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Hej!
Detta brev är ämnat till alla med en anknytning till byarna i Yttermalung och Malungs finnmark med
omnejd; permanent eller fritidsboende, företagare eller förening, nyinflyttad eller återkommande
besökare.
Samhällsförening för Yttermalung och Malungs finnmark
Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark (SYMF) bildades i april 2012. SYMF är ett
resultat av ett antal möten där intresserade bybor från byarna i Yttermalung och Malungs finnmark
träffats för att diskutera de servicebehov som finns idag och vad som krävs för att skapa en livskraftig
bygd där människor vill bo och verka.
Startskottet för diskussioner mellan byborna var projektet Flytta till Yttermalung och Malungs
finnmark. Projektet, som delfinansieras av Leader Dalälven, arbetar för att öka inflyttningen av
barnfamiljer och på så vis stärka elevunderlaget för Yttermalungs skola som är nedläggningshotad.
Situationen med skolan är inte en isolerad händelse. De senaste 20 åren har en rad politiska och
samhällsekonomiska beslut på kommunal, regional och nationell nivå lett till att landsbygden gradvis
nedmonteras. Effekten blir påtaglig i den södra delen av Malung-Sälens kommun där, bland annat,
affären försvunnit, Västerdalsbanan lagts ned och antalet bussavgångar som stannar vid byarnas alla
hållplatser minskat.
SYMFs syfte är att genom medborgardialog verka för att vända på den negativa trenden och arbeta
långsiktigt för en levande bygd med ett serviceutbud som tillgodoser invånarnas grundläggande
behov. Hittills har SYMF skapat hemsidan www.yttermalung.com där företag, föreningar och bybor
gratis kan annonsera om tjänster och aktiviteter. En arbetsgrupp för skolan har kommit igång där
föräldrar och lärare (både nuvarande och före detta) träffas regelbundet för att analysera den nya
läroplanen och arbeta fram förslag som kan stärka skolan. Ett stormöte med politiker och bybor är
planerat till hösten. En annan arbetsgrupp undersöker hur biblioteksfilialerna i Tyngsjö och
Yttermalung kan användas för att bidra till att ge bygden ett ökat kulturellt utbud. För att nå ut till så
många som möjligt samarbetar SYMF med Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen Dalarnas
initiativ 8 Bygder.
Medlemskap
Medlemskapet är öppet för fysiska personer, föreningar och företag med en anknytning till bygden.
Vi välkomnar alla att bli medlemmar, både de som har fritidshus och de som är bofasta, då vi
tillsammans har bättre möjligheter att engagera intressenter, kommun och regionala myndigeter i
dialog och på så vis lägga grunden för en levande bygd med ett bra serviceutbud.
Avgiften är 50 kronor/år för vuxna genom insättning på bankgiro 243-6624 (egna giroblanketter eller
internetbank) - lämna namn och adress istället för OCR nummer. Medlemskap är gratis för ungdomar
under 18 år. Registrering av medlemskap för ungdomar görs till SYMFs kassör Gunbritt Wallgren
(gunbrittwallgren@telia.com/0280-60015). SYMF är en icke vinstdrivande organisation.
Medlemmarnas avgift betalar för organisationskostnader; bankgiro, webhotell/server för
www.yttermalung.com samt lokalhyra och fika vid SYMFs möten.

