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Pressmeddelande Strandenprojektet

MoraAlliansen vill ta fram ett förslag med skola
och idrottshall på Strandenområdet
MoraAlliansen har efter noggrant övervägande kommit fram till att det ska tas fram ett nytt
förslag till Strandenområdet med skola och idrottshall. Det betyder att ärendet inte kommer
att beslutas på måndagens kommunfullmäktige, utan ett nytt beslutsunderlag ska tas fram.
Planen är att ärendet ska behandlas på kommunfullmäktige i juni.
Med en ny högstadieskola lämnas två skolor, och det måste också hanteras. På Noretskolan
föreslås förskolor förläggas, då det behövs fler förskoleplatser i Noret. Morkarlbyhöjden
föreslås bli bostäder, då det är stor bostadsbrist i Mora. Det är en omfattande satsning som
behöver göras, en investering för de unga.
En ny idrottshall på Strandenområdet kan användas både av skolan, men även av våra
föreningar på kvällar och helger. Idrottshallen ska gärna kunna användas till andra
evenemang och ha publikkapacitet. När det gäller den efterfrågade satsningen på kulturhus
och kulturscen, så får den frågan lyftas i framtiden, då den behöver belysas ytterligare.
Idrottshallen kan inte ersätta en fullt utrustad kulturscen, men den kan vara tillräcklig till en
viss nivå och för en del evenemang.
Traditionellt sett så har vi tidigare byggt lokaler för varje verksamhet separat. Det har lett till
höga driftskostnader, och nyttjandegraden har inte varit så hög. I Strandenprojektet har vi
arbetat för att de nya lokalerna skulle kunna användas av fler, även på kvällar och helger. På
det viset skulle vi kunna minska antalet lokaler, och få en långsiktig hållbarhet med högre
kvalitet och ett mer kostnadseffektivt nyttjande. Med det här förslaget når vi inte riktigt
ända fram, men vi når väldigt långt.
Strandenprojektet har innehållit en utredning om områdets möjligheter, och
utgångspunkten har varit en högstadieskola, och vad skolan skulle kunna kombineras med.
När arbetet gick vidare så kopplades det ihop med tidigare identifierade behov, såsom nytt
kulturhus med kulturscen och en större idrottshall med läktare. Frågan har utretts och det
visade sig att det som efterfrågats skulle rymmas på Strandenområdet. Det har också tagits
fram förslag på finansiering.
Det har hänt mycket under den pågående processen. En pandemi härjar, men trots den
osäkerhet som krisen medfört, finns det ett stort intresse från flera aktörer att vara med och
utveckla Mora. Ett tydligt krav har varit att den utvalda aktören skulle etablera sig på orten,
och det är positivt att det finns ett brett intresse för det.
Utöver pandemin har också kommunens ekonomi blivit ansträngd, och framförallt sedan
socialnämnden prognostiserat ett stort underskott. En krisgrupp har tillsatts för att gå till
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botten och reda ut den besvärliga situationen. En ny resursfördelningsmodell är på väg, och
framöver måste fördelningen till våra verksamheter göras utifrån mer rättvisande
parametrar. Det behövs för att kunna planera en långsiktigt hållbar ekonomi.
Vi är en kommun med många engagerade Morabor, och det är många kloka synpunkter som
presenteras, vilka kommer att tas med i det fortsatta arbetet. Pandemin har försvårat
möjligheten till en bred dialog, men vi ska säkerställa att den fortsatta processen sker i
samförstånd. Vi vill framförallt låta våra ungdomar och barnfamiljer komma till tals. De unga
är vår framtid, och den här satsningen handlar framförallt om dem. Vi vill ge våra unga så
goda förutsättningar som möjligt i Mora.
Med detta beslut når vi det som var utgångspunkten i projektet, våra barn och ungdomar
måste få en bättre skolmiljö. Vi kommer även att kunna lyfta idrottsverksamheten till en nivå
som en elitidrottskommun som Mora förtjänar. Kulturen behöver också lyftas ytterligare,
och det kommer vi att arbeta vidare med.
Mora är fantastiskt, men det behöver ändå bli bättre.
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