
Socialdemokraterna i Mora

Motion   
Mora kommunfullmäktige 

Strandlinjen vid Sanda badplats i Mora Noret. 

Vid badplatsen på Sanda i Noret håller Siljan och Dalälvens vattenflöde på att gräva ur 
strandlinjen. De gamla tallarna som är karakteristiska för området undermineras en efter en 
och faller ut i sjön. Det behöver göras någon typ av strandskoning så att förödelsen inte 
fortsätter. 
I området finns också lämningar efter perioden då flottningen förekom på Siljan. Det är bl.a. 
en brygga nedströms badplatsen som tidigare användes av ångbåten Engelbrekt för påfyllning 
av ved för dennes drift. I dag när Engelbrekt besöker Mora så sker påfyllningen av ved inne 
vid ångbåtskajen i Mora. Även påfyllning av ved till ångbåten Laxen sker i dag nere vid kajen 
i Mora. 

Det nya handelsområdet i Noret har inneburit att det behöver göras en ny dagvattenavledning 
från detta förbi Siljans sågverk. Denna dagvattenledning med tillhörande dagvattendammar 
avser Moravatten att göra under 2016. När detta görs kommer det att bli mycket 
fyllnadsmassor över som ska fraktas bort. Dagvattendammarna är tänkta att placeras i 
området mellan timmerupplaget och Sanda badplats. Då är det ett ypperligt tillfälle att 
använda fyllnadsmassor från grävningarna till att fylla ut och strandsko stranden vid 
badplatsen. 
Dessutom skulle det passa bra att samtidigt iordningsställa en farbar väg till bryggan som 
ligger nedströms badplatsen. Detta för att kunna använda bryggan till påfyllning av ved av 
ångbåtar som det nu finns ett flertal av i Siljans vattenområde.  
Då det behövs tillstånd för att göra åtgärder i vattnet och stranden är det viktigt att kommunen 
planerar och söker de tillstånd som behövs så att åtgärderna kan genomföras.  

Vi föreslår  
• att kommunen planerar och genomför lämpliga åtgärder för att återupprätta strandlinjen 

vid Sanda badplats och  
• att en farbar väg görs till bryggan nedströms badplatsen 

Mora den 1 december 2014  
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