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Slutrapport kommundelsutveckling i Falu kommun 2017 

 

Projektnamn: VÄRLDENS BÄSTA VIKABYGD 

Vid ansökan om kommundelutvecklingsmedel betonade vi att Vikabygdens intresseförening bygger 

på att ta tillvara intresse och engagemang från så många som möjligt. Grunden för vår verksamhet är 

ideellt arbete och vi vill samarbeta ung som gammal för att bygga vidare på vår Vi-i-Vikakänsla.          

Vi ville använda möjligheten att med kommundelsutvecklingsmedlen jobba vidare för en långsiktig 

och hållbar utveckling med tonvikt på folkhälsa och miljö som grund för entreprenörskap. 

Den Vi-i-Vikakänsla som omnämns ovan är något vi lyckats väl med att skapa och som ytterligare 

stärkts genom våra KDU-projekt 2014, 2016 och 2017. Under 2017 har vi valt att satsa på byggnation 

av ny anläggning, ytterligare knyta kontakt med fler föreningar och vidareutveckla anläggningar som 

vi skapat i samband med KDU-projekten 2014 och 2016. Detta ser vi som ett sätt att stärka våra band 

till en bredare målgrupp i Vika.  

Vi har kommunicerat kommundelsutvecklingsprojektet med boende i bygden genom vika.se och 

Facebooksidorna Vikabor & Vika Isbanor.  
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För en hållbar utveckling 

 

Folkhälsa 

De insatser som gjorts har gett utökade möjligheter till främjande av fysisk aktivitet i friska luften. 

Genom att skapa, utveckla och underhålla olika mötesplatser för gammal som ung lägger vi en grund 

för möten och utbyten mellan dem. Äldre använder elljusspåret för sina dagliga promenader. Skolan, 

fritids och förskolan utnyttjar aktivitetsfältet, discgolfbanan, motorikbanan, elljusspår, isbanorna och 

hockeyrinken i sina verksamheter, exempelvis under gymnastiklektioner.                                           

Olika terränglöpningsgrupper håller till längs elljusspåret och när helst vi passerar aktivitetsfältet 

finns människor där som tränar eller leker tillsammans med sina barn. Ett gäng kliver precis ut på 

första tee på nya discgolfbanan för att gå ett varv. Vintertid är isbanorna fyllda med människor som 

åker skridskor, spark eller promenerar. 

 

Miljö 

Genom iordningsställande, utveckling och underhåll av våra anläggningar har bilresandet till 

träningsaktiviteter och bad på andra platser troligen minskat.  Många aktiva människor bor i 

Vikabygden där vi har en låg medelålder, ca 36 år. Människor har tidigare åkt härifrån för att träna. 

Nu har många av dem insett vilka möjligheter som finns här och fler träningstillfällen förläggs i byn. 

 

 

Tillväxt 

Inköp från lokala företag och material från lokala leverantörer har hållit mycket konkurrenskraftiga 

priser och har därför prioriterats. Vika Café har märkt av en ökad kundström. Fyra ungdomar har haft 

sommarjobb i form av underhåll av våra anläggningar. 

Många människor har medverkat och jobbat ideellt för att göra detta möjligt. Alla vi inser vikten av 

ideellt arbete och att ingenting bara kommer av sig självt, d.v.s. entreprenörsanda är nödvändig för 

att åstadkomma det vi eftersträvar. Genom dessa anläggningar är vår långsiktiga målsättning att byns 

ungdomar skall känna glädje och stolthet att komma från Vika och att de har upplevt en fin tid här 

med många vänner och roliga aktiviteter. Det kommer att ge dem insikt om fortsatt entreprenörskap 

och en vilja att återvända till bygden.  
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Redovisning av de olika delprojekten  
 

Vika Isbanor 

Första vintern vi plogade banor för långfärdsskridskor på Vikasjön var vintern 2013-2014.  

Då plogades banorna i huvudsak med privata fyrhjulingar och delvis med den traktor vi kunde köpa in 

med stöd av KDU-medlem 2014. Då isen behöver vara >25 cm för att kunna använda traktorn har det 

begränsat oss. Med stöd av KDU-medlem 2016 kunde vi köpa in två fyrhjulingar av märket Yamaha 

Grizzly med plogblad. Vi har på egen hand tillverkat två ishyvlar och tre gummiskrapor som ger oss 

möjlighet att skapa jämn och fin is. Med de nya förutsättningarna blev säsongen 2015-2016 det 

riktiga genombrottet för Vika isbanor och 2016-2017 ändå bättre.                                                            

För 2017 års KDU-medel har vi investerat i nya plogar med betydligt bättre kastlängd.                      

Den 18:e december startade vi säsongen 2017-2018 med större respons än någonsin med följare och 

besökare från hela landet. 

Vika isbanor finns på vika.se, Instagram: @vikaisbanor, Facebook: Vika Isbanor  

De filmklipp vi lägger ut har som regel >1000 visningar inom ett dygn. 

Isbanorna sköts genom ett samarbete mellan Vika IF och Vikabygdens intresseförening.  

 

 
 

Bild med de nya plogarna på Vikasjön 2018. 
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Sportfiskeklubben 

Tack vare KDU-medlet 2017 har Sportfiskeklubben kunnat köpa in en båt för underhåll och i 

livräddningssyfte vid Långtjärn. Dessutom har de köpt in fem st. bänkbord till sin nya grillplats som 

öppnar våren 2018 vid Sågsjön i Såghytttan.  

 

 

 

Bild från en av Sportfiskeklubbens platser vid Långtjärn 
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Vika scoutkår 

Fyra aluminiumkanoter av märket Linder har köpts in med tillhörande paddlar, kedjor, godkända lås, 

flytvästar och kanotvagnar.  Dessutom har de totalrenoverat en gammal byggnad till ett kanotförråd 

med förvaring för all utrustning. Kanoterna som är inlåsta 75 meter från Vikasjön används i 

scouternas verksamhet, hajker och kan kvitteras ut av allmänheten som vill ta en tur på Vikasjön av 

Vika Scoutkår. 

 

 

 

Foto från en privatperson på Vikasjön i en av de inköpta kanoterna. 
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Motorikbana 

Skol IF har byggt upp en motorikbana vid skolan i form av slacklines som nyttjas dagligen av skolan, 

fritids och allmänheten.  

 

Aktivitetsfältet                       

Vika IF har använt pengarna till att istället för staket sätta upp ett stort nät i säkerhetsyfte mot 

discgolfbanan, lagt nytt spån och tryckt upp skyltar som marknadsföring för anläggningen. 

 

Bild på första tee med nätet på vänster sida 

 

 

 

Marknadsföring 

För att marknadsföra bygden köpte vi in en aktivitetskamera för videoklipp på sociala medier. 

Aktivitetskameran eller actionkameran är optimal att använda för filmning i fart.                                   

Videoklippen har gett oss en väldigt stor räckvidd med många visningar framförallt på Vika Isbanor. 
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Discgolfbanan                     

Vika IF har tillsammans med många ideella krafter och åtskilliga timmar byggt upp en 18-håls 

discgolfbana. Banan följer naturlig och kuperad terräng längs med det ca 2,5 km långa 

elljusspåret. Den har blivit väldigt populär och nyttjas av gammal som ung. Kastning pågår 

året runt med många besökare från Åsbobanans vänner i Falun och Fb-gruppen i Vika som 

heter Vika Discgolfers. 

 

 

Bild på en ung discgolfare           Bild på bankarta 
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Synergieffekter 

Genomförandet av KDU-projekten 2014, 2016 och 2017 tillsammans med den kommunikation vi 

genomfört i bygden har kraftigt ökat antalet medlemmar i Vikabygdens intresseförening. Vi har också 

de senaste åren mottagit flera gåvor utöver medlemsavgiften. 

Mäklare har noterat att efterfrågan på fastigheter i Vika är hög och det som läggs ut till försäljning 

försvinner omgående. Nyinflyttade berättar att aktivitetsutbudet, engagemanget och 

sammanhållningen i bygden har varit starkt bidragande orsaker att de valt att bosätta sig i Vika. De 

har samtidigt fått idel positiva kommentarer från andra när de berättat var de valt att flytta.  

 

Vi får också allt oftare höra positiva omdömen om byn från människor vi möter. Ute på isbanorna, 

discgolfbanan och på aktivitetsfältet vimlar det av glada människor som lovordar det vi gör – sådant 

gör oss stolta! 

Slutord 

Vi ser att kommundelsutvecklingsmedel är en bra form för att utveckla en bygd då innevånarna har 

en stor möjlighet att vara med och påverka och de ideella krafterna ser till att pengarna räcker långt!  

Varumärket Vika har kraftigt stärkts som ett resultat av kombinationen mellan KDU-medel och stort 

ideellt engagemang. Slutligen hoppas vi att ni liksom vi ser att vi satsar långsiktigt och att vi lyckats 

skapa något unik. Tack för förtroendet! 

                       

 

 

Styrelsen för Vikabygdens intresseförening tackar för förtroendet! 

 

 

 

 

_______________________________   

Anders Widegren, ordförande   

 

 

     

 

 

 


