efter Mossbovägen på Övre bruket (1960-tal), samt i 

ytterområdena Sandvika (1970-tal) och efter Klackvägen (1990- och 2000-tal). I anslutning till Klackvägen 

ligger ett större fritidshusområde, Klacklandet, med 70 fastigheter varav flera permanentbostäder. 

 

Stjärnsundsbygden omfattar också ett antal byar. I väster ligger Västerbyn, Österbyn, Rörshyttan och 

Kallbäck. I öster ligger efter vägen mot Horndal ett pärlband av byar: Spjutbo, Simonsbo, Nordbäcksbo, 

Lerhyttan och Fallet. Denna del av Stjärnsundsbygden kallas av tradition Skogsbygden (vilken även 

innefattar några byar på andra sidan gränsen mot Garpenbergs socken). Efter vägen mot Gästrikland 

ligger fritidshusområdet Rönäsudd med 64 fastigheter, varav några permanent bebodda. Lite längre bort 

efter samma väg, strax innan Dalarna övergår i Gästrikland, ligger byn Stigsbo. 

                                                      
11 Riksantikvarieämbetet 2009, s 40.  
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Under senmedeltiden utgjorde byarna i väster bygdens centrum. Den lilla byn Sund – det som senare 

skulle bli Stjärnsund – bestod då bara av en enda gård.12 År 1699 köpte Christopher Polhem och Gabriel 

Stierncrona mark i Sund och byggde där ett manufakturverk för ”tillverkning av allmännyttiga ting” som 

husgeråd, verktyg och ur. Den stora satsningen var unik för tiden: En stor del av tillverkningen skedde 

med maskiner med målsättningen att få igång storskalig serieproduktion. Den innebar också att Sund blev 

Stjärnsund, som en manifestation av finansiären Stierncronas betydelse.13 På 1780-talet skapade Polhems 

dotterson, Reinhold Galle Rückerschöld den nuvarande herrgårdsbebyggelsen uppförd kring en nord-

sydlig mittaxel. I dag är herrgårdsbebyggelsen byggnadsminnesförklarad av Riksantikvarieämbetet.14  

Bruksdriften lades ned under 1930- och 1940-talen. 1942 flyttades det sista valsverket till Långshyttan. 

Under 1950-talet lades också sågverket ned. 1950- och 1960-talen var en mörk period i Stjärnsunds 

historia med omfattande utflyttning, främst av yngre invånare. Vändningen kom på 1970-talet. Då flyttade 

ett antal yngre familjer in. Inflyttningen påverkade inte befolkningsantalet men väl ålders-

sammansättningen vilket var nog så viktigt. På 1980-talet vände befolkningskurvan uppåt. Till detta bidrog 

i hög grad etableringen av Stiftelsen Stjärnsund. 1990-talet var ett årtionde då befolkningen växte 

ytterligare och den lokala aktiviteten var hög. Stjärnsunds skola lockade busslaster av besökare som ville 

bekanta sig med skolans framsynta pedagogik. Kursverksamheten på Fridhem lockade många deltagare, 

likaså Polhemsstiftelsens sommarutställningar på Stora herrgården. Stjärnsundskiosken byggdes ut i flera 

omgångar, Herrgården och Smedjan restaurerades med medel från länsstyrelsen och flera stora 

lokalhistoriskt inriktade bokprojekt genomfördes, för att nu bara nämna en del. 15 

Stjärnsundsbygden har under de senaste decennierna 

utvecklats till en mångfacetterad bygd. Den tidigare 

bruks- och bondebygden har idag en förhållandevis 

heterogen befolkning som rymmer människor med 

vitt skilda bakgrunder och förhållningssätt till livet. 

Historien utgör en viktig del av Stjärnsunds identitet. 

Det gör också intresset för nyandliga strömningar 

och inriktningen mot ett mera miljöanpassat sätt att 

leva. 

 
 
 

Stjärnsundsbygden hade i november 2010 totalt 437 invånare fördelade på 215 hushåll. Nedan redovisas 

dessa invånare fördelade på tio områden som vart och ett hänger samman geografiskt och/eller historiskt 

och kulturellt. Övre bruket omfattar Stjärnsund från Lillsund i väster till ån mellan Grycken och Sörbosjön 

i öster. Nedre bruket omfattar Stjärnsund från nämnda å i väster till och med Hagbo i nordost. 

  

                                                      
12 Rörs 1978, Olofsson 2000. 
13 Lindgren 2000. 
14 Länsstyrelsen i Dalarnas län 2010, s 44. 
15 Kåks 2000, Ranerfors 1997, Bokprojekten resulterade i Stjernsund – det gamla Polhemsbruket i Dalarna 1988, Bruksliv 
1997, Bruk i förändring 2000. 
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Antal fastboende hushåll Antal vuxna Antal barn 

Västerbyn 
(inkl Daniels hage) 35 65 20 

Österbyn 5 9 2 

Rörshyttan, Jonsbo, 
Hälsingbo, Kallbäck 30 58 5 

Klacklandet 11 21  

Övre bruket 67 96 18 

Nedre bruket, 
Hafstjärn 22 36 4 

Sandvika 16 31 4 

Rönäsudd  2 4  

Stigsbo, Björktjärn 9 19 6 

Skogsbygden 18 31 8 

Totalt 215 370 67 

 

Tabell 1. Antal fastboende hushåll i Stjärnsundsbygden november 2010 och deras invånare fördelat på vuxna och barn (under 18 år). 

Den största befolkningskoncentrationen finns på Övre bruket med drygt en fjärdedel av bygdens invånare 

(114 personer). Flest barn och ungdomar finns på Övre bruket (18 st) och i Västerbyn (20 st). På Övre 

bruket finns också flertalet av bygdens hyresbostäder, 45 stycken av totalt 65. Resterande hyresbostäder 

finns på Nedre bruket (16 st) och i Västerbyn, Österbyn, Rörshyttan och Skogsbygden (totalt 8 st). Det 

vanligaste i Stjärnsundsbygden är annars att man äger sin bostad (151 st). I bygden finns 30 jordbruks-

fastigheter och 120 villor/fristående hus som bebos permanent. 

 

Åldersfördelningen bland Stjärnsundsbygdens invånare framgår av följande diagram:  

 
Fig 2. Invånare i Stjärnsundsbygden. Befolkningens åldersfördelning i november 2010.  

Staplarna avser ålderkohorter 0-9 år, 10-19 år o s v. Den vertikala axeln anger antalet personer. 

Störst är åldersgruppen 60-69 år, vilket speglar den stora 40-talistgenerationen. 108 personer tillhör den, 

att jämföra med 59 personer i kohorten under (50-59 år) och 47 i kohorten över (70-79 år). I bygden finns 

36 barn i åldrarna 0-9 år och 45 barn/ungdomar i åldrarna 10-19 år. Kohorten 20-29 år är förhållandevis 

stor (39 personer) med tanke på att det är vanligt att unga i dessa åldrar lämnar mindre orter för att 

studera, arbeta eller resa. Så kan det vara även i en del av dessa fall, samtidigt som personerna ifråga 

fortfarande är skrivna i Stjärnsundsbygden.  
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185 av de invånare i Stjärnsundsbygden som är yngre än 65 år har arbete, antingen som anställda eller i 

eget företag. 15 av dessa uppger att de har sitt arbete förlagt till två eller tre olika orter. Vi har i dessa fall 

valt att notera den ort där personen ifråga arbetar mest. Egna företagare som reser i jobbet men utgår 

hemifrån (och alltså inte reser till jobbet) har vi räknat som att de arbetar i Stjärnsundsbygden. 

Som diagrammet nedan visar pendlar flertalet av de 185 arbetande personerna till arbeten utanför 

Stjärnsundsbygden. 28 procent (52 personer) lyckas dock få sin utkomst på hemmaplan, vilket är en hög 

andel i en bygd där stora arbetsgivare saknas. 

 
Fig 3. Arbetspendling . Fördelning mellan Stjärnsundsbygden, övriga orter i Hedemora kommun samt andra kommuner. 

Arbetstillfällen finns lokalt inom kommunal verksamhet (skola, barnomsorg, hemtjänst mm) samt inom 

privata företag. Ett stort antal personer arbetar som egna företagare. Jord- och skogsbruket sysselsätter 

mycket få personer på heltid. Utöver detta finns ett tiotal pensionärer som uppger att de är fortsatt aktiva 

som egna företagare. 

En något större andel, 31 procent (58 personer) arbetar på andra orter i Hedemora kommun. Av dessa 

arbetar 23 personer i centrala Hedemora, 22 personer i Långshyttan och resterande 13 på andra håll i 

kommunen. 

41 procent (75 personer) arbetar i andra kommuner. Stjärnsundsbygden gränsar i norr till Hofors kommun 

i Gävleborgs län. Åt Gästrikehållet går också en stor del av pendlarströmmen (26 personer). Över hälften 

av dessa arbetar i Hofors kommun, dit det är 27 km från centrala Stjärnsund. Totalt 32 personer pendlar 

till någon av de kringliggande dalakommunerna Avesta, Falun, Borlänge eller Säter. Avstånden till dessa 

orter varierar mellan 45 och 60 km. De flesta av dessa pendlare åker till Falun (14 personer). Elva personer 

arbetar i Mälardalen, företrädesvis i Stockholm men även i Uppsala och några andra mindre orter. 

Fördelningen av arbetsresor framgår av följande tabell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Arbetspendling i Stjärnsundsbygden november 2010.  

Fördelning mellan kommuner i Dalarna (ej Hedemora) och Gästrikland. 

  

Kommun Antal arbetspendlare  

Hofors kommun 15 

Sandvikens kommun 8 

Gävle kommun 3 

Avesta kommun 9 

Säters kommun 2 

Borlänge kommun 5 

Falu kommun  16 

Mälardalen 11 

Övrigt 6 

Totalt 75 
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Så gott som samtliga pendlare använder sig av bil för att ta sig till arbetet. Resorna företas i allmänhet 

dagligen. Hur omfattande samåkningen är framgår inte av vår kartläggning. De personer som arbetar i 

Stockholm eller Uppsala åker i allmänhet bil till Hedemora för att sedan ta tåget därifrån. De reser inte till 

arbetet dagligen utan veckopendlar eller varvar arbetsresor med att arbeta hemma. 

I november 2010 gick 26 barn i Stjärnsunds skola (F-6). 22 av dessa bodde i Stjärnsundsbygden och fyra 

på annan ort i kommunen. De av eleverna som bor i bygden och har längre än 2 km (F-3) respektive 3 km 

(4-6) till skolan har rätt till kommunal skolskjuts. Två barn boende i Stjärnsundsbygden gick i Annaskolan, 

Dormsjö dit privat skolskjuts går. 

I Stjärnsundsbygden finns 19 högstadieungdomar. Elva av dessa går på högstadiet i Långshyttan 

(Jonsboskolan), fyra i Dormsjö (Annaskolan) och fyra i Hedemora (Vasaskolan). De elever som går i 

Hedemora har valt det på grund av att det där finns möjlighet att gå i musikklass. Skolskjuts går med 

ordinarie morgonbuss från Stjärnsund 7.10. Bussen ankommer till Långshyttan 7.36 (skolstart 8.00) och till 

Hedemora 8.25 (skolstart 8.45). De ungdomar som går i Dormsjö hämtas i 8-tiden med Annaskolans 

skolbuss. 

13 ungdomar från Stjärnsundsbygden är i den ålder då de flesta ungdomar går gymnasiet (16-19 år). Av 

dessa ungdomar går endast två på Martin Koch-gymnasiet i Hedemora. Övriga har valt att gå gymnasiet på 

annat håll, de flesta i en annan kommun i Dalarna eller Gästrikland. Till Hedemora går skolskjuts med 

ordinarie buss (se ovan). Den långa restiden till Hedemora (1 tim och 15 min) utgör ett problem. Samma 

sträcka tar med bil bara 25 min, alltså en tredjedel så lång tid. Vi bedömer att restiden har betydelse för att 

så få stjärnsundsungdomar väljer att gå gymnasiet i Hedemora kommun. Till gymnasieskolorna i Avesta 

och Säter är det möjligt att busspendla för den som inte är morgontrött eller skyr lång restid (avgång 

05.51, restid ca 1 tim 45 min). 

Stjärnsundsbygden är omtyckt bland fritidsboende. Sommartid mer än fördubblas befolkningen som en 

konsekvens av detta. Vi uppskattar att det finns 348 fritidshus i bygden. Ett antal hus som står tomma är 

då inte medräknade, ej heller fritidshus som omvandlats till permanentbostäder. Hur antalet fritidshus 

fördelar sig geografiskt framgår av bilaga 2. 

  

De två stora fritidshusområdena är Rönäsudd och Klacklandet, båda belägna vid Grycken, med 

sammanlagt 134 tomter. Omfattande fritidshusbebyggelse finns även i Stigsbo (vid Grycken), vid Bysjöns 

södra del samt i Daniels hage (med utsikt över Lången), samt vid Hällsjön. De allra flesta fritidshusen 

ligger i sjönära lägen. En del av fritidshusen har under senare år blivit permanent-bostäder. Vår 

kartläggning visar att det idag finns ett 20-tal hushåll med permanentboende i fritidshusområdena 

Klacklandet, Rönäsudd samt Daniels hage. Tyvärr har också några av bygdens tidigare permanentbostäder 

på senare tid omvandlats till fritidsbostäder, dock en mindre del än vad som omvandlats från fritidshus till 

permanentbostäder.  

Sammantaget utgör den stora fritidshusbebyggelsen, eller snarare husens invånare, en stor resurs för 

bygden. Räknar man med två fritidsboende per fritidshus så innebär det omkring 700 fritidsboende. 

Kulturgeografen Dieter Müller pekar i flera arbeten på det faktum att fritidsboende utgör en sorts 

”skuggbefolkning”. De räknas inte in i befolkningsstatistiken men tillbringar sammantaget flera månader 

varje år i sina fritidshus. Fritidshuset fungerar som ett andra hem. De fritidsboende känner ofta starkt för 

bygden och bidrar under långa perioder ekonomiskt till underlaget för bl a lanthandeln. Sammantaget 
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utgör de en tillgång för bygdens dagliga liv och framtida utveckling.16 Fritidsboende är också en resurs 

genom att det i en hel del fall kan leda till permanent inflyttning, något vi ser många exempel på i 

Stjärnsundsbygden. 

Stjärnsundbygden är inte särskilt stor till ytan. Avstånden från områdets yttre delar till Stjärnsunds 

centrum (Stjärnsundskiosken) uppgår från några få kilometer till maximalt 11-12 kilometer. De allmänna 

vägarna 764 (Svinö-Stjärnsund-länsgränsen mot Gävleborgs län) samt väg 749 (Stjärnsund-Byvalla) utgör 

tillsammans med ett stort antal enskilda vägar, såväl med som utan statsbidrag, förbindelsenätet för 

befolkningen i Stjärnsundsbygden. På sträckan Västerbyn- Österbyn- Rörshyttan- Stjärnsund finns 

möjlighet att utnyttja Dalatrafiks buss nr 21. 

 

Stjärnsundsbygden ligger omgiven av större vägar och det är 

lätt att med bil ta sig till ett flertal större orter. Väg 764 

förbinder Stjärnsund med väg 270 vid Svinö och utgör 

därmed förbindelsen till Hedemora, Smedby, Garpenberg och 

Långshyttan samt vidare mot Säter och Borlänge. Samma väg 

förbinder norrut Stjärnsund med ett antal orter i Gävleborgs 

län: Hofors, Torsåker, Storvik, Sandviken och Gävle. 

Vägbeläggningen på väg 764 är i mycket dåligt skick, vilket 

inte minst ställer till problem för bygdens företagare.  

 

Trafiksäkerheten genom Rörshyttan och Stjärnsund är heller 

inte den bästa då många bilister kör fortare än de tillåtna 50 

km/tim. I Stjärnsund har hastigheten sänkts till 30 km/tim 

utanför skolan. I Rörshyttan, där sikten är mycket dålig, 

vägrenar saknas och vägen skär genom flera gårdar, har tidigare kontakter med Vägverket (nu 

Trafikverket) inte resulterat i några åtgärder som fått ned hastigheterna. Denna väg är också skolväg. 

 

De enskilda vägarna via Silfhytteå och Östansjö 

samt vägarna 270 och 80 utgör den närmaste 

förbindelsen från Stjärnsunds-bygden mot Falun. 

Väg 749 samt väg 68 utgör förbindelse mot 

Horndal, Fors och Avesta. Restiderna med bil 

uppgår till cirka 20 min till Smedby, Långshyttan, 

Hofors, Torsåker, Storvik och Horndal. Restiden 

till Hedemora och Garpenberg är cirka 25 min, till 

Fors och Sandviken cirka 30 min samt till Falun, 

Gävle, Avesta och Säter cirka 45 min. Restiden med 

bil till Borlänge och Gävle är cirka en timme. 

 

Figur 5. Stjärnsundsbygden ligger omgiven av större riksvägar och det är lätt att med egen bil ta sig till ett flertal större orter. 

Ringarna visar som man når med 1, 1,5 respektive 2 timmars resa med bil.  

                                                      
16 Müller 1999. 
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Dalatrafiks linje 21 trafikerar sträckan Stjärnsund 
– Långshyttan – Hedemora. Restiderna med 
buss är i allmänhet ungefär två till tre gånger 
jämfört med restiderna med bil. Bussen till 
Hedemora går i flera fall över både Långshyttan 
och Smedby vilket innebär att restiden 
tredubblas jämfört med den tid det tar att åka bil.  
 
Kollektivresor till Falun och Borlänge måste 
företas över Hedemora vilket innebär restider på 
uppemot tre timmar (45-60 minuter med bil). 
Närmaste vägen till Falun (över Engelsfors och 
vidare längs riksväg 80) går det inte att åka 
kollektivt. Stjärnsundsbygdens invånare har lika 
långt till orter som Hofors, Storvik och Torsåker 
i Gävleborgs län som till Hedemora. Ingen 
kollektivtrafik korsar dock länsgränsen. 

 

Vägombyggnaderna mellan Storvik – Gävle och Gävle – Uppsala samt mellan Hedemora och Sala innebär 

att det idag finns relativt säkra och snabba vägförbindelser mellan Stjärnsund och Uppsala/Arlanda/-

Stockholm samt med Mälardalen. Restiden med bil uppgår till cirka 2 timmar och 15 minuter till 

Stockholm samt till 1 timme och 45 minuter till Västerås eller Enköping. Den planerade utbyggnaden av 

Dalabanan kommer också att förbättra möjligheterna för snabba resor med tåg mot Stockholmsregionen. 

Den regionala trafikplaneringen, som numera drivs av Region Dalarna innehåller inga infrastruktur-

satsningar som direkt berör Stjärnsund. Genom underhållsinsatser borde dock det allmänna vägnätet 

kunna hållas i minst motsvarande standard som idag. Indirekt kommer dock satsningarna på Dalabanan 

att få betydelse för hela kommunen, inklusive Stjärnsund genom bättre pendlingsmöjligheter mot 

Stockholmsregionen. Omklassningen av väg 80 mellan Gävle och Falun till europaväg kommer i sig inte 

att innebära några vägförbättringar. Dock kan förändringen innebära att trafiken på vägen kan komma att 

öka, vilket skulle kunna ha en positiv effekt också för Stjärnsund.17 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Stjärnsundsbygden genom sin närhet till ett stort antal större 

städer har ett förhållandevis gynnsamt geografiskt läge. Exempelvis är det möjligt att arbetspendla till 

många platser. Detta stärker bygdens funktionella attraktivitet. Den bristfälliga kollektivtrafiken hamnar 

dock på minussidan. Bättre kollektivtrafik är ett måste om bygden ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. 

Särskilt viktigt är detta för ungdomar och äldre utan tillgång till bil. Stigande bensinpriser och en 

nödvändig strävan mot ett mera hållbart resande understryker behovet av en sådan satsning. Här finns 

utrymme för nytänkande både vad gäller organisation och transportmedel. T ex har inrättandet av en 

busslinje Stjärnsund - Fäggeby diskuterats i kommunen.18 En sådan skulle förkorta restiderna till 

Hedemora samt möjliggöra resande till Falun. Ett återinförande av ringbilen skulle kunna vara en 

möjlighet. En del av lösningen kan ligga i lokala initiativ. Exempelvis har det i Stjärnsundsbygden tidigare 

funnits en internetbaserad tjänst för samåkning i privata bilar vilken borde kunna tas upp igen och 

utvecklas vidare. 

                                                      
17 Region Dalarna, Länstransportplan 2004-2015. 
18 Uppgift från planeringssekreterare P-O Herou, Hedemora kommun. 
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Via telefonstationerna i Stjärnsund och Österbyn finns möjlighet till ADSL-uppkoppling med begränsad 

kapacitet och endast via vissa bredbandsleverantörer. Mobilt bredband har idag begränsad täckning, men 

byggnadslov utfärdades av miljö- och byggnämnden 2010-06-16 till 3GIS AB och till TeliaSonera Mobile 

Networks AB för anläggande av varsin mast öster om Stjärnsund, vilket kommer att förbättra situationen. 

Via Hedemora Energis dotterbolag Hitnet finns bredband med fiberoptik draget till skolan i Stjärnsund 

och ett principbeslut att Hedemorabostäders fastigheter (dvs husen vid Glada Kalles väg) ska förses med 

bredband via fiberoptik är taget. Hedemora Energi har för avsikt att dra fiber till kommunens landsbygd. 

För att detta ska vara lönsamt måste dock ett större antal fastigheter på varje plats ansluta sig. 

Bidragsmöjligheter kommer att finnas i framtiden. Redan nu finns möjligheter för föreningar att söka 

bidrag från Länsstyrelsen till indragning av fiberkabel för bredband. En sådan förening med 14 

fastighetsägare har bildats i centrala Stjärnsund och har som första förening i Dalarnas erhållit bidrag från 

projektet ”fiber till byn” för indragning av fiber till 25 hushåll. En förening är på väg att bildas i 

Rörshyttan, Österbyn och Västerbyn. 

Ett problem som ofta påtalats under arbetet med denna utredning är den dåliga mobiltäckningen i 

Stjärnsundsbygden. Bättre täckning anses, som vi uppfattar det, av både företagare och flertalet 

privatpersoner vara en nödvändig förutsättning för en positiv utveckling i bygden. Här finns dock delade 

meningar eftersom det också finns starka intressen lokalt för att göra Stjärnsund till en lågstrålande zon. 

Föreningen Vågbrytaren som driver detta arbete har stöd av Hedemora kommun som efter beredning av 

ärendet beslutat att ”i arbetet med den kommande översiktliga planeringen uttrycka ekokommunens 

viljeinriktning att avsätta del av området Stjärnsund, Kloster, Dormsjö samt Eret som en lågstrålande 

zon”. 19 I protokollet sägs ingenting om vilken del av Stjärnsundsbygden som kan vara aktuell för detta. Vi 

hoppas att dessa två intressen på något sätt går att förena. 

                                                      
19 Kommunstyrelsen 2010-02-02, § 17. 
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Det främsta serviceorganet i Stjärnsundsbygden 

är Stjärnsundskiosken som namnet till trots 

fungerar som en mindre närbutik med ett stort 

antal tjänster. Kiosken är öppen dagligen och 

säljer livsmedel samt fungerar som ombud för 

Apoteket, Posten, Systembolaget, Svenska spel 

samt förmedlar bussgods. Kiosken har också 

försäljning av korv och kaffe i en särskild cafédel. 

Sommartid serveras hamburgare. I anslutning till 

kiosken finns sommartid minigolf- och 

boulebana, uthyrning av cyklar, kanoter och 

släpvagn. Kiosken fungerar i hög grad som en 

social knutpunkt. 

 

Vid ån ligger Café Gabriel Stierncrona som sommartid har öppet dagligen och vintertid lördag-söndag. 

Förutom servering av kaffe, smörgåsar och bakverk mm säljer caféet även en del hantverk samt ordnar 

konstutställningar och mindre konserter. Renovering och utbyggnad av köket pågår för att man under 

2011 ska kunna utöka verksamheten. På Stjärnsunds herrgård bedrivs restaurang- och 

konferensverksamhet, mestadels för förbokade grupper. Under december serveras ett välbesökt julbord. 

Sommartid är restaurangen öppen för allmänheten, vintertid vid särskilda tillfällen t ex då det ordnas buffé 

eller ”after work”. Också Fridhems kursgård har servering sommartid, då i form av en vegetarisk 

restaurang. På Fridhem finns också ett vandrarhem med 28 bäddar gemensamt med kursgården. I den lilla 

butiken Ekoskafferiet, inrymd i Fridhems kursgård, finns en relativt stor sortering av ekologiska 

matvaror. På Fridhem finns också Butik Unik med försäljning av second hand-kläder.  

 

I anslutning till herrgårdsområdet ligger en kryddgård med 

tillhörande kryddbod, Kryddan i tillvaron. Kryddboden är 

öppen dagligen sommartid, samt vintertid vid särskilda 

tillfällen. Hälsokost och reningskurer går att handla i 

webbshopen Örtapotekets lagerbutik på Mossbovägen. 

Två små butiker har försäljning av kläder i Stjärnsund, 

Zimbabalooba med bomullskläder från Zimbabwe och 

Hampisfären som säljer ekologiska kläder av hampa. 

Under sommaren har Bruksboa & Galleri Galle öppet 

och säljer konst och konsthantverk. 

Enligt hemsidan www.allabolag.se, som bygger på uppgifter från Bolagsverket, finns 22 aktiebolag, sex 

handelsbolag och 78 enskilda firmor med registreringsort Stjärnsund. Dessutom redovisas fyra stiftelser 

eller ideella föreningar som bedriver rörelse. 14 av aktiebolagen redovisar antal anställda. Det handlar i 

de flesta fall om 1-3 personer, men två bolag redovisar sex respektive tio anställda. Sammanlagt redovisar 

aktiebolagen 34 anställda och en omsättning som 2009 varierar från 0 (fem bolag) till 9,4 Mkr. Flera olika 

verksamheter förekommer – metallindustri, transporter, utbildning, reklam, musik och underhållning, 

bageri, fastighetsförvaltning, konsultverksamhet, mm. Företagen listas och beskrivs närmare i bilaga 3. 
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Sammantaget kan konstateras att antalet småföretag i Stjärnsundsbygden – totalt 106 aktiebolag, 

handelsbolag och enskilda firmor år 2009 – är mycket stort. Aktiebolagen sysselsätter över 30 personer på 

i de flesta fall heltid, de enskilda firmorna ett 80-tal personer på i de flesta fall deltid. Småföretagen bidrar 

stort till att det i Stjärnsundsbygden i dag finns en lokal arbetsmarknad av betydelse. Hela 28 procent av de 

stjärnsundsbor som arbetar gör det som tidigare nämnts på hemmaplan (se tidigare avsnitt om pendling till 

arbete och skola). Den höga företagsamheten har självklart betydelse för bygdens funktionella attraktivitet. 

Sannolikt bidrar företagandet också till att öka den emotionella attraktiviteten. Ett gott företagsklimat och 

entreprenörsanda skickar positiva signaler till omvärlden.  

 

Fler satsningar på att utveckla företagandet skulle kunna göra bygden ännu mer attraktiv i både 

funktionellt och emotionellt avseende. Stjärnsund erbjuder en unik miljö med tillgång till skola, service 

och kultur. Orten har gott renommé vilket både kan bidra till att stärka ett företags identitet och erbjuda 

en attraktiv miljö för personalen att arbeta och bo i. På minussidan hamnar den brist på exponering som 

går att få vid en större väg. Stjärnsunds Byggrupp har lanserat en idé om att en företagspark på sikt bör 

anläggas bortom Klarängsområdet, mitt emot infarten till Rönäsudd, vilket skulle kunna fungera bra för 

tillverkande företag. Tjänsteföretag söker ofta lokaler i centrala Stjärnsund. Som tidigare framgått anser 

företagarna att dålig mobiltäckning och undermålig väg Stjärnsund – Svinö försvårar företagandet i 

Stjärnsund.  

Bristen på företagslokaler i Stjärnsund har under flera decennier utgjort ett problem. Minst fyra företag 

med utvecklingspotential har som en följd av detta varit tvungna att söka sig lokaler på annat håll. Samtliga 

har expanderat och återfinns idag i andra kommuner. Vi lyfter fram dessa fyra exempel för att peka på 

vikten av att ta hand om växande företag.  

Företaget Idé och Hantverk startade 1985 och tillverkade ”Stjärnsundsbordet” en av de första 

massagebänkarna på marknaden som var helt i trä. Verksamheten växte och någon plats för att utöka 

fanns inte i Stjärnsund. Företaget flyttade till Koberga i Dala-Husby, där tillverkningen förlades till Dala-

Husby Snickerifabrik där tre hantverkare fick arbete. I september 1998 flyttade företaget till Hofors och 

ombildades till Stjernsundsprodukter AB . Den största delen av försäljningen sker i dag inom Sverige 

men försäljning sker även på export.20 

Regnbågsförlaget startade sin verksamhet 1992 med målsättningen att ge ut och sprida nyandlig och 

esoterisk litteratur. Förlaget har sedan starten gett ut ca 25 titlar och är i dag det näst största bokförlaget i 

Sverige med denna inriktning. Förlaget är ett aktiebolag med två anställda som 1996 flyttade till Byvalla i 

Avesta kommun. Detta på grund av att lokaler för förlagets boklager och distributionsverksamhet 

saknades i Stjärnsund.21  

Stjärndistribution startade 1994 i Stjärnsund med en idé att underlätta inköp för de många bokhandlare 

med inriktning på hälsa och personlig utveckling som etablerades i mitten av 1990-talet. Efter några år 

hade inköpsarbetet gått över i distributionsverksamhet och efter sju år var omsättningen 7 mkr. Företaget 

kunde inte hitta lämpliga lokaler i Stjärnsund för sin utökade verksamhet och nödgades 2001 att flytta till 

Hofors, där stora lokaler erbjöds. Stjärndistribution är idag ett aktiebolag som 2009 hade en omsättning på 

                                                      
20 www.stjernsundsprodukter.se 
21 www.regnbagsforlaget.com 
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över 120 mkr med 20 anställda. Det snabbt växande företaget utnämndes 2010 till ett Gasellföretag enligt 

Dagens Industris kriterier.22 

Ett företag i utbildningsbranschen som under några år verkade i Stjärnsundsbygden gjorde under 2010 

vissa omstruktureringar i sin verksamhet. I samband med detta sökte man nya lokaler i Stjärnsund för att 

kunna bedriva sin försäljnings- och administrationsverksamhet med 3-4 anställda. Hyreskostnaden för de 

lokaler, som då fanns i skolhuset och som skulle ha kunnat vara lämpliga för företagets verksamhet, 

betingade dock en orimlig hyreskostnad. Detta bidrog till att företaget förlade verksamheten till Boden. 

I Stjärnsundsbygden finns en lång tradition av föreningsliv och ideellt arbete. Detta långvariga ideella 

engagemang ligger bakom många av de gemensamhetslokaler och -anläggningar som i dag finns runtom i 

bygden. Utbudet av sådana är betydligt större än på många andra orter av jämförbar storlek.23 I dag finns 

drygt 20 aktiva föreningar som på olika sätt bidrar till bygdens kulturliv och utveckling samt invånarnas 

trivsel och hälsa. Föreningarnas verksamhet kommer inte bara bygdens invånare utan även besökande till 

del. Flera föreningar driver själva eller bidrar till att anordna olika större återkommande och enstaka 

arrangemang. De viktigaste föreningarna och deras arbete i Stjärnsundsbygden beskrivs i bilaga 4. 

Verksamheten spänner över ett brett område. Ett stort antal föreningar driver själva eller är involverade i 

verksamheter av stor betydelse för besöksnäringen. Andra har tagit sig an uppgifter som i många andra 

sammanhang ligger på samhället, exempelvis drift av idrottsanläggningar, biblioteksverksamhet och 

trädplantering längs brukets vägar. Vi ser detta som signifikativt för en mindre ort med stora ambitioner 

men små ekonomiska resurser. Vill man att något ska hända, hänger det på att enskilda människor är 

beredda att ta initiativ och arbeta för att förverkliga dem. Engagemanget och resultatet av det bidrar till att 

höja ortens funktionella och emotionella attraktivitet. 

I Stjärnsund finns fritidsgården Placet, en av Hedemora kommuns sex fritidsgårdar. Fritidsgården, som är 

inrymd i Sundsgården håller öppet två kvällar i veckan. Verksamheten är välbesökt och omtyckt. SAIF 

arrangerar ett flertal aktiviteter för barn och 

ungdomar. Regelbundna aktiviteter är fotbolls- 

och bordtennisträning för barn och ungdomar, 

samt träning i innebandy, gymnastik och 

styrketräning för ungdomar och vuxna.  

Enstaka arrangemang kan vara t ex en dag med 

vinteraktiviteter på Grycken. Också föräldra-

föreningen ordnar dagar med gemensamma 

aktiviteter för barn och föräldrar. Österby 

bygdegårdsförening ordnar filmaktiviteter, 

sagostig vid midsommar samt jul – och 

luciafester för barn och vuxna. 

                                                      
22 www.sdist.se 
23 Wellrath Olinder 1999. 
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Från en giffel och en kopp kaffe i en plastmugg på Polhemsmuseet till buffé med ett glas vin i Smedjan 

eller Herrgården, så kan besöksnäringens utveckling i Stjärnsund beskrivas mellan åren 1972 och 2011. 

Under denna 40-års period har Stjärnsund stärkts avsevärt som besöksmål. Goda förutsättningar för detta 

har funnits genom den välbevarade bruksmiljön, ortens läge vid ett vackert sjösystem och genom en unik 

historia personifierad av Christopher Polhem och hans verksamhet. Husbyringen var i början avgörande 

för att marknadsföra Stjärnsund som besöksmål, men en positiv befolkningsutveckling har också bidragit 

till utvecklingen genom ideella och kommersiella insatser. Lokala aktörer som Café Gabriel Stierncrona, 

Bruksboa & Galleri Galle, Fridhem, Folkets hus/Stjärnsundsparken, Kryddboden, Kyrkan, Polhems-

museet, Pråmleden Rederi, Smedjan, Stjernsunds AIF, Stiftelsen Scenkonst, Stjärnsundskiosken och 

Österby bygdegårdsförening har alla bidragit och bidrar till att Stjärnsund numera är ett givet besöksmål i 

södra Dalarna. Därtill kan nämnas Intresseföreningen Pråmleden som med sin kommun- och 

länsöverskridande verksamhet bidrar till besöksnäringens utveckling. Besöksnäringens omsättning och 

ekonomiska betydelse framgår av de mätningar och utvärderingar som Hedemora kommuns 

fritidsförvaltning med jämna mellanrum genomför.24 

Utbudet av evenemang av betydelse för turismen är stort och besökarna sommartid många. Åter-

kommande och välbesökta arrangemang som Onsdaxdanserna i folkparken, Folkmusikfesten i Stjärnsund, 

Midvinterstämman, konserter i Smedjan, Bruksmarknaden och båtturer med EliseII bidrar till att 

Stjärnsund som varumärke stärks. De bidrar också på ett avgörande sätt till bilden av Stjärnsund som en 

intressant och levande bygd. Samtidigt finns stora utvecklingsmöjligheter på detta område. Det handlar 

om att höja kvaliteten och öka utbudet, men kanske framför allt om att skapa en bättre samordning inom 

besöksnäringen. Arrangörer och näringsidkare inom olika områden skulle genom bättre samordning 

kunna dra betydligt större nytta av varandra än vad som sker i dag. Detta skulle öka bygdens attraktivitet 

för såväl tillfälliga besökare som invånarna själva.  

I bilaga 5 beskrivs närmare de större aktörer och arrangemang som bidrar till att göra Stjärnsund till en 

välbesökt ort. 

Kursen ”Bärkraftigt byggande och boende” är en 15 hp högskolekurs i Högskolan Dalarnas regi som 

sedan hösten 2004 årligen genomförs i Stjärnsund med kurslokaler i Stora Herrgården och Brukskontoret. 

Kursen går på deltid, vilket innebär att man träffas under två dagar per månad under ett år.25 De 

projektarbeten som genomförs under kursen ställs sedan ut under den följande sommaren.  

Sedan kursstarten har ca 200 personer från hela Sverige gått kursen. Ca hälften av deltagarna väljer att 

övernatta i Stjärnsund (Fridhem) 1-2 nätter/månad. Kursen har blivit uppmärksammad i media och har 

bidragit till att sju personer (4 kursdeltagare + medföljande) valt att flytta från andra kommuner och skriva 

sig på orten efter kursens genomförande.  

Under kursen planeras byggandet av ett miljöanpassat småhus utifrån en verklig tomt. Ca 20 procent av 

deltagarna har valt att planera byggnader utifrån en övningstomt på tillgänglig privat eller kommunal mark 

i Stjärnsund som skulle kunna komma att bebyggas i framtiden. Ännu har inga byggnader uppförts i 

Stjärnsund som ett resultat av kursen, men väl ett tiotal hus på andra platser i Sverige. Planeringen av 

tomter i Stjärnsund och efterföljande utställning har dock bidragit till den lokala diskussionen om hur man 

kan använda befintliga markområden. Ett flertal företag har startats runt om i Sverige som en följd av 

                                                      
24 Resurs AB, TEM 2008. 
25 www.stjarnsund.com/ekobygg.php 
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kursen och befintliga företag har utvecklats. Ett lokalt företag i Stjärnsundsområdet har startat 

byggverksamhet efter att grundaren gått kursen och bidrar sedan dess till genomförandet av ROT-åtgärder 

i bygden. 

Kursen ”Bärkraftigt byggande och boende” togs fram under två Leader+-projekt 2003-2006 i samarbete 

med Stiftelsen Stjärnsund. Idag är kursen välkänd bland organisationer och privatpersoner intresserade av 

miljöanpassat byggande i Sverige. För närvarande planerar lärare vid Högskolan Dalarna för ytterligare 

kurser kring temat miljöanpassat byggande och det är självklart att dessa kurser, om de startas, kommer att 

genomföras i Stjärnsund. Detta då orten ses som ett starkt varumärke i kretsen som intresserar sig för 

miljöanpassat byggande i Sverige. 

Bristen på bostäder har sedan 1970-talet utgjort ett stort hinder för utveckling i Stjärnsundsbygden. 

Hedemora kommun har inköpt följande markområden för bostadsbebyggelse i Stjärnsund: 

1. Området Sandvika, sydost om Folkets Hus, är ett deltaljplanelagt område med elva tomter av 

varierande storlek. Planerad försäljningskostnad är 268-322 kkr beroende på tomtstorlek. Arbetet med 

infrastruktur (VA, el, vägar) beräknas vara klart under maj månad 2011. Detta arbete har budgeterats till 

drygt 2 mkr. 

2. Ett område mellan Glada Kalles väg och Kyrkallén som omfattar ca 5000 kvadratmeter. Området är 

detaljplanelagt. Enligt detaljplanen får området endast bebyggas med bostäder i ett plan. Inom ramen för 

högskolekursen Bärkraftigt Byggande och Boende har en skiss utarbetats för två bostadslängor, en länga 

för fyra familjebostäder om vardera 90 kvadratmeter, och en länga för fem kollektiv-/äldreboende-

bostäder om vardera 49-63 kvadratmeter. 

3. Området Klarängarna, nordost om Folkets Hus. Området omfattar 13 hektar och är ännu inte 

detaljplanelagt. Enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott hösten 2010 skall en detaljplan för 

området snarast utarbetas. Stjärnsunds byggrupp har låtit utarbeta en skiss för permanent 

bostadsbebyggelse inom området omfattande elva tomter av normalstorlek och fyra större tomter, 

lämpliga för bostäder och verksamhetslokaler. 

4. Dessutom beslutade kommunens Miljö- och Byggnämnd 2001 om en avstyckning av fyra tomter för 

enbostadshus på fastigheten 1:1 i Stjärnsund (väster om Sågarbacken).  

I sammanhanget kan också nämnas att etablering av en ekoby har diskuterats under flera år i 

Stjärnsundsbygden. Intresse har visats av personer både från och utanför Stjärnsund och i ett fall har man 

också diskuterat markköp med en markägare i bygden. Även om ingen ekoby ännu kommit till så ska det 

stora intresset för en sådan tas på allvar. Nybyggnation i offentlig eller privat regi skulle med fördel kunna 

ske i sådan anda.  

En rad ekonomiska investeringar med offentliga medel har genomförts under perioden 1985 – 2010, och 

ytterligare investeringar planeras i Stjärnsund de närmaste åren. De viktigaste investeringarna beskrivs i 

bilaga 6. 

Sammanlagt har över 60 mkr investerats för olika ändamål. Därutöver tillkommer med stor sannolikhet 

investeringar för ytterligare ca 3,5 mkr de närmaste åren. De investeringar som gjorts har i hög grad stärkt 

Stjärnsundsbygdens funktionella och emotionella attraktivitet.  
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Vi har i det här kapitlet velat ge en bild av Stjärnsundsbygden som lokalsamhälle genom att belysa 

geografi, historia, befolkningsutveckling, boende, skolgång, arbetspendling, företagande, förenings- och 

kulturliv, turismverksamhet samt gjorda investeringar.  

 

Som framställningen visar är Stjärnsund en ort med mycket stark emotionell attraktivitet. Till det bidrar 

den sköna naturen, den unika historien, den välbevarade bruksmiljön, miljön i byarna, kultur- och 

föreningslivet och det stora utbudet av aktiviteter och evenemang. Omfattande ekonomiska investeringar i 

bl a herrgårdsområdet och Smedjan har bidragit till att stärka den emotionella attraktiviteten. Också det 

faktum att det finns gott om initiativrika och handlingskraftiga människor i bygden bidrar till hög 

emotionell attraktivitet. 

 

Stjärnsundsbygden har, som ett resultat av de senaste decenniernas inflyttning, en förhållandevis 

heterogen befolkning vilket utgör en stor styrka. I och med detta finns många typer av erfarenheter och 

livsinriktningar samlade på en plats. Detta ligger till grund för att det idag råder ett tillåtande klimat i 

bygden. Det är ”högt i tak” för initiativ av olika slag. Detta i kombination med en förmåga att samverka 

och en vana att ordna saker innebär att många satsningar av skiftande karaktär under åren kommit till 

stånd och burit frukt. I termer av lokalsamhällets relationer till omvärlden kan vi se att Stjärnsundsbygden 

uppvisar en relativt stor öppenhet för impulser utifrån. Detta i kombination med förhållandevis täta 

sociala band mellan invånarna ger en stark position och goda möjligheter för utveckling. I 

Stjärnsundsbygden finns i förhållande till bygdens storlek ett stort antal mötesplatser i form av 

samlingslokaler, träffpunkter och gemensamma aktiviteter. Att invånarna regelbundet möts och att sociala 

relationer därigenom skapas och förstärks ger en grogrund för initiativ av olika slag. Därför är det också av 

grundläggande betydelse att stärka och utveckla dessa och andra tänkbara mötesplatser. 

 

Vad gäller funktionell attraktivitet har Stjärnsundsbygden också där en hel del att erbjuda. Bygden har i 

förhållande till sin storlek ett relativt stort utbud av offentliga och kommersiella servicefunktioner. 

Stjärnsundskiosken med sina generösa öppettider och sitt breda utbud av service har en nyckelfunktion. 

Caféet, herrgårdsserveringen, Fridhems vegetariska restaurang och butik, ett antal småbutiker för kläder 

och hantverk etc kompletterar på ett bra sätt. Fritidssidan är väl tillgodosedd med anläggningar i form av 

samlingslokaler, fotbollsplan, elljusspår, skridskobana etc. Fritidsgården utgör också en viktig resurs. 

Boendemiljön värderas högt, men utbudet av lägenheter och hus är för litet för att den omsättning ska 

uppstå som behövs för en god befolkningsutveckling. De kollektiva kommunikationerna är också 

bristfälliga och måste avgjort stärkas för att Stjärnsundsbygden ska behålla och stärka sin attraktivitet. Det 

gäller inte minst när klimatförändring och stigande bensinpriser ställer krav på ett mera miljöanpassat 

resande. 

 

Vad gäller arbetstillfällen kan vi notera en hög andel småföretag. Ett överraskande resultat av vår 

utredning är att hela 28 procent av bygdens arbetande befolkning får sin utkomst på orten. Det är en 

mycket hög andel i en bygd utan större arbetsgivare. Bakom siffran ligger framför allt den höga andelen 

småföretag, men också en del arbetstillfällen inom offentlig sektor. Omfattande investeringar i fastigheter, 

planläggning etc har bidragit till att höja attraktiviteten. Omvänt kan vi se att bristen på företagslokaler fått 

negativa följder. Att det finns en F-6-skola, en förskola och ett fritidshem på orten stärker i hög grad till 

Stjärnsundsbygdens funktionella attraktivitet. Inriktningen och kvaliteten på verksamheten vid förskolan, 

skolan och fritids bidrar till hög emotionell attraktivitet. Om skolans verksamhet och betydelse för bygden 

handlar nästa kapitel. 

  



 

23 

 

Problemet på mindre orter brukar i allmänhet vara att en eventuell hög emotionell attraktivitet sällan 

motsvaras av en lika hög funktionell attraktivitet. Detta får konsekvenser för ortens möjligheter att stå 

stark och utvecklas vidare. Vacker natur, intressant kultur och starka sociala nätverk är en nödvändig 

förutsättning för en god utveckling, men det räcker inte. Det behövs också ett visst utbud av service, 

arbetstillfällen och kommunikationer mm för att en ort ska vara intressant att bo på eller flytta till. Att 

stärka en ort handlar därför oftast, enligt den tidigare refererade rapporten från Nutek, om att stärka den 

funktionella attraktiviteten.26 Som framställningen visar är Stjärnsundsbygden en på många sätt stark bygd. 

Även om lokal utveckling förutsätter att alla delar av lokalsamhället involveras handlar det i fallet 

Stjärnsund i ett första steg om att stärka ett antal funktionella komponenter. Vi har i detta kapitel 

identifierat satsningar på bostadsbyggande, företagande, kommunikationer och en bättre samordning av 

besöksnäringen som några av de viktigaste. Att Stjärnsundsbygden har en skola och en förskola bidrar i 

dag i hög grad till ortens funktionella attraktivitet. Med referens till Hedemora kommuns 

landbygdsprogram är sambandet ”mellan livsvillkor för boende, bebyggelse, service, kommunikationer 

och försörjningsmöjligheter” uppenbart. 27 Vi ser här en stor risk om skolan läggs ned. En sådan 

försvagning av den funktionella attraktiviteten kan innebära att bygdens funktionella attraktivitet försvagas 

även i andra avseenden. Detta får konsekvenser även för den emotionella attraktiviteten. Om detta 

handlar kapitel fyra. 

                                                      
26 Nutek 2006. 
27 Hedemora kommun, 2007, Landsbygdsprogram, s 6. 
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Ekonomin är oftast den faktor som utlöser en diskussion om en liten skolas vara eller icke vara. Det 

konstaterar Ingrid Marklund i skriften Skolan mitt i byn, utgiven av Glesbygdsverket 2006.  Den konflikt 

som kommer till uttryck i en efterföljande debatt är oftast en konflikt mellan två mål: Å ena sidan en 

levande landsbygd, å andra sidan en kommunbudget i balans. Ofta – men långt ifrån alltid – kommer 

debatten att också handla om ett tredje mål: Elevernas rätt till en god undervisning, likvärdig med 

undervisningen i andra skolor i landet. I skriften ställs frågan: ”Går dessa tre mål att förena? Levande 

landsbygd, god ekonomi och en likvärdig kvalitet i alla Sveriges skolor?”28   

Den debatt kring Stjärnsunds skolas 

framtid som inleddes hösten 2010 har följt 

detta mönster. Frågan aktualiserades under 

utbildningsnämndens arbete med att ta 

fram ett förslag till ny budget. Diskussionen 

har sedan framför allt handlat om ekonomi, 

men också om vad en nedläggning skulle 

innebära för bygden respektive eleverna. 

Argumenten mot att behålla skolan har 

handlat om att det inte är försvarbart att 

lägga pengar på en skola med 26 elever, att 

undervisningens kvalitet blir för låg och att barnens sociala utveckling äventyras. I det här kapitlet tecknar 

vi en bild av Stjärnsunds skola samt diskuterar pedagogiska, sociala och ekonomiska argument för 

respektive emot en nedläggning. 

Skolundervisning har en lång historia i Stjärnsund som inleddes redan 1766. Den nuvarande byggnaden 

där skolan inryms uppfördes 1898. Skolans nuvarande utseende härrör från den senaste stora om- och 

tillbyggnaden 1993. Sedan dess finns också förskolan i huset. 

I Stjärnsundsbygden har flera byskolor funnits, men idag finns endast Stjärnsunds skola kvar. 

Utvecklingen känns igen från stora delar av Sverige. Med tilltagande urbanisering har allt fler mindre 

svenska skolor lagts ned. En första våg av skolnedläggelser ägde rum under 1950- och 1960-talen, med få 

protester som följd. Betydligt större blev motståndet under 1970-talet. En tredje våg av svenska 

skolnedläggningar inleddes 2003 med en omfattande debatt som följd. Numera berör debatten nästan 

alltid de mindre skolornas roll i lokala utvecklingsprocesser.29  

I en liten bygd som Stjärnsundsbygden varierar alltid antalet barn i skolan. Detta hänger samman med 

befolkningens ålderssammansättning, men också i hög grad med in- och utflyttning. 

I november 2010 bodde i Stjärnsundsbygden elva barn som gick i förskola, varav sju var inskrivna i 

Stjärnsunds förskola. Tre barn gick på förskola i Dormsjö och ett i Hedemora. Antalet barn i 

grundskolans klass F-6 boende i Stjärnsundsbygden var 24.  Av dessa gick 22 i Stjärnsunds skola och två i 

                                                      
28 Marklund 2006, citatet på s 4. 
29 Gunnarsdotter 2005, s 89-91. 
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Annaskolan, Dormsjö. I Stjärnsunds skola gick samtidigt också fyra barn med postadress utanför 

Stjärnsund. Strax efter det att kartläggningen ( se kap 2) gjordes lämnade ett barn skolan i samband med 

flytt. Samtidigt tillkom tre nya elever, varav två från Annaskolan och en från annat län. I januari 2011 har 

skolan 28 elever, varav fyra med postadress utanför Stjärnsund. 

Skolan har under många år varit beroende av inflyttning och är alltså så även idag. Av dagens 35 barn i 

skolan och förskolan är endast 13 stycken födda i Stjärnsundsbygden. Övriga är inflyttade (18 st), eller bor 

på annan ort i kommunen och skjutsas till skolan (4 st). Mot bakgrund av att Stjärnsund under nästan 30 

års tid varit en utpräglad inflyttningsbygd, kan vi konstatera att det är förenat med stora svårigheter att 

göra prognoser för hur elevantalet kommer att utvecklas framöver. Förväntade födelsetal, som tidigare 

använts som ett mått på storleken hos kommande elevkullar, är med andra ord ett otillräckligt 

mätinstrument.   

I debatten om landsbygdsskolors vara eller icke vara framförs av och till pedagogiska argument för att 

lägga ner byskolor. En liten skola skall ha svårt att ge eleverna en utbildning och social fostran likvärdig 

den större skolan. Motståndarna till små skolor framhåller även att allt för små grupper kan verka negativt 

på pedagogik och social utveckling. Försvararna av den lilla skolan framhåller å sin sida ofta argument som 

att det lilla formatet gör att alla elever blir sedda och att eleverna känner sig trygga. De lyfter även fram 

möjligheterna till att i större grad göra undervisningen mer individualiserad.30  

Det vetenskapliga underlaget i ämnet är litet, men de undersökningar som gjorts pekar alla mot att skolans 

storlek inte har betydelse för undervisningsresultatet. I skolverkets rapport Utbildningsvillkor i glesbygd 

framgår att glesbygdselevernas medelbetyg ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Skolverket 

genomför utbildningsinspektioner i Sveriges samtliga skolor och i de rapporter som lagts fram från skolor 

i glesbygd 2003 – 2005 framkommer inget som tyder på skillnader i resultat mellan elever i glesbygd och 

andra elever. För perioden 2006 – 2008 drar skolverket återigen slutsatsen att skolans storlek inte har 

någon betydelse för undervisningsresultatet. Både skolverkets fallstudier och nationell statistik tyder på att 

elever i glesbygden får en lika bra utbildning som andra elever.31 

Forskning som till stor del ligger till grund för införandet av en ny läroplan i svensk grundskola 2011  

(Lgr 11)32 visar att så kallade skolstrukturella faktorer, alltså exempelvis elevantal och organisation av 

skolan, har liten inverkan på elevers kunskapsresultat. Det som däremot påverkar elevers kunskapsresultat 

är hur undervisningen utformas och genomförs av läraren.33 Detta talar emot att skolans litenhet skulle 

vara till men för elevernas utveckling och kan vara en förklaring till Glesbygdsverket resultat (se ovan). De 

undervisningsresultat som uppvisas i Stjärnsunds skola är goda både nationellt och lokalt. Andel elever i 

Stjärnsunds skola som nått kunskapsmålen i alla kärnämnen vårterminen 2009 var 87,5 procent. Resultatet 

för alla skolor i kommunen var 72,7 procent och i Husby rektorsområde (Stjärnsunds och Smedby skolor 

samt Jonsboskolan i Långshyttan) 63,6 procent.34 För 2010 är resultatet oförändrat för Stjärnsund  

(87,5 procent). För Husby rektorsområde har resultatet ökat till 78,7%. För kommunens skolor totalt har 

siffran stigit till 79,8.35 

 

                                                      
30 Glesbygdsverket, 2009. 
31 Skolverket 2000. Jfr Marklund 2000, s 7-9. 
32 Läroplan för grundskolan Lgr 11. 
33 Hattie 2008. 
34 Kvalitetsredovisning för Stjärnsunds skola läsåret 2009/2010. 
35 Hedemora kommuns kvalitetsredovisning 2010. 
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Sedan våren 2005 gör utbildningsnämnden i Hedemora kommun kontinuerligt nulägesbeskrivningar bland 

kommunens skolor. Som underlag för beskrivningarna mäts det pedagogiska och sociala klimatet 

(PESOK). Resultatet från PESOK våren 2009 visar att miljön sammantaget i kommunens skolor 

försämrats mellan 2008 och 2009. Skolan i Stjärnsund visar dock en förbättring i såväl elevmiljö som 

trivsel och trygghet under samma period. Under 2010 har resultatet för Stjärnsunds del sjunkit något men 

ligger fortfarande över väl godkänt.36 Skolan i Stjärnsund visar alltså goda resultat vad gäller elevmiljö som 

trivsel och trygghet. Elevinflytandet är också högt. På Stjärnsunds skola bedrivs sedan många år ett mycket 

medvetet arbete för att stimulera elevernas sociala utveckling och motverka alla former av mobbing. 

Skolan har genom åren haft ett flertal elever med svårigheter av olika slag vars föräldrar har valt denna 

skola på grund av de små elevgrupperna och det fina stöd barnen där kan få. Övriga elever gynnas också 

genom att de tidigt lär sig tolerans och respekt samt får en bred social erfarenhet. Skolans framgångsrika 

arbete på detta område utgör en resurs i kommunen som borde kunna utnyttjas ännu bättre. Förslag på en 

sådan lösning finns i kapitel 5 (se avsnittet ”Utveckla Stjärnsunds skola till en resursskola”). 

 

De resultat som visas ovan lyfter alltså fram en skola som fungerar väl, både vad gäller elevernas sociala 

och kunskapsmässiga eller kognitiva utveckling. Stjärnsunds skola utbildar trygga, miljömedvetna och 

kunskapsmässigt väl förberedda elever. Argumentet att skolan genom sin litenhet skulle brista vad gäller 

pedagogik och social fostran håller alltså inte.   

Under senare år har skolan i Stjärnsund kommit att bli synonym 

med miljö och mat.37 Genom ett framgångsrikt och metodiskt 

arbete har miljötänkande och -arbete blivit en naturlig del av 

undervisningen och skolvardagen. Viktiga delar av detta är 

kretsloppshuset med höns, växthus och kompostering och 

tillagningsköket där ekologiska råvaror utgör grunden till god och 

nyttig skolmat. Delar av undervisningen bedrivs utomhus där 

naturen och närmiljön får fungera som lektionssal. Skolan har 

tillgång till en egen slogbod bakom kyrkan vid sjön Grycken och 

Sveaskog har upplåtit ett område i skogen söder om Sörbosjön 

till eleverna. Slogboden och ”Skolskogen” fungerar som 

utflyktsmål och del i undervisningen. Skolan var först i kommunen med miljöcertifieringen Grön flagg 

och utmärkelsen Miljöskola samt senare Skola för hållbar utveckling. I mars 2011 fick Stjärnsunds skola 

för tredje gången utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (se bilaga 1). Kraven för att få denna treåriga 

certifiering är mycket höga både vad gäller planerad verksamhet och uppföljning av denna. I Hedemora 

kommun är det, förutom Stjärnsunds förskola och skola, endast förskolan Kristallen som lyckats nå dit. 

Förskolans och skolans personal har under tre terminer gått utbildningen ”På lika villkor” vilket medfört 

att skolan nu också är certifierad som Jämställd skola. Också jämställdhetsarbetet integreras i 

skolvardagen.  

Det konsekventa arbetet med miljö, kretslopp och kost har renderat i många utmärkelser och priser. Bland 

annat har skolköket tre gånger fått pris för Dalarnas bästa skolmat. Detta bekräftas i kommunens 

kvalitetsredovisning där skolmaten i Stjärnsund är en av få skolor som får väl godkänt av eleverna. 38 Det 

uppskattade skolköket har också lyfts fram i en egen kokbok. Den skrevs och gavs ut av föräldrar vid 

                                                      
36 Hedemora kommuns kvalitetsredovisning 2010. 
37 http://skolahedemora.webdoc.nu/Stjarnsund.asp 
38 Hedemora kommuns kvalitetsredovisning 2009. 
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skolan i samarbete med Stjärnsundsbygdens biblioteksförening 2010, dels som ett inlägg i 

skolmatsdebatten, dels som ett sätt att lyfta fram Stjärnsunds skola och det fina arbete som bedrivs där.39 

Stjärnsunds skola uppfyller därmed på ett bra sätt, förutom kunskapskraven, flera av de mer övergripande 

målen i läroplanen, alltså målen som strävar mot de överordnade perspektiven; miljö, hållbar utveckling 

och jämställdhet.  

Är den lilla skolan dyrare än en större skola? Räknat på kostnad per elev blir svaret ja. Lärartätheten är 

högre, skolmåltiderna kostar mer per elev och lokalkostnaden per elev blir också den högre. Den dyra 

skolan är en sanning så länge kalkylkerna är strikt kopplade till förvaltningen som ansvarar för skolan. Ser 

man skolan som en del av en helhet, i ett större samhällsekonomiskt perspektiv kan bilden vara 

annorlunda. Bland annat är måluppfyllelsen för Stjärnsunds skola hög jämfört med andra skolor i 

kommunen 

Enligt utbildningsnämndens i Hedemora uträkning skulle en nedläggning av Stjärnsunds skola innebära en 

besparing på drygt 2,5 miljoner. Av den summan står minskade lokalkostnader för 1 409 000 kr och 

minskade personalkostnader för 1 144 000 kr.40 Tyvärr framgår det inte av kalkylen utifrån vilka 

förutsättningar beräkningarna gjorts. Vad gäller de minskade lokalkostnaderna är de rimligen beroende av 

vad som händer med fastigheten när skolan flyttar ut. Det framgår inte om kommunen efter en tänkt 

nedläggning har för avsikt att sälja, hyra ut eller använda fastigheten för annan kommunal verksamhet. 

Utsikterna att hyra ut fastigheten verkar små, om man inte tänker sig en rejält subventionerad hyra. 

Utsikterna att sälja fastigheten med vinst framstår heller inte som särskilt stora. Vilket värde har en stor 

tom fastighet på en ort utan skola och i förlängningen med ett sviktande underlag för lanthandeln? Det är 

möjligt att kommunens kostnader för själva skolfastigheten under många år kommer att överskugga en 

eventuell besparing. Vad gäller personalkostnaderna gör kommunen säkert en mindre besparing, 

åtminstone på längre sikt. Personalen kommer i kraft av många tjänsteår att vara kvar i kommunen, men 

nyanställningar kan kanske undvikas på andra håll alternativt att annan personal sägs upp. 

Besparingen i en förvaltning kan bli en kostnad i en annan. Vilka konsekvenser skulle en nedläggning av 

Stjärnsunds skola få för lokalsamhället och i förlängningen för kommunen som helhet? Att anföra 

ekonomiska argument för en nedläggning av en skola är inte ovanligt. Att analysera vilka besparingar som 

görs i det korta perspektivet för den enskilda förvaltningen talar ofta för en avveckling av den lilla skolan. 

När man analyserar och vidgar de ekonomiska konsekvenserna för lokalsamhället och kommunen blir det 

genast lite svårare och de ekonomiska argumenten blir inte lika självklara och tydliga. 

Som vi här har visat är den utbildningsmiljö som erbjuds i Stjärnsund av god kvalitet på flera plan. Skolan 

lyckas mycket väl med att förmedla kunskaper, fostra eleverna socialt och har dessutom ett väl utvecklat 

arbete när det gäller läroplanens övergripande perspektiv: miljö, hållbar utveckling och jämställdhet. Vi har 

också konstaterat att de pedagogiska och sociala resurser som skolan erbjuder är en tillgång i kommunen 

som fler borde få nytta av. Avslutningsvis ska vi diskutera skolan i relation till bygden. 

Att det finns en väl fungerande skola ger barnfamiljer på orten en dräglig vardag. Barnen har kort avstånd 

till skolan. Det är enkelt att lämna och hämta på skola, dagis och fritids. Barnen får kompisar på nära håll. 

                                                      
39 Stjärnkokboken 2010. 
40 Utbildningsnämnden budgetförslag 2010-10-06. 
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Allt detta är liktydigt med funktionell attraktivitet. Att skolan med sin trygga miljö, goda pedagogiska 

resultat och sitt miljöarbete också har hög emotionell attraktivitet står klart. 

 

Vi vet av erfarenhet att barnfamiljer som funderar på att flytta till Stjärnsundsbygden först av allt hör sig 

för om skolan, dels om kvaliteten, dels om utsikterna att skolan får vara kvar.41 Ett antal mindre 

vetenskapliga studier från andra orter pekar i samma riktning: Tillgången till en byskola har stor betydelse 

för om barnfamiljer väljer att stanna kvar på eller flytta till en mindre ort.42 Flera andra studier visar att 

drivkrafterna hos dem som flyttar till landsbygden oftast handlar om att få en bra boendemiljö, och då i 

synnerhet en bra uppväxtmiljö för barnen.43 Vad gäller det senare utgör rimligtvis en väl fungerande skola 

en viktig komponent. 

 

I termer av funktionell och emotionell attraktivitet representerar Stjärnsunds skola stora värden. 

Stjärnsunds skola är viktig för lokalsamhället både genom att erbjuda en viktig samhällsfunktion och 

genom att fungera som mötesplats. Att bygdens barn möts dagligen ger sammanhållning både mellan 

barnen och mellan bygdens barnfamiljer. Det ger också barnen tillgång till de potentiella lekkamrater som 

finns i närområdet. Den högklassiga undervisningen, det framgångsrika arbetet med att skapa en god 

social miljö samt inriktningen mot hållbar utveckling bidrar starkt till skolans emotionella attraktivitet. 

 

Rent allmänt är skolor på mindre orter en del av närmiljön på ett mer synligt och tydligt sätt än på större 

orter. Skolan blir en del av bygden och dess identitet.44 Det finns dock inte särskilt mycket forskning om 

vilken roll små skolor spelar för lokalsamhället där de ligger. Antropologen Yvonne Gunnarsdotter visar 

utifrån ett småländskt exempel att den sociala interaktionen i bygden minskade efter en nedläggning. 

Tillfällena att mötas blev färre. Nedläggningen minskade också barnens känsla för och anknytning till 

bygden.45 Det är sannolikt att nedläggning av Stjärnsunds skola i ett första steg skulle innebära något 

liknande för vår bygd. En nedläggning skulle också avsevärt komplicera vardagen för barn och föräldrar. 

En mer långtgående konsekvens är att en nedläggning på sikt med stor sannolikhet skulle undergräva 

möjligheterna till en fortsatt god utveckling för lokalsamhället.  

                                                      
41 Exempelvis har skolans rektor Eva Larsson genom åren fått många sådana samtal. 
42 Zetterman 2004 i Gunnarsdotter 2005, s 91. 
43 Kåks & Westholm 1994, Stenbacka 2001. 
44 Gunnarsdotter 2005. 
45 Gunnarsdotter 2005. 
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Inom framtidsforskningen arbetar man ofta med scenarier. Sådana tas fram genom att man låter en 

påverkansfaktor med tankens hjälp utvecklas i olika riktningar. Tanken med att arbeta med scenarier är att 

denna metod på ett tydligt sätt illustrerar olika handlingsalternativ och deras konsekvenser. Det ska 

understrykas att ett scenario inte är en prognos utan ett verktyg för att se och tolka förändring. Vi har i det 

här kapitlet valt att arbeta med två scenarier, ett där Stjärnsunds skola läggs ned och ett där skolan får vara 

kvar och ett större utvecklingsarbete inleds. 

Att en nedläggning av skolan i Stjärnsund får konsekvenser både på kortare och längre sikt står, som vi 

uppfattar det, utom allt tvivel. Kortsiktigt påverkas framförallt de som idag bor och verkar i området. På 

längre sikt kan en nedläggning av skolan innebära en omfattande strukturell förändring av 

befolkningsmönstren och därmed av hela bygden. 

Risk för utflyttning  

Direkt skulle en nedläggning påverka de familjer, som bor i Stjärnsund och som har barn i åldern 0- 13 år. 

Vissa familjer, som idag har arbete på annan ort, kan välja att flytta från orten och kanske därmed också 

från kommunen eftersom det blir alltför krävande att kombinera arbetspendling med barnens skolgång 

utanför Stjärnsund. Exempelvis arbetspendlar idag 26 personer till orter i Gävleborgs län och 23 till 

Borlänge, Falun och Säter. Skulle fem familjer välja att flytta innebär detta ett skattebortfall för Hedemora 

kommun av storleksordningen 400 000 kr per år samt uteblivna bidrag från staten. 

Risk för annat skolval 

Ett alternativ kan också vara att familjerna tills vidare bor kvar, men placerar barnen i en skola i en annan 

kommun för att kunna samordna arbetspendling med barnens skolgång. Ytterligare ett alternativ kan vara 

att placera barnen i friskola. I båda dessa alternativ uppstår en direkt utgift för Hedemora kommun. En 

nedläggning av Stjärnsunds skola innebär med stor sannolikhet att bygdens barn delas upp mellan flera 

skolor vilket får långtgående sociala konsekvenser. Utan den dagliga kontakt som skolan ger är risken stor 

att barn och föräldrar inte lär känna varandra, vilket gör de sociala relationerna i lokalsamhället svagare. 

  

Inga unga bosätter sig i Stjärnsund 

En något mer långsiktig konsekvens skulle sannolikt bli att inga nya barnfamiljer bosätter sig i Stjärnsund. 

Det finns så många alternativa bostadsorter att den relativa attraktionskraft, som Stjärnsund kan ha, 

sannolikt inte uppväger nackdelarna med både arbetspendling för föräldrarna och skolpendling för 

barnen. De elever, som idag går i Stjärnsunds skola är till stor del sådana som inte är födda i Stjärnsund – 

19 av 35 barn är födda på annan ort och har flyttat in till Stjärnsund. Det styrker att Stjärnsund idag är en 

attraktiv bostadsort för barnfamiljer – något som i hög grad påverkas av närheten till en liten och väl 

fungerande skola. Fyra av 35 barn bor på annan ort och skjutsas till skolan i Stjärnsund. Detta 

understryker ytterligare skolans attraktionskraft. 

En annan konsekvens blir troligen att unga människor inte väljer Stjärnsund som en långsiktig bostadsort. 

Idag indikerar många unga med tidigare anknytning till Stjärnsund att de gärna vill bosätta sig på orten. 

Några stjärnsundsfödda unga vuxna har redan flyttat tillbaka. Sannolikheten för att unga, som bildar familj 

och skaffar barn skulle stanna på orten om skolan inte finns kvar är däremot mycket låg. 
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Förändrad befolkningsstruktur 

På sikt kan en skolnedläggning innebära en förändrad befolkningsstuktur i Stjärnsundsbygden. Barn och 

yngre människor försvinner och kvar blir en befolkning som till allra största delen består av medelålders 

och äldre människor. En konsekvens kan också bli att flera hus som idag är permanentbostäder 

omvandlas till fritidshus. 

 

Minskat serviceutbud 

För orten Stjärnsund kan detta påverka serviceutbudet. Underlaget för lanthandeln och den service, som 

den erbjuder, minskar. Underlaget för kollektivtrafiken minskar också, vilket sannolikt innebär indragning 

av redan glesa bussförbindelser. 

Minskat föreningsliv, kulturutbud och turism 

I förlängningen kan detta också göra att ett av Hedemora kommuns starkaste turistmål försvagas avsevärt. 

Liksom förenings- och kulturlivet är turismen i hög grad beroende av ideella krafter. Stjärnsundsbygden är 

unik vad gäller sin mångfald av ideella föreningar och stiftelser.  Tillsammans står dessa organisationer för 

ett förenings- och kulturliv som i proportion till befolkningens storlek är imponerande stort. De har också 

en avgörande betydelse för turismen på orten. Exempelvis sköts Stora herrgården och konsertlokalen 

Smedjan helt ideellt, likaså driften av Fridhems kursgård och vandrarhem. Bruksmarknaden som varje 

lördag under juli och augusti lockar flera hundra besökare, är också ideellt driven, liksom Folkmusikfesten 

med 2 600 besök år 2010. Konsertverksamheten i Smedjan med tillhörande servering drivs kommersiellt 

men är likafullt beroende av ideella krafter för att fungera. Konstvandringar, konstutställningar, konserter, 

stora och välbesökta valborgs- och midsommarfiranden är andra exempel på ideellt drivna arrangemang 

som lockar många utomstående besökare.  

En minskning av den yngre befolkningen på orten kommer att innebära att nyrekryteringen av 

föreningsmedlemmar försvåras och föreningarnas aktiviteter minskar. För att Stjärnsund ska kunna 

fortleva som kulturbygd och turistmål krävs att det ideella arbetet kan fortgå. Detta kräver i sin tur en 

förnyelse av befolkningen i Stjärnsund. Som vi uppfattar det är en sådan förnyelse bland annat beroende 

av att det finns en skola på orten. 

Kommunens ekonomi påverkas 

För kommunen skulle en nedläggning av skolan innebära minskade skatteintäkter och minskade statliga 

bidrag. De investeringar av storleksordningen 4 mkr i nya tomter, som kommunen nyligen genomfört 

kommer då sannolikt inte att ge någon återbäring. Dagens skolhus, med ett bokfört värde på 5,7 mkr har 

ingen känd alternativ användning och den investering i bergvärme som beslutats ökar detta belopp. 

Negativa effekter på Stjärnsundsbygdens omland 

En centralort är beroende av sitt omland. Stjärnsunds närmaste centralort är Långshyttan. Där finns ett 

serviceutbud i form av vårdcentral, bvc, tandvård, apotek, högstadium och dagligvaruhandel som även 

Stjärnsundsbygdens invånare nyttjar. Minskar Långshyttans befolkningsunderlag hotas också 

serviceutbudet. Under de senaste åren har Långshyttan drabbats av flera nedläggningar som Konsum, OK, 

biblioteket.  Biblioteksverksamheten bedrivs idag ideellt av en förening, liknande den i Stjärnsund. Det 

minskade utbudet av samhällsservice i Långshyttan påverkar ortens attraktionskraft som bostadsort 

negativt. En avfolkning av Stjärnsundsbygden får konsekvenser för Långshyttans serviceutbud. Om unga 

personer inte bosätter sig i Stjärnsund, minskar på sikt underlaget för högstadiet i Långshyttan och dess 

existens ifrågasätts. Därtill kan läggas att elever från Smedby skola i  hög grad väljer att studera på 

högstadiet i Hedemora, vilket också påverkar skolan i Långshyttan. 
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Från aktiv bygd till pensionärsreservat 

Förändring kan ha olika karaktär. Den kan vara ytlig eller djupgående, den kan inträffa snabbt eller komma 

smygande. Den kan få direkta konsekvenser eller en mera långsiktig betydelse. Vår slutsats är inte att 

Stjärnsund skulle dö som en konsekvens av skolans nedläggning. Men när vi sätter olika faktorer i relation 

till varandra ser vi en stor risk för att förändringen på sikt kan bli genomgripande. Sammanfattningsvis kan 

Stjärnsundsbygden komma att förändras från att vara en ort med högt attraktionsvärde och en aktiv 

befolkning som vill bidra till kommunens och regionens utveckling, till ett pensionärsreservat och 

fritidshusområde. 

I det följande skisseras en positiv utveckling för Stjärnsundsbygden under förutsättning att skolan finns 

kvar. Vi kallar detta scenario för ”Vision 2016”. Denna utveckling kommer inte automatiskt med ett 

positivt beslut gällande skolan utan förutsätter arbete och engagemang såväl lokalt som på kommunnivå. 

Om beslut fattas att Stjärnsunds skola skall finnas kvar måste ett utvecklingsarbete starta omgående för att 

inte frågan om skolans nedläggning åter skall tas upp inom något år.  Hur ett sådant utvecklingsarbete 

skulle kunna se ut skisseras i rapportens femte och avslutande kapitel. 

Målet: 20 nya familjer och tio nya jobb 

Ett rimligt mål för ”Vision 2016” är att öka antalet permanentboende i bygden med 20 familjer inom en 

femårsperiod samt att stimulera företagandet så att minst tio nya heltidsarbeten skapas på orten. En 

inflyttning av 20 familjer innebär ca 60 personer. Hälften av familjerna kan antas ha barn, vilket skulle 

innebära ett tillskott för skolan med 10-20 barn inklusive de barn som har behov av förskoleplats. Därmed 

skulle underlaget för skolan öka till drygt 40 elever, vilket torde vara tillräckligt för att säkerställa en 

byskolas framtid. 

Mot bakgrund av de investeringar som Hedemora kommun gjort i exploateringsområden för bostäder i 

Stjärnsund samt det intresse som finns från många att bosätta sig i bygden är det rimligt att anta att ett 20-

tal familjer under närmaste femårsperiod under vissa förutsättningar väljer att permanent slå sig ned i 

Stjärnsund.  

Tillskott till kommunens ekonomi 

Kommunalekonomiskt skulle en inflyttning medföra ett engångstillskott på 3 mkr (60 pers x 50 000 kr i 

statligt skatteutjämningsbidrag) samt ett årligt tillskott på ca 2 mkr i skatteintäkter utöver de årliga 

fastighetsavgifter som kommer kommunen till del från villaägare. De som väljer att bygga egen villa har 

möjlighet att köpa tomt av kommunen. Snittkostnaden för kommunens tomter är för närvarande ca 

300 000 kr, vilket medför att kommunen får återbäring på de investeringar på de drygt 4 mkr som 

exploateringsområdena hittills inneburit. För att underlätta inflyttning är det emellertid önskvärt att 

kommunen sänker kostnaderna för inköp av tomter. 

Positiva effekter på kort sikt 

En inflyttning av 20 nya familjer skulle innebära ett bättre underlag för lanthandeln och den service som 

erbjuds där. Detta innebär att den viktiga lanthandelns fortlevnad säkerställs. Det innebär vidare att de 

ideella och kommersiella krafter, som finns på orten, fortsätter sitt arbete för att ge sitt bidrag till en 

levande landsbygd i kommunen, där Stjärnsund som turist- och kulturcentrum är en viktig del. 
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Positiva effekter på längre sikt 

I ett längre perspektiv, med sikte på åren efter 2016, ökar elevunderlaget ytterligare då vår vision innebär 

ett långsiktigt målinriktat utvecklingsarbete där olika insatser sätter igång en positiv spiral som ytterligare 

ökar ortens attraktionskraft och utomståendes intresse för att flytta hit. 

En ort med låg attraktionskraft kan lätt hamna i en negativ spiral. Utflyttning gör att antalet lediga 

bostäder ökar. Bostadspriserna sjunker, vilket gör det allt svårare att motivera nybyggnation eller mer 

omfattande renoveringar då detta medför en betydande risk för dem som inte vet att de har för avsikt att 

stanna på orten under lång tid, t ex genom att de har sin försörjning där. 

En inflyttning medför å andra sidan ökad efterfrågan på bostäder, vilket gör att bostadspriserna ökar, 

vilket lättare motiverar renovering och nybyggnation. För en ort som Stjärnsund, dit familjer ofta flyttar 

utan att ha fast försörjning knuten till orten men på grund av ortens attraktivitet i andra avseenden, kan 

relativt höga bostadspriser vara en förutsättning för att våga sig på en nybyggnation. När nybyggnation 

kommer igång i större skala blir det lättare att satsa på nybyggnation, då man ser att det är fler som vågar 

sig på denna investering. 

Denna process har redan satts igång då det pågått nybyggnation av bostäder under 2000-talet, om än i 

begränsad skala, t ex genom fyra nya hus efter vägen ut Klacklandet och ett hus i Undviken mellan 

Stjärnsund och Rörshyttan.  Flera fritidshus på Klacklandet och Rönäsudd har också renoverats till 

permanentbostäder. Processen har alla förutsättningar att accelerera om ortens funktionella och 

emotionella attraktivitet hålls hög. 
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Vi som står bakom den här rapporten vill alltså utveckla – 

inte konservera eller nedmontera – Stjärnsundsbygden. Vi 

är övertygade om att Stjärnsundsbygden har potential att 

växa och utvecklas till att bli en ännu bättre bygd att bo och 

verka i. Vi är också övertygade om att Stjärnsundsbygden 

har mycket att bidra med till hela kommunens utveckling.     

I denna rapport har vi visat att Stjärnsundsbygden är en i 

många avseenden stark bygd, men att det också finns 

svagheter som vi behöver arbeta särskilt med för att skapa 

en god framtid. Att skolan får vara kvar ser vi som en 

nödvändig förutsättning för ett kommande 

utvecklingsarbete.  Vi är beredda att lägga energi och kraft 

på att fortsätta utveckla vår bygd. Det är dock nödvändigt 

med ett aktivt intresse och stöd från kommunen för att ett sådant arbete ska kunna genomföras och 

resultera i en positiv utveckling. 

Vi hoppas och tror att Hedemora kommun, mot bakgrund av det antagna landsbygdsprogrammet 2007 

och de investeringar som gjorts i Stjärnsund, är beredd att tillsammans med oss satsa på detta. Vi ser det 

som angeläget att ta tillvara och få återbäring på de omfattande investeringar som kommunen, föreningar, 

enskilda personer, staten och EU har genomfört i Stjärnsund under de senaste decennierna. Vi ser det 

också som mycket angeläget att ta vara på det engagemang, det kunnande och den drivkraft som finns hos 

Stjärnsundsbygdens invånare. Detta för att nå vissa mål som säkerställer skolans framtid och som gör att 

denna del av kommunen även i fortsättningen får vara en levande bygd och ett starkt turistmål. 

För detta arbete behövs en konkret handlingsplan: Hur går vi från ord till handling? Hur får vi 

Stjärnsundsbygden att utvecklas under de närmsta fem-tio åren så att yngre människor (arbetande, 

barnfamiljer) flyttar in och vill bo kvar? Vi vill här avslutningsvis initiera en sådan diskussion.  Den bygger 

på att Hedemora kommun är beredd att satsa dels ekonomiskt, dels genom att tillhandahålla den kunskap 

som finns hos politiker och tjänstemän.  En annan förutsättning är ett bra samarbete mellan kommunen 

och Stjärnsundsbygdens invånare. Tyngden i vår handlingsplan ligger på de områden som vi identifierat 

vara i störst behov av utveckling, nämligen bostadsbyggande, företagande, kommunikationer, 

besöksnäring samt nödvändigheten av att satsa på hållbar utveckling. Vi ser också möjligheter att göra 

Stjärnsunds skola ännu mer attraktiv. 

 

I ett första steg bildar vi en samverkansgrupp för Stjärnsundsbygdens utveckling. Där bör företagare och 

intresserade föreningar ingå, kanske även enskilda medlemmar. Gruppen ska i samverkan med övriga 

organisationer i lokalsamhället och Hedemora kommun ta ett större grepp om bygdens utveckling. Den 

ska tänka strategiskt, fungera som paraplyorganisation för redan befintliga föreningar samt även arbeta 

aktivt med egna projekt och utvecklingssatsningar. Den ska företräda bygden och fungera som 

remissinstans mot kommun, länsmyndigheter, större företag och andra. Hur gruppen ska formeras och 

hur arbetet ska organiseras får diskuteras. En av flera viktiga frågor i inledningsskedet är hur vi engagerar 
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unga invånare. För att arbetet ska kunna bedrivas med kraft bör gruppen i ett tidigt skede söka 

ekonomiska medel. 

 

Samverkansgruppens arbete bygger på att Hedemora kommun är villig att satsa på bygden. Våra 

förväntningar på kommunen kan sammanfattas som följer: Samverkansgruppen ges möjlighet att 

medverka i arbetet med en ny översiktsplan. Kommunen ökar sina aktiviteter för att marknadsföra hela 

kommunen, inklusive Stjärnsund, för boende och företagsetablering. Kommunen arbetar för att få 

ekonomisk avkastning på de investeringar, som har gjorts med skattemedel i Stjärnsundsbygden. 

Kommunen arbetar tillsammans med samverkansgruppen för ett bättre utnyttjande av offentliga och 

skattefinansierade byggnader i Stjärnsund. 

 

 

Att skapa fler bostäder är nödvändigt för en gynnsam utveckling. Ett antal tomter finns redan för dem 

som önskar bygga egen villa. Utbudet av tomter måste dock öka till att också omfatta det mer attraktiva 

området Klarängarna. Det är absolut nödvändigt att kommunen utarbetar en detaljplan och avstyckar 

tomter även inom detta område samt tillåter byggande i egen regi, något som för närvarande nio familjer 

är seriöst intresserade av.   

En mycket viktig fråga att arbeta vidare med är också bristen på hyresrätter. Det finns ett dokumenterat 

behov av hyreslägenheter på orten. Efterfrågan kommer såväl från ungdomar, som inte är kapitalstarka 

nog att bygga egen villa, som från pensionärer. De flesta pensionärer i Stjärnsund önskar bo kvar på orten 

även efter det att de inte klarar av att bo i nuvarande bostad. Förutsättningen är dock att det då finns 

lämpliga seniorbostäder att flytta till. Därför är det angeläget att seniorbostäder byggs i Stjärnsund, 

eftersom en sådan ”bostadsväxling” skulle utöka utbudet av villor och lägenheter på orten. En lämplig 

plats för sådana är ett område vid Glada Kalles väg, vilket kommunen äger och som redan är 

detaljplanelagt. Ett alternativ kan vara att kommunen köper in redan befintliga fastigheter för renovering 

och uthyrning till såväl seniorer som yngre familjer. Hedemora Bostäder AB har sagt sig vara villigt att 
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bygga nytt under förutsättning att en lista över namn på sökande till hyresrätter i Stjärnsund kan 

presenteras. 

Den ekonomiska satsning på 3,9 miljarder kr som Boliden AB avser göra i gruvan i Garpenberg måste 

utnyttjas för kommunen bästa. Företaget planerar en utökning av personalstyrkan permanent. 

Underleverantörer och servicefunktioner kommer att generera ytterligare verksamhet. Ett aktivt arbete bör 

starta omgående för att nya medarbetare i Boliden väljer bostadsort i Hedemora kommun. Stjärnsund, 

som har tillgång till tomter och mark och vars geografiska belägenhet är gynnsam, måste här utgöra ett 

alternativ. Det är önskvärt att arbeta på samma sätt gentemot andra större företag, som kan ha intresse att 

anställa nya medarbetare. 

   

Stjärnsund har många företag och det finns en stark entreprenörsanda i bygden. Vi bedömer att det finns 

goda möjligheter att bedriva verksamhet för i första hand fler tjänste-, utbildnings- och distributions-

företag samt tillverkningsindustri och lant-/skogsbruk. För närvarande råder brist på lokaler. Den 

nystartade företagarföreningen i Stjärnsund önskar ett nära samarbete med kommunen för att tillsammans 

aktivt arbeta med lokalfrågor för företag. Stjärnsunds byggrupp har idéer om en företagspark vid 

Klarängarna för i första hand tillverkningsindustri. En annan idé är att inventera och iordningställa lokaler 

i centrala Stjärnsund för i första hand tjänsteföretag. ”Rätt” plats och lokaliteter kan vara viktiga för ett 

företag. Hedemora kommun kan börja marknadsföra Stjärnsund som en etableringsort, så snart man 

spikat planer på att bygga företagslokaler. Man måste då ha en marknadsföringsidé klar. Det är viktigt att 

den goda entreprenörsandan tas till vara och att de företag som expanderar eller etableras ges möjlighet att 

utvecklas och bli kvar på orten och i kommunen.  

Jord- och skogsbruksföretagen har stora möjligheter att utvecklas i bygden. De kan få en viktig roll i 

bevarandet av det öppna landskapet, som är en viktig del av kulturmiljön. Förbuskning och igenväxning av 

tidigare betesmarker och ängar inverkar negativt på helhetsintrycket av bygden. En utökad djurhållning är 

önskvärd där en samverkan mellan olika lantbruksföretag kan öka möjligheterna för en lönsam 

verksamhet. En annan möjlighet är en framtida satsning på lokal livsmedelsproduktion (se nedan Ekobygd 

Stjärnsund). 
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Ett problem som de flesta företagen anger är den undermåliga mobiltäckningen. Vårt intryck är att de 

större företagen och även flertalet privatpersoner önskar en förbättrad täckning och ser det som en 

förutsättning för landsbygdens utveckling. Här finns dock delade meningar eftersom det parallellt sedan 

några år finns ett lokalt och kommunalt engagemang för Stjärnsund som en lågstrålande zon. 

Vägstandarden, framförallt mellan Svinö – Stjärnsund, har dålig bärighet och är i mycket dålig kondition. 

Det innebär en besvärande omständighet för många företag. 

Ett önskemål från flera företagare är någon typ av lunchservering. Goda möjligheter finns att få igång en 

sådan verksamhet. På Fridhem finns ett godkänt restaurangkök där restaurangverksamhet bedrivits 

dagligen under långa perioder. Skolköket i Stjärnsund erbjuder idag lunchlådor inom ramen för sin 

kapacitet. Utöver detta finns möjligheter att sommartid äta lunch på Herrgården. Café Gabriel Stierncrona 

investerar för närvarande i ett nytt kök och kommer inom kort att kunna erbjuda luncher. 

 

 

Stjärnsundsbygden är belägen i ett hörn av Hedemora kommun nära gränsen till Gävleborgs län. De 

offentliga kommunikationerna till centralorten är dåligt utbyggda och resorna tar onödigt lång tid. Ingen 

kollektivtrafik finns till närliggande större orter i Gävleborgs län. De bristfälliga kommunikationerna 

komplicerar vardagslivet för främst ungdomar och äldre. Vår bedömning är att de långa restiderna för 

gymnasieelever har betydelse för att så få stjärnsundsundomar väljer att gå gymnasiet i Hedemora. Detta 

påverkar kommunens ekonomi negativt.  Ett arbete med att förbättra kollektivtrafiken måste därför 

komma till stånd. En kompletterande busslinje Stjärnsund-Fäggeby skulle förkorta restiderna till 

Hedemora, samt möjliggöra resande till Falun. Att återinföra ringbilen är en annan idé som vi anser bör 

prövas. 

Den internetbaserade samåkningstjänst, åkihop.nu (www.akihop.nu), som fanns i Stjärnsundsbygden fram 

till hösten 2010 bör kunna tas upp igen och utvecklas ytterligare. Syftet med denna tjänst var att underlätta 

för samåkning i privata bilar till olika orter i syfte att förbättra resmöjligheterna samt minska kostnaderna 

och miljöbelastningen. Inledningsvis var intresset relativt stort och potential för vidareutveckling fanns. 
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Tyvärr dalade intresset och tjänsten lades ned hösten 2010. Det torde dock finnas goda möjligheter att 

återuppta tjänsten.  

Trafiksäkerheten efter väg 764 behöver förbättras. I dag kör många, både privatbilister och yrkesförare, 

för fort både genom Rörshyttan och Stjärnsund. Detta innebär ett stort problem då sikten på sina ställen 

är mycket dålig och vägrenar saknas. Vägen är också skolväg. I Rörshyttan skär vägen dessutom genom 

flera gårdar (som har boningshus och uthus på ömse sidor om vägen), vilket ytterligare understryker 

betydelsen av lägre hastigheter. 

 

Stjärnsunds skola bör med sina goda utbildningsresultat, sin personal och sin trygga och naturnära miljö 

kunna dra nytta av sin litenhet. Skolan borde kunna utvecklas till att vara en ”resursskola” för barn med 

svårigheter av olika slag, t ex ADHD, läs- och skrivsvårigheter, sociala problem etc. Med det menas inte 

att skolan ska bli en specialskola, utan mer att skolans erfarenhet av och möjlighet till att integrera barn 

med olika behov i den befintliga barngruppen bör kunna utgöra en resurs i kommunen. Skolans 

styrdokument poängterar alla elevers rätt till integrering och likabehandling. En liten skola ger ofta dessa 

möjligheter. 

Personalen på skolan ser också denna möjlighet. Ett utvecklat samarbete med Högskolan Dalarna kan här 

dels förstärka den specialpedagogiska kompetensen, dels arbeta mot ett utvecklande av skolan som 

”resursskola”.  
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Stjärnsund har genom åren befäst sin ställning som en stark och aktiv kulturbygd.  2010 antog Riksdagen 

nya kulturpolitiska mål. Dessa innebär bl a att landsting, regioner och kommuner får större inflytande över 

det statliga kulturstödet. Hedemora kommun uppdaterar nu det kulturpolitiska handlingsprogram som 

antogs av kommunfullmäktige 1990. I det arbetet bör självklart representanter för Stjärnsundsbygden 

finnas med.  

I Stjärnsundsbygden finns ett väl utvecklat musikliv. Detta bör stödjas och utvecklas ytterligare. 

Stjärnsunds kyrkas 1800-tals orgel har nyligen renoverats och återinvigts. Därigenom finns möjligheter att 

utöka konsertverksamheten i kyrkan som har mycket god akustik. Stjärnsundsbygden har också en lång 

tradition av konstutställningar på Stora herrgården, Fridhem, Galleri Galle och Polhemsmuséet. 

Grabbuddens konstgrupp har under flera år genomfört konstvandringar på Grabbudden. De 

konstutställningar som genomförs bör marknadsföras för en bredare publik. I bygden finns också ett stort 

intresse för hantverk. En förstudie om möjligheten att etablera ett konstnärs/hantverkshus bör initieras. 

Under flera somrar spelades det klassisk teater i Stjärnsund, för övrigt enda platsen i Dalarna som hade 

den typen av kulturverksamhet i Dalarna.  Initiativ bör tas till att återuppta och vidareutveckla denna 

verksamhet, kanske genom inrättandet av en fast ensemble för sommarteater. Stiftelsen Scenkonst har 

under de närmaste fyra åren ekonomiska möjligheter att stödja scenisk verksamhet i Stjärnsund, främst för 

ungdomar. Likaså bör intresset för litteratur och skrivande stödjas. 

Vi ser det som viktigt att uppmuntra till konstnärliga möten mellan olika genrer och aktörer. Fler 

kulturarbetare och näringsidkare bör också stimuleras att hitta vägar att utveckla sin verksamhet och hitta 

inkomstgivande verksamheter lokalt. Bättre samordning mellan arrangörer av olika verksamheter är i detta 

avseende en nyckelfråga. Det är också viktigt att värna om ett rikt kulturliv året om. En rad föreningar och 

företag finns som var för sig eller i samarbete kan svara för kulturarrangemang även vintertid. En 

samordning av verksamheterna mellan arrangörer i bygden och en genomtänkt marknadsföring är 

önskvärd.  

Stjärnsundsbygden har en unik kulturhistoria som förtjänar att än mer lyftas fram. Vi förespråkar en 

utveckling av Polhemsmuseet, vilket sett likadant ut sedan början av 1970-talet. Det är också av största 

vikt att vårda och arbeta med den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen, både på bruket och i byarna. 

Ett bevarande av vår kulturmiljö och en förtätning av den som tar hänsyn till de byggnadshistoriska 

kvaliteterna utgör en av hörnstenarna för den fortsatta utvecklingen av bygden. I det sammanhanget är 

Engelska parken en outnyttjad resurs. En studiecirkel kring möjligheterna att restaurera Engelska parken 

startade våren 2011 .  

I Stjärnsundsbygden finns idag få möjligheter till övernattning, i dagsläget endast på Fridhems 

vandrarhem.  En översyn av övernattningsmöjligheterna i bygden bör därför göras. En sådan investering 

innebär att konferensverksamheten kan utvecklas i Stjärnsund (i dag genomförs mestadels 

dagkonferenser), vilket skulle innebära att fler arbetstillfällen skapas. Det skulle också vara positivt för 

turismen. Ett billigt förslag som skulle kunna öka besöken är att ordna uppställningsplatser för husbilar 

och husvagnar.  Ett arbete har tidigare inletts om möjligheten att iordningsställa en sådan ställplats i 

Stjärnsund. Det arbetet bör intensifieras. 
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Ekobygd Stjärnsund 

Samhället, såväl individer, företag, organisationer och kommuner, har krav på sig att påbörja en 

omställning mot ett mer miljöriktigt samhälle och införa teknik som kräver mindre resurser. Det gäller t ex 

framtidens byggregler som kräver byggnader med väsentligt lägre energiförbrukning än idag och ny teknik 

för avloppshantering, men även konsumenternas allt mer uttalade krav på giftfri mat och miljöanpassade 

tjänster och produkter. I Stjärnsundsbygden finns ett antal familjer och näringsidkare med starkt 

miljöintresse. Det gäller mindre lantbruksfastigheter med småskalig djurhantering, gårdar som odlar 

grönsaker och näringsidkare som arbetar med lokalproducerad mat samt ett stort antal privatpersoner. 

Olika typer av initiativ inom miljöområdet har tagits genom åren, t ex samåkningstjänsten www.akihop.nu, 

etablerandet av högskolekursen Bärkraftigt byggande och boende, försäljning av lokalproducerad mat, 

initiativ till alternativa energilösningar etc. 

En möjlighet för framtiden skulle kunna vara att utveckla Stjärnsundsbygden som en ”ekobygd”. 

Inrättandet av en ekobygd skulle innebära att man värnar om de kulturella och sociala kvaliteter som finns 

i bygden, arbetar för att minska resursförbrukningen (energisnål teknik, samåkning, lokalproducerad mat, 

ekologiska kläder mm), arbetar för ett ekologiskt kretslopp (sammanföra hushållens avfall och jordbrukets 

näringsbehov t ex), premierar hälsosamma material (t ex miljöanpassade byggnadsmaterial) och minskar 

miljöbelastningen (kompostering, källsortering och miljöriktig avloppshantering). Målet bör vara att hitta 

strategier och lösningar som de flesta kan ställa upp på. Först då kan arbetet för ett hållbart samhälle få 

verkligt genomslag. 
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Med ett uttalat koncept kring Ekobygd Stjärnsund kan bygden bli en föregångsregion för ny teknik och 

nya handlingsmönster, och därmed locka hit företag som vill förknippas med detta begrepp. Ny teknik 

och nya produkter behöver även testbäddar för att prova ut tekniken och fungera som referensobjekt, och 

även här kan det vara lockande att använda Stjärnsundsbygden som referens. Lyckas vi etablera begreppet 

Ekobygd Stjärnsund, och har verklig substans bakom, kan detta bli ett viktigt varumärke som stärker 

intresset för att bo kvar i, flytta till och långsiktigt satsa på bygden. Vi tar också ett stort och nödvändigt 

kliv mot ett hållbart samhälle. 
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 Antal permanent-

boende hushåll 

Antal fritidshus 

Västerbyn, inkl Ålbodarna, Daniels hage, 

 järnvägen, Hällsjön 

35 70 

Österbyn 5 7 

Rörshyttan, Jonsbo, Hälsingbo, Kallbäck 30 33 

Klacklandet 11 59 

Övre bruket 67 2 

Nedre bruket 22 41 

Sandvika 16 9 

Rönäsudd 2 62 

Stigsbo 9 30 

Skogsbygden 18 35 

Totalt 215 348 
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Nedanstående är en lista över aktiebolag registrerade i Stjärnsund, med antalet anställda och omsättning 

2009. Några av företagen beskrivs närmare under tabellen. 

Företag Bransch Antal anst 2009 Omsättn   mkr 
2009 

Stjärnsunds Svetsmekano AB Metallindustri 10 9,4 

Österbyns Åkeri AB Vägtransport, godstrafik 3 6,2 

Krogpack AB Emballage, partihandel 2 4,1 

Nikor AB Personalutbildning 6 4,0 

Life Cooperation Sweden AB Alternativmedicinska behandlingar, 
agentur 

2 3,1 

Stjärnsundskiosken AB Tidningar, butikshandel 2 3,1 

Ängsnäs Åkeri AB Vägtransport, godstrafik 1 3,1 

Fredrik och Lisa Swahn AB Ljudinspelning och fonogramutgivning 2 1,9 

Intestia Medicintekniskt AB Medicin- och 
dentalinstrumenttillverkning 

1 1,4 

Stjärnsunds Isolering AB Takarbeten 2 1,3 

Stjärnsunds Konstruktion AB Teknisk konsult inom industriteknik 1 0,6 

Stjärnsunds Herrgård AB Uthyrning och förvaltning av fastigheter 0 0,5 

Fredholms Bröd i Stjärnsund AB Bageri och mjölprodukter 1 0,4 

Robert Vikström AB Förlagsverksamhet, övrig 0 0,1 

Stjärnsunds Industri AB Metallindustri 1 0,2 

Björn Källström AB Datakonsultverksamhet 0 0,2 

Pråmleden AB Havs- och sjöfart, passagerartrafik 1 0,1 

 Facil Data i Stjärnsund AB  Datakonsultverksamhet 0 0 

 

Stjärnsunds Svetsmekano AB är Stjärnsundsbygdens största aktiebolag med tio anställda och en 

omsättning på 9,4 mkr (2009). Företaget driver en legoverkstad med inriktning mot limträindustrin men 

utför det mesta inom verkstads- och smidesarbeten. För närvarande har Svetsmekano inga planer på att 

utöka verksamheten eller på att förändra företagets inriktning. Företagets ansvariga är nöjda med lokalerna 

i centrala Stjärnsund. Alla anställda som bor på orten trivs och många blir ”pålitliga trotjänare”.  

Life Cooperation AB driver sedan juli 2010 en nordisk agentur för medicinteknisk utrustning för 

allergibehandling. Den löpande verksamheten handlar om att marknadsföra systemet, hjälpa igång nya 

kliniker, utbilda, ordna träffar mm. Agenturen erhölls juli 2010 och utökades till Danmark och Norge vid 

årsskiftet 2010-2011. Företaget omsatte år 2009 3,1 mkr. Företaget är i ett expansivt skede. År 2009 hade 

Life Cooperation AB två anställda. I mars 2011 arbetar fyra personer i företaget och man söker ytterligare 

kontors- och lager/packlokal i Stjärnsund. Företaget uppskattar de fina lokalerna i Stjärnsund, postgången 

med lantbrevbärare, och att det är en vacker plats att ta emot gäster på. På minussidan hamnar svårigheter 

att ordna lunch, dålig mobiltäckning samt dåliga vägar. 

 

Stjärnsundskiosken är bygdens lanthandel och kommersiella centrum. Verksamheten i nuvarande form 

har existerat sedan 1995 och har två anställda. Företaget har successivt byggts ut och expanderat. 

Sortimentet har anpassats till de krav som kunderna kan ha på en närbutik. Förutom försäljning av 

livsmedel och kioskvaror är Stjärnsundskiosken ombud för Tipstjänst, Apoteket och Systembolaget, 

dessutom är man ombud för posten och förmedlar gods. Stjärnsundskiosken serverar även kaffe, korv och 

hamburgare. Rörelsen har nyligen övertagits av Olof Pettersson, son till förre ägaren Jan-Ivar Johansson. 

Den nye lanthandlaren i Stjärnsund ser optimistiskt på framtiden – förutsatt att skolan utvecklas positivt – 

och planerar att erbjuda en ny tjänst, fiskeguidning. Det negativa för företaget är den dåliga 

mobiltäckningen i Stjärnsund. 
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År 2006 startade Fredrik och Lisa Swahn AB sin verksamhet med artistuppträdanden och allsång i 

Smedjan sommartid. Verksamheten har utvecklats och lockat en allt större publik, som fått tillfälle att se 

flera kända artister. Antalet besökare har ökat från 1500 personer år 2006 till det dubbla år 2010. Företaget 

har två anställda och omsatte år 2009 1,9 mkr. Verksamheten har även synts i media och varje år har det 

skrivits ungefär motsvarande 15 helsidor i olika tidningar. Detta har även varit en god marknadsföring 

både för Stjärnsund och hela Hedemora kommun. Samtidigt har Fredrik och Lisa Swahn byggt upp och 

drivit en spaverksamhet i fastigheten Vilan i Stjärnsund. Denna har lockat cirka 100 besökare och 

bröllopspar årligen. 

 

Fredholms bröd i Stjärnsund är ett anrikt bageri som i år fyller 80 år. Tredje generationen Fredholm, 

Helena Fredholm, ansvarar nu för verksamheten som 2011 har tre anställda. Fredholms bröd är stora 

producenter av skorpor och blodpalt. Som paltbagare är företaget ett av de största i landet. Fredholms 

bröd har de senaste åren investerat ca 0,5 mkr i bageriverksamheten och samtidigt breddat sitt sortiment 

av matbröd. Läget i Rörshyttan är bra då man har förhållandevis nära till stora befolkningscentra i såväl 

Dalarna som Gästrikland. Ett problem är den dåliga vägstandarden och den dåliga vinterväghållningen på 

vägsträckan Stjärnsund-Svinö, vilket inneburit att transportfirmor vägrat att köra varor till bageriet. 

Fredholms bröd har tvingats hämta varor i Svinö. 

  

Stjärnsunds Isolering AB i Sandvika sysselsätter två personer. Företaget startade sin verksamhet 1997 

med inriktning mot teknisk isolering, d v s isolering av kylledningar, värmeledningar, vattentankar mm. 

Företaget har etablerat sig i Stjärnsund på grund av den goda boendemiljön. För närvarande har 

Stjärnsunds Isolering de flesta uppdragen i Falun/Borlänge regionen. Genom sitt läge i Stjärnsund 

planerar man att även etablera sig i Gästrikland. Planer finns också på att anställa en lärling. 

 

Pråmleden Rederi AB bildades 2002 och passagerarbåten Elise II för 12 passagerare inköptes samma år. 

Målsättningen med rederiet är att driva båttrafik under sommaren utmed Pråmleden genom de tre sjöarna, 

Grycken, Fullen och Edsken mellan Stjärnsund och Hofors. Båtturerna med Elise II bidrar till att förgylla 

turismen i Stjärnsund. 2009 gjordes 56 turer  och 2010 50 turer med båten. Dvs mellan 600-700 

personer/år åkte med Elise II.  

 

Enskilda firmor och handelsbolag 

Sex enskilda firmor verkar inom byggnads- eller tillverkningsindustriell verksamhet. Av dessa redovisar 

endast en firma, Stig Sandgren, anställda (1-4 st) och en omsättning på 1-5 mkr, beroende på konjunktur 

och aktuell byggaktivitet.  

Av övriga enskilda firmor verkar 18 inom områdena jordbruk och skogsförvaltning. Ett antal företag 

återfinns inom branscher som konsultverksamhet, fastighetsförvaltning och -uthyrning, artistisk och 

konstnärlig verksamhet, kropps- och hälsovård, utbildning och handel. Samtliga redovisar en omsättning 

understigande 0,5 mkr per år och ingen redovisar någon anställd. För ungefär 15 enskilda firmor redovisas 

ingen branschtillhörighet och det framgår heller inte av företagsnamnet inom vilket sektor, som firman 

verkar. Sammantaget ger de enskilda firmorna sysselsättning på i några fall heltid, i de allra flesta fall på 

deltid till 80-talet personer. 

I Stjärnsundsbygden fanns år 2009 också sex handelsbolag registrerade. En rad olika branscher är 

företrädda. Inget av handelbolagen redovisar någon anställd och omsättningen var 2009 i samtliga fall 

mindre än 0,5 mkr per år. 
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Nedanstående är en beskrivning av ideella organisationer, verksamma i Stjärnsundsbygden. 

Polhemsstiftelsen bildades 1988 och arbetar ideellt med att vårda kulturmiljön, lyfta fram bygdens 

historia och verka för Stjärnsund som ett levande samhälle. Stiftelsen har under en lång följd av år 

arrangerat utställningar, föredrag, konserter och andra kulturprogram i Smedjan och på Herrgården. Den 

står också bakom flera bokproduktioner. Restaureringarna av Stora Herrgården och Smedjan hade inte 

varit möjliga utan Polhemsstiftelsens trägna arbete.46 Flera av de föreningar som idag verkar i Stjärnsund 

är avknoppningar av Polhemsstiftelsens verksamhet, exempelvis Stjärnsunds trädförening, Drottning 

Christinas vänner, Annalisa Forssbergersällskapet och Föreningen Folkmusikfesten (se nedan). En annan 

sådan förening är Stjärnsunds amatörteaterförening som stod bakom teatersatsningen Herrgårdslif 

1998 samt Stiftelsen Scenkonst som på olika sätt stöder teater- och kulturlivet i bygden. 

Stiftelsen Stjärnsund bildades 1984 av 24 vuxna samt 20 barn i åldrarna 1-12 år från olika delar av 

Sverige. Ytterligare 18 barn föddes inom gruppen de kommande sex åren. Stiftelsen Stjärnsund förvärvade 

fastigheten Fridhem samt de fem gamla arbetarbostäderna i Nedre Nybo. Nybohusen renoverades för 

fastboende och möjliggjorde plats för flera inflyttningar. Fridhem blev kursgård. De kommande tio åren 

kom en stadig ström med nya människor till Fridhem och Stjärnsund. Många stannade långa perioder och 

bodde på kursgården med önskemål att flytta till Stjärnsund permanent. Flera unga familjer flyttade in till 

Stjärnsund som ett resultat av sin vistelse på Fridhem.47  

Stiftelsen Stjärnsunds syfte är bland annat att skapa förutsättningar för en personlig andlig utveckling 

oavsett livssyn, genom kursverksamhet och på andra sätt sprida kunskap och ge inspiration kring 

helhetsutveckling, samt att odla naturenligt och att arbeta för en natur- och resursbevarande framtid. 

Verksamheten bedrivs helt på ideell basis och innefattar förutom kursverksamhet också ekologisk odling, 

försäljning av ekologiska matvaror, second handbutik och vandrarhem. Stiftelsen har genom åren arbetat 

mycket med publika arrangemang såsom musik, dans, yoga, meditationer, konstutställningar och julbord.48  

Ett antal veckoaktiviteter är till speciellt för de boende i Stjärnsundsbygden såsom meditation, yoga, 

frigörande dans, matlag, mans- och kvinnogrupp och filosofiska samtal. Varje år på jul- och nyårsafton 

samlas människor som inte vill fira jul - och nyårsafton ensamma till gemensam middag på Fridhem.  

Det finns många konstnärer i Stjärnsund och några av dessa har bildat Fridhems Gallerigrupp som 

ansvarar för konstutställningar på Fridhems kursgård. Konstutställningarna pågår under hela året och ger 

möjlighet för både lokala konstnärer och konstnärer från övriga Sverige att visa upp sina verk. I samband 

med Gallerigruppens bildande 2010 har lokalerna på Fridhem renoverats och belysning till konstverken 

installerats. 

Stjärnsunds föräldraförening är egentligen ingen förening utan ett nätverk bestående av flertalet 

föräldrar med barn i Stjärnsunds skola och förskola, d v s ett 30-tal familjer. Föräldraföreningen fungerar 

som en länk mellan hem och skola och har starkt stöd av skolans personal. Föreningen arrangerar olika 

aktiviteter för barn och föräldrar som utedagar på helger och lov. Föräldraföreningen har engagerat sig 

hårt i frågan om skolans framtid. Våren 2010 gav föreningen i samarbete med Stjärnsundsbygdens 

biblioteksförening ut Stjärnkokboken: god mat och levande landsbygd – en rikt illustrerad kokbok, där 

verksamheten vid Stjärnsund skola och inte minst dess goda ekologiska skolkök presenteras. 

Bokutgivningen var möjlig tack vare ekonomiskt bidrag från Södra Dalarnas Sparbank, lokala företag och 
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föreningar.49 Kokboken har fått stor uppmärksamhet, bland annat har den resulterat i att Stjärnsunds skola 

fått representera Dalarna i en bok om god skolmat i Sverige.  

Stjärnsunds Byggrupp bildades 2009 och är en ideell intresseförening som verkar för utveckling av 

Stjärnsundsbygden. Föreningen har ett 50-tal medlemmar och arbetar med marknadsföring för att få fler 

permanentboende till de exploateringsområden som kommunen har köpt in samt för att seniorbostäder 

byggs i Stjärnsund. Föreningen har nyligen tagit initiativ till att bilda en företagarförening som skall verka 

för näringslivets utveckling i bygden.50 

I Stjärnsund finns för närvarande tre körer, Stjärnsunds hembygds- och kyrkokör, Badiba gospelkör, 

samt Stjärnsunds barnkör, alla med koppling till Svenska kyrkan. Svenska kyrkan spelar även i övrigt en 

aktiv roll i Stjärnsundsbygden. Utöver gudstjänstverksamheten anordnar kyrkan, tillsammans med andra 

arrangörer, under året ett stort antal konserter och andra arrangemang i kyrkan och församlingshemmet. 

Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund arrangerar varje sommar sedan 2005 en flera dagar lång 

folkmusikfest i bygden (se vidare under rubriken Evenemang och turism). Eftersom föreningens mål är att 

bidra till ett rikt musik- och kulturliv året om arrangerar den också en midvinterstämma, konserter, kurser, 

danskvällar etc vintertid. Spelmanslaget Korsmora spelmän är kommunens enda. Det har sedan 2005 

regelbunden verksamhet med deltagare från hela Hedemora kommun och även Avesta kommun. 

Spelmanslaget medverkar varje år vid Folkmusikfesten samt arrangerar danskvällar, spelkurser, 

polskedanskurser och är medarrangör vid den årliga Midvinterstämman. 

Stjernsundsbygdens vävstuga startades 1979 och har en vävateljé i allaktivitetshuset Sundsgården. 

Vävning har av tradition varit omtyckt i Stjärnsundsbygden. Under 32 år bedrev Svensk Hemslöjd ett 

produktionsväveri och även utbildningar på Fridhem i Stjärnsund. Efter nedläggningen 1982 fanns 

kunskapen och traditionen kvar hos många kvinnor. Målsättningen för Stjernsundsbygdens vävstuga är i 

dag att förvalta och föra kunskapen vidare till kommande generationer. Vävstugan fungerar som en social 

träffpunkt för alla som väver. 

Stjärnsundsförfattaren Annalisa Forssberger (1906-1988) har sitt eget litterära sällskap, Annalisa 

Forssbergersällskapet, som vårdar minnet av författaren och arbetar för att sprida och stärka intresset 

för litteratur bl a genom föredrag och läsecirklar. Inriktning mot litteratur har också Stjärnsundsbygdens 

biblioteksförening som bildades våren 2008 och driver biblioteksverksamhet i Brukskontoret vid 

herrgårdsområdet sedan februari 2009. Initiativet till föreningen togs av personer i bygden efter det att 

stadsbiblioteks filial i Stjärnsund lagts ned ett par år tidigare. Föreningens huvudverksamhet är att hyra och 

bemanna en lokal i Brukskontoret där Hedemora stadsbibliotek nu har ca 300 böcker för självbetjäning 

som regelbundet byts ut. I lokalen finns även Annalisa Forssbergersällskapets bibliotek för utlåning, 

Högskolan Dalarnas byggbibliotek samt Georg Johanssons lokalhistoriska bibliotek som kan användas 

som referensbibliotek av besökare. Cirka 15 personer turas om att vara biblioteksvärdar och biblioteket 

har öppet två dagar per vecka. Under 2009 hade biblioteket öppet vid 85 tillfällen då sammanlagt 655 lån 

registrerades. Utlåningen ökar under sommaren och sommargäster ser verksamheten som en viktig 

kulturell service i bygden. Då biblioteket är regelbundet öppet och tillgängligt för allmänheten, har 

föreningen även erbjudit Hedemora kommun att använda lokalen för allmän information, t ex i samband 

med EU- och riksdagsval.  

Bygdens idrottsförening, Stjernsunds Allmänna Idrottsförening (SAIF), förvaltar och underhåller 

Sundsgården, fotbollsplan, kombinerad ishockey- och tennisplan och motionsspår med belysning i 

Stjärnsund. Anläggningarna utnyttjas flitigt av stjärnsundsborna och av skolan under gymnastiklektioner 
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och friluftsdagar (utan kostnad för skolan). Vintertid ordnar SAIF också skidspår runt om Stjärnsund och 

byarna samt plogar och sköter en bana för långfärdsskridskor på Grycken. SAIF ordnar också 

bordtennisträning och fotbollsträning för barn och ungdomar samt träning i innebandy, gymnastik och 

styrketräning för ungdomar och vuxna. Verksamheten finansieras främst genom frivilliginsatser från 

medlemmarna samt ett litet kommunalt bidrag. 

Andra föreningar med koppling till friluftsliv och hälsa är Stjärnsunds badhusförening som ansvarar för 

den offentliga bastun i Sundsgården, Stjärnsunds båtklubb som organiserar bygdens båtägare och 

ansvarar för småbåtshamnen i Grycken, Intresseföreningen Pråmleden som driver kanot-, cykel och 

vandringsleden med samma namn mellan Hofors och Långshyttan, samt fiskevårdsföreningen Husby 

norra fiskevårdsområde. 

Stjärnsunds Trädförening har som mål är att nyplantera och vårda alléträden i Stjärnsund. Föreningen 

bildades i slutet av 1990-talet och har fram till idag nyplanterat ett 80-tal alléträd samt beskurit och skött 

de kvarvarande träden. Verksamheten har huvudsakligen finansierats genom gåvor. Under flera år har 

föreningen haft en elevrepresentant från Stjärnsunds skola med i styrelsen och ett av de första träden som 

planterades var en lind vid infarten till skolan. 

En annan förening med liknande inriktning är Drottning Christinas vänner som under 1990-talet tog 

initiativ till att restaurera den s k Drottning Christinas väg som går över skogen mellan Stjärnsund och 

Kloster. Föreningen ansvarar sedan dess för att vandringsleden hålls öppen. Under en lång följd av år har 

motionsloppet Fruntimmersrännet arrangerats längs leden. 

Bygdens behov av samlingslokaler tillfredsställs genom flera föreningars försorg. En av dessa är Österby 

bygdegårdsförening som förvaltar Österby bygdegård, ca 4 km väster om Stjärnsund. Under 2009 

användes lokalen vid närmare 110 tillfällen för privata fester och tillställningar, års- och medlemsmöten, 

studiecirkelverksamhet samt föreningens egen verksamhet (föredrag, teater, luciafirande, julfest, 

valborgsmässofirande, midsommarfirande etc). Föreningen har speciellt satsat på verksamhet riktad direkt 

mot barn & ungdom genom filmvisning, välbesökta barnaktiviteter vid helger som jul och midsommar, 

ungdomsteater samt uthyrning till ungdomsverksamhet. Sedan flera år tillbaka driver föreningen ”Österby 

filmklubb” som vid ca tio tillfällen per år visar kvalitetsfilm med närmare 200 biobesök under 2009. 

Bygdegården är välbehållen och har successivt rustats de senaste åren. Under 2009 blev Österby 

bygdegårdsförening utnämnd till ”Årets bygdegårdsförening i Dalarna” av Dalarnas bygdegårdsdistrikts 

styrelse med motiveringen att föreningen under lång tid haft en hög aktivitet. 

I Stjärnsund finns Stjärnsunds Folkets hus för uthyrning till privatpersoner och föreningar. År 2010 

utnyttjades lokalerna vid 103 tillfällen för bl. a möten, fester, studiecirklar, konferenser, danser, innebandy 

och musiklokal samt egna arrangemang som valborgsmässo- och midsommarfirande. Den populära 

”Onsdaxdansen” som arrangeras tillsammans med Hedemora Folkets Park lockar publik från ett stort 

område i Mellansverige. Totalt nyttjade ca 6 000 personer Folkets hus och park under 2010.  Andra 

samlingslokaler är Stora Herrgården och Smedjan vilka förvaltas av Polhemsstiftelsen, Fridhem som 

förvaltas av Stiftelsen Stjärnsund samt kyrkans Församlingshem. 

I Stjärnsundsbygden finns dessutom ett flertal föreningar med syfte att förvalta och utveckla 

gemensamhetsanläggningar (vägar, vattenförsörjning, grönområden) av olika slag inom olika delar av 

bygden. Det senaste tillskottet är Föreningen Stjärnfiber som bildades i december 2010 och består av 14 

fastighetsägare på Övre bruket i Stjärnsund. Föreningens syfte är att skapa förutsättningar för och bidra till 

att fastigheterna hos föreningens medlemmar får bredband med fiberkablar s k NGA-nät, för vidare 

anslutning till Hedemora Energis stadsnät.  
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Husbyringen skapades år 1970, av dåvarande disponent Olof Sundell och landsantikvarie Erik Hofrèn, 

som en ny metod att visa kultur- och naturlandskapet inom ett sammanhållet område, i detta fall gamla 

Husby socken. Museet skapades som ett ekomuseum, tre år innan begreppet ekomuseum myntades i 

museivärlden. Sexmilaslingan Husbyringen blev en pionjärverksamhet i en tid då intresset för t ex 

industrihistoria ännu inte börjat växa. Husbyringen har sedan fått många efterföljare i form av ekomuseer. 

Det exempel som ligger närmast till hands för Dalarnas del är Ekomuseum Bergslagen som binder 

samman sju kommuner i Dalarna och Västmanland. En viktig del av Husbyringen är Polhemsmuseet i 

Stjärnsund som öppnades 1972 och inrymdes i den gamla kaplansbostaden. Museet är öppet sommartid 

och hade sommaren 2010 drygt 2300 besökare.51 

 

Husbyringen ses i dag som en motor i den lokala utvecklingen och är en marknadsföringsresurs för hela 

Hedemora kommun.52 Rese- och turistindustrin längs Husbyringen omsatte år 2008 88 miljoner kr och 

gav arbete åt 65 personer. Husbyringen svarar enligt denna undersökning för 32 procent av den totala 

turismomsättningen i kommunen.53 År 2008 blev Husbyringen utvald som ett Bergslagshistoriskt centrum 

tillsammans med 13 andra orter/besöksmål i Bergslagen. Riksantikvarieämbetet, tillsammans med kultur- 

och miljöenheterna på länsstyrelserna, har gjort urvalet. Under en period av fyra år gavs chansen att med 

hjälp av en utvecklingsplan jobba fram nya idéer och förbättringar. Medel till att genomföra dessa har 

sedan sökts och ska följas upp med fler ansökningar. Mer om detta står att läsa i bilaga 6: ”Investeringar i 

Stjärnsundsbygden”. 

Fridhems kursgård startades 1984 av Stiftelsen Stjärnsund. Huset Fridhem, en gammal arbetarbostad 

från slutet av 1800-talet, renoverades med ett storkök och övernattningsrum för 28 gäster i fler- och 

tvåbäddsrum. Verksamheten på Fridhem har mestadels bedrivits på ideell basis, förutom åren 2006-2008 

då verksamheten var utarrenderad.54 

I dag hyr föreningar och företag över hela Sverige in sig på kursgården för årsmötesträffar, konferenser 

och kurser. Privatpersoner från hela Sverige hyr in sig för födelsedagsfester och bröllop. Förutom 

kursverksamheten drivs också en välsorterad ekologisk matvarubutik, en second hand-butik och Fridhems 

vandrarhem. Vandrarhemmet är öppet året om och har de senaste fem åren haft en beläggning på mellan 

1 000-1 500 gäster per år, kursgäster inkluderade.  

Kursverksamheten på Fridhem, företrädesvis med inriktning på personlig och andlig utveckling, har allt 

sedan starten attraherat människor ifrån hela Sverige och även från andra delar av världen och har 

fortfarande i genomsnitt 500-1000 deltagare per år. Många av dem återvänder år efter år, flera med avsikt 

att hitta ett bonde i Stjärnsund.  

I samband med kursverksamhetens start 1985 byggdes ett permanent storkök på Fridhem. Sedan dess har 

en vegetarisk restaurang varit öppen varje år under sommarhalvåret. Restaurangen har mestadels drivits i 

Stiftelsen Stjärnsunds egen regi. Köket renoverades 2006 med bl a ett nytt fläktsystem, för att uppfylla 

Miljö- och Hälsovårdsnämndens krav för att driva restaurang och har sedan dess under 

sommarmånaderna utarrenderats till företagare i Stjärnsund. Restaurangen har också de flesta jular erbjudit 

ett vegetariskt julbord med gäster från hela Dalarna. 
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Smedjan i Stjärnsund är en stor slaggstensbyggnad och utgör ett centralt inslag i den riksintressanta 

bruksmiljön. Byggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet och bevarades till eftervärden genom en 

omfattande restaurering 1998. Men redan 1990 började Polhemsstiftelsen använda den illa medfarna 

byggnaden som konsert- och teaterlokal. I flera år har Ensemble Stockolm bjudit på föreställningar av 

såväl Anton Tjechovs som August Strindbergs verk. Bland de som gästat Smedjans scen kan bland många 

nämnas Peter Carlsson & Blå grodorna, Janne Schaffer, Gösta Linderholm, Babben Larsson, Lill-Babs 

och Thomas DiLeva. Sedan några år har Fredrik Swahn ansvarat för programsättningen i Smedjan. Under 

de 20 år som gått sedan verksamheten startade har Smedjan i Stjärnsund utvecklats till en välbesökt och 

etablerad konsertlokal med dokumenterat god akustik.  

Varje lördag förmiddag under sommaren  

arrang-eras sedan 1994 Bruksmarknad på 

gräsplanen vid Bruksdammen. Marknaden 

har utvecklats till ett mycket omtyckt 

besöksmål med flera hundra besökare per 

gång. Mellan 20 och 30 försäljare från 

närområdet saluför grönsaker, bröd, hant-

verk av hög kvalitet mm.  

Bakom marknaden står en ideellt arbetande 

marknadskommitté. Andra advent genom-

förs en välbesökt julmarknad i Smedjan som blivit så populär att man ibland tvingats neka försäljare att 

få vara med pga platsbrist. 

Intresseföreningen Pråmleden är en sammanslutning av ett 30-tal företag i Hedemora och Hofors 

kommuner. Föreningen marknadsför ett stort antal uppmärkta vandrings-, cykel- och kanotleder med 

tillhörande grillplatser och vindskydd, däribland Pråmleden mellan Stjärnsund och Hofors. Föreningen 

tillhandahåller en färdledskarta med tips på boende, restauranger och sevärdheter i anslutning till lederna.55 

Det lokala företaget Pråmleden Rederi AB trafikerar sommartid Grycken, Fullen och Edsken med M/S 

Elise II.56 Antalet turer är för närvarande ca 50 årligen men kan öka enligt ägarna.  

Folkmusikfesten i Stjärnsund ägde rum första gången år 2005 som det första större årliga 

folkmusikarrangemanget i södra Dalarna. År 2010 arrangerades Folkmusikfesten för sjätte gången. Den 

pågick då under tre augustidagar och omfattade ca 25 programpunkter. Det sammanlagda antalet besök 

var 2 600. Bakom Folkmusikfesten i Stjärnsund står en förening med samma namn. Föreningens 

målsättning är att lyfta fram folkmusiken från södra Dalarna och att låta den möta andra genrer och 

konstformer. En grundtanke är också att Folkmusikfesten ska främja musiklivet, och det övriga kulturlivet 

i Stjärnsundsbygden, året om vilket sker genom att föreningen arrangerar konserter, danskvällar, kurser 

mm. Det största arrangemanget under vinterhalvåret är Midvinterstämman den 28 december på Stora 

Herrgården. 2010 hade arrangemanget mer än 200 besökare varav många långväga. Folkmusikfesten har 

sedan starten ingått i ett större samarbetsprojekt, Folkmusikfest vid Nedre Dalälven. Verksamheten 

finansieras genom offentliga bidrag, privat sponsring, entréer och kollekter. Folkmusikfesten samarbetar 

med en rad lokala näringsidkare och företagare som på olika sätt ges möjlighet att dra nytta av 

publiktillströmningen för att öka sin omsättning.57 

                                                      
55 http://www.pramleden.se/ 
56 http://www.pramledenrederi.se/ 
57 http://www.stjarnsund.com/fmf-aktuellt.php 
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"Det händer nåt konstigt" är en Konstvandring utomhus på Grabbudden i Stjärnsund som 2010 

arrangerades för fjärde året i rad. Den pågår under två veckor och genomförs parallellt med 

Folkmusikfesten. Arrangörer är ett tiotal lokala konstnärer. Konstvandringens fokus är lekfullhet, 

galenskap och poesi. Det totala antalet besökare brukar ligga kring 300. Inte minst de performance 

tillfällen som alltid ges under utställningens gång brukar locka många.  

Nedanstående är ett försök att beskriva de investeringar som gjorts i Stjärnsundsbygden sedan 1990-talet. 

Listan gör inget anspråk att vara komplett, utan är ett resultat av diskussioner och undersökningar under 

utredningsarbetets gång. De investeringar som tas upp är i huvudsak investeringar gjorda med offentliga 

medel, men även större investeringar gjorda inom ideella organisationer och föreningar tas upp. 

Investeringar gjorda av företag har ej tagits med. Ett par exempel på privata investeringar tas upp i slutet 

av listan. 

Under åren 1992-2009 har Länsstyrelsen Dalarna med stöd av Riksantikvarieämbetet och EU investerat ca 

25 mkr för att restaurera och bevara Smedjan och herrgårdsanläggningen, vilka har ett stort 

kulturhistoriskt värde i den riksintressanta bruksmiljön. Området är sedan en tid förklarat som 

byggnadsminne. Investeringarna från Länsstyrelsen Dalarnas sida syftar också till att stärka Stjärnsund 

som besöksmål och därigenom skapa ytterligare arbetstillfällen inom besöksnäringen. 

I början på 1990-talet byggde Hedemorabostäder fyra parhus på Glada Kalles väg till en kostnad av 5,6 

mkr och vidare renoverades Stjärnsunds skola till en kostnad av ca 10 mkr. 

Kostnaden för de exploateringsområden som kommunen inköpt för bostadsbebyggelse, där området 

nordost om Folkets Hus är det största (ca 13 hektar), uppgick till 2,1 mkr. De nu pågående arbetena med 

att förse Sandvikaområdet med infrastruktur har budgeterats till drygt 2 mkr. Slutbesiktning av dessa 

arbeten beräknas ske i maj 2011. 

Trädföreningen i Stjärnsund har investerat ca 150 tkr i inköp av träd och utrustning. Därtill har ett mycket 

stort antal ideella arbetstimmar tillkommit. Föreningens insatser initierade Vägverkets investering på ca  

1 mkr i nyplantering i Stjärnsunds trädalléer.58 

Österby bygdegårdsförening har investerat ca 200 tkr i ny vattenförsörjning, nytt avloppssystem, 

dränering, ny parkering samt invändig och utvändig renovering.59 

I Stjärnsunds kyrka har under perioden 1990-2011 investerats ca 11 mkr. Härvid har b la kyrkans tak och 

kyrkorgeln renoverats. 60 

Ett flertal Leader+-projekt (bl a ”Ekologiskt byggande och boende – en utbildning i Stjärnsund”, 

”Bärkraftigt byggande och boende – en social process” samt ”Stjärnsundsmat”) har omsatt ca 1 mkr i 

kontanta medel sedan 2003 samt även inneburit flera tusen bokförda ideella arbetstimmar. 

Efter att Stiftelsen Stjärnsund 1984 hade förvärvat fastigheten Fridhem renoverades under åren 1987-93 

kursgården samt försågs med ett storkök och övernattningsrum för 28 gäster. Vidare renoverades de fem 

Nybofastigheterna. Sammantaget omfattade dessa investeringar ca 1,7 mkr. I storköket har på senare år 

investerats ytterligare ca 200 tkr.  

                                                      
58 Uppgift från Krister Wikström, Trafikverket. 
59 Uppgift från Mats Rönnelid, Österby bygdegårdsförening 
60 Uppgift från Gertrud Hjelte, Kyrkorådet i Husby församling 
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Till detta tillkommer en rad olika investeringar i av både offentlig och privat natur som vi ej haft möjlighet 

att beräkna eller tagit reda på i tid, t ex kommunens nyinvesteringar vid Björknäbbabadet år 2009, 

nyanläggning av fotbollsplanen vid Sundsgården i slutet av 1990-talet, investeringar i samband med 

Pråmleden (vindskydd, markeringar, farledsmarkeringar, båtbryggor) samt Stjärnsunds båtklubbs 

investeringar i båtbrygga, mm. 

Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län 

samt Intresseföreningen Bergslaget påbörjade 2006 ett tioårigt arbete med att lyfta fram Bergslagen som 

kulturhistorisk och turistisk region. Satsningen ska stärka ett antal bergslagshistoriska centra. Husbyringen 

ingår i denna samverkan där ett av projekten är att i Stjärnsund etablera ett besökscentrum för 

Husbyringen. Investeringens mål är en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen. 

Enligt planerna ska Husbyringens besökscentrum etableras i före detta butiksfastigheten i Stjärnsund, 

nuvarande Café Gabriel Stierncrona. Fastigheten skall då bl a återställas exteriört till sitt ursprung. 

Besökscentrets etablering innebär att ytterligare 2,3 mkr kommer att investeras i Stjärnsund. Utöver detta 

har kostnaden för en förbättring av befintliga informationsplatser och för att ev anlägga en teknikpark i 

anslutning till Polhemsmuséet preliminärt beräknats till ca 1 mkr. 

Föreningen Stjärnfiber har i dagarna beviljats 700 tkr till ”fiber i byn”från Länsstyrelsens Landsbygds-

program. 

Ett par större privata investeringar bör också nämnas, då de varit viktiga för att upprätthålla och utveckla 

bygdens attraktivitet. Offentliga stöd har till viss del varit med och finansierat detta: Stjärnsunds lanthandel 

har successivt investerat ca 900 tkr i olika utbyggnader. Här bör bl a nämnas en minigolfbana och en 

boulebana som ett led i att locka besökare till Stjärnsund. Café Gabriel Stierncronas nuvarande ägare har 

investerat ca 600 tkr i ny köksutrustning och ombyggnad för att kunna expandera verksamheten. 

Fastighetsägarna investerade även 2008/2009 ca 250 tkr i ett nytt värmesystem och ventialtions-

anläggning.61 

 

 

 

  

 

 

 

                                                      
61 Uppgift från Sten Hårdbåge, Café Gabriel Stierncrona 







Vad vill vi med vår bygd och vår kommun?

Stjärnsundsbygden är ett av de landsbygdsområden i Hedemora kommun som under en lång följd av år haft en 
positiv utveckling med hög inflyttning, hög andel mindre företag samt många lyckosamma lokala initiativ på  
kultur- fritids- och miljöområdet. Som på många andra håll har elevantalet i skolan har dock minskat avsevärt de 
senaste åren. Andra svagheter är bristen på bostäder och företagslokaler. 

Den här rapporten har kommit till på lokalt initiativ i syfte att sätta in frågan om Stjärnsunds skolas framtid i ett 
större sammanhang. Förhoppningen är att den ska fungera som ett diskussionsunderlag och en vägvisare i det 
fortsatta arbetet med att utveckla Stjärnsundsbygden. En sådan satsning är nödvändig och kommer att kunna 
tillföra mycket, både lokalt och för hela kommunen. Och den förutsätter att skolan får vara kvar.




