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Nya pengar till landsbygden
Örnsköldsviks kommun har på kort tid (från hösten 2011) fått mera
ekonomiska resurser från olika håll för tre projekt för att arbeta med
landsbygdens utveckling.

Aktivitesveckan i Husum
invigdes av turismchefen
Siv Sandberg.

Vecka 27 ordnades aktivitetsvecka i
Husum, företag och
föreningar arrangerade många olika
Hittills har fokus varit inriktat på att bibehålla och utveckla service på
aktivteteter hela veckan. Där fanns
brottarfysträning, trail, slöjd, bio,
landsbygden, ett arbete som pågår och där vi jobbar vidare för att kunna
skapa flera servicepunkter i kommunen. Det som nu kommit till har fokus på allsång mm, allt invigdes söndagen
den 1 juli av turismcef Siv Sandberg.
boendefrågor, inflyttning, integrationsfrågor samt hur samverkan kan
Bygd & Stad i balans berättade om
utvecklas mm.
projektet samt bjöd barn och
ungdomar på såpbubblor och klubbor
Kommunen är redan långt framme när det gäller landsbugdsutveckling, det vilket var uppskattat.

tycker i alla fall näringsdepartementet som valt Örnsköldsvik som en av fem
"ambassadörskommuner". Kommunens landsbygdssatning lyfts också fram i
en skrift departementet tagit fram med namnet "Attraktionskraft Sverige".
Länk till skriften: http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/196570
eSPINN är det tredje projektet - här handlar det om den digitala
infrastrukturen och bygger vidare på ISSI-projektet. eSPINN tar nästa steg
mot informationssamhället och syftar till att ge likvärdig tjänste- och
servicenivå inom hela kommunen. Här blir det Björna med omland som
fungerar som pilotområde.

Landsbygdskonferens Höga Kusten 10-11 oktober
i Örnsköldsvik
För tredje året i rad har Örnsköldsviks kommun förmånen att kunna inbjuda
till en Landsbygdskonferens. Programmet är späckat med såväl lokala som
nationella föredragshållare.
Årets tema är: Samverkan, Innovation och Förnyelse
Vi hoppas att du blir en av våra konferensdeltagare!

Invigning av
Servicepunkskylten i
Hemling. I samband med
Hemlingsdagen den 21 juli invigdes
Servicepunktskylten av
kommunalrådet Glenn Nordlund.
Bygd & Stad i Balans bjöd på kaffe
och Logobit, ca 150 fikagäster!

30 juni invigdes en ny
Servicepunkt på Ulvön i
Handelsboden.
Elvy Söderström invigde
Servicepunkten, som innehåller bla.
Internetuppkoppling, café,
turistinformation samt erbjuder
hemsändning av matvaror.

Kommunbygderådet i
Örnsköldsvik, KBR
Kommunbygderådet är en ideell
förening, som startades 2010 av
eldsjälar runt om i Örnsköldsvik
kommun.
Deras ledord är:
- Befrämja landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsvik
- Vara ett nätverk för lokala
utvecklingsgrupper
- Vara de lokala utvecklingsgruppernas gemensamma röst
i dialog med kommunen m fl.
Läs mera på:
www.kbr-ornskoldsvik.se

Hemsändningsbidrag

Läs mer på www.ornskoldsvik.se/landsbygd om landsbygdskonferensen.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/271567445691/

Har du minst 2 km till närmsta
livsmedelsbutik? Då har du möjlighet
att få beställa dina varor och få dem
hem till dörren, mot en ersättning av
30kr/sändning!
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Världsklass flyttar in i Anundsjö

En fantastisk möjlighet, eller hur?

Den 20-21 augusti flyttade Världsklass in i Anundsjö ett dygn. Resultatet av
deras vistelse ska bli en film som vi längtar att få se, som ska spegla de
utmaningar Örnsköldsvik står inför. Sytet är att synliggöra bygden, dess
utvecklingsarbete och entrepenörer.

Kommunfullmäktige beslutade på
mötet 28 maj att höja ersättningen till
butikerna till max taket, dvs. från
110kr till 200kr per leverans.
Örnsköldsvik ligger i topp och vi
hoppas att fler butiker ska åta sig att
ge denna möjlighet till boende på
landsbygden.
Läs mer på:
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Kompletteringstrafiken
Där det inte finns busstrafik i turlistan
finns i många fall
kompletteringstrafik, som utförs med
taxi.
Taxin beställs i förväg
telefonnummret finns i turlistan,
0660-24 04 00 senast 19.00 dagen
före, samt när du söker din resa via
Reseplanerare på www.dintur.se .
Priset är det samma som enkelbiljett
med buss.
Läs mer på:
www.dintur.se

Vanja Östman och Frida Bylin fick bl.a. pröva att baka tunnbröd tidigt på
morgonen i Myckelgensjö. Här med "lärare" Astrid Edlund.

Bygd & Stad i balans är ett projekt som drivs av Örnsköldsvik kommun. Sammanhållande
koordinator är näringslivsutvecklare Lena Lindström, Tillväxtavdelningen. Projektet startade i
augusti 2011 och fortsätter till slutet av 2013. Projektets tillkomst är ett ursprungligt arbete från
KBR (Kommunbygderådet).

Bygd & Stad i balans
finns på facebook, följ
hur Örnsköldsvik jobbar
för bygden.

Läs mer om Bygd och Stad i
balans på
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Mera information om projektet finns på www.ornskoldsvik.se/landsbygd
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