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Mångkulturella mötesplatser
Visst är det spännande att möta andra kulturer och människor med andra
bakgrunder? Det tycker väl alla som gillar att resa, och nu kan vi göra det
på hemmaplan! Toppenbra, eller hur?

Tjejkväll i Husum
Med inspiration från Bredbyn satsade
Grundsunda Företagarförening, GFF,
på att ordna en ”Tjejkväll”.

Bjästa startade med internationella middagar redan i våras, i nära
samarbete med kyrkan. Det var ett sätt att träffas som väckte stort intresse,
och nu har det spridit sig i bygderna. Bredbyn har nyligen haft Colombiansk
middag, anmälningarna strömmade in och närmare 100 personer deltog –
härligt!
Nästa tema blir Eritreanskt med en stor arbetsgrupp som planerar för
middag 19 november. I Mellansel möts man i ett annat gemensamt
intresse; dans. Även där är det stor uppslutning, måndagskvällarna kl 18 är
alla välkomna till fritidshuset.
Arrangemanget av, för och med
kvinnor hade premiär i oktober och
det var mycket uppskattat! 50 kvinnor
kom och åt buffé, ytterligare 25
deltog i mingelmässan. Klart vi ska
handla lokalt och lära känna
varandra mer!
Bredbyn håller sin nästa tjejkväll 13
november.
Politiken och landsbygden
27 november kommer Glenn
Nordlund till Kubbe/Norrflärke för en
cafékväll. Vad vill politiken med
landsbygden, hur ska det se ut
framåt? För er som finns i närheten,
passa på tillfället – för övriga –
kanske det här är intressant att göra
också i er bygd?
Årets Landsbygdskonferens
Härnösand var värd för
landsbygdskonferens Höga Kusten,
med mycket intressanta inspel och
givande studiebesök.

Husum har valt att satsa på ett mångkulturellt café, premiären gick av
stapeln i oktober med stort engagemang och många besökare.
Framgångsreceptet här är bred samverkan, med kyrka, fritidsgården som
mötesplats, IOGT-NTO, frikyrkorna och privata aktörer som brinner för att
samla människor från olika håll. Ideellt har några personer gått runt och
knackat dörr/ringt på och gjort en personlig inbjudan. Ett fantastiskt initiativ
– välkommen till fritidsgården i Husum varje torsdag mellan kl 17 och 20!

Vi sträcker såklart extra på oss när
Örnsköldsvik inleder hela
konferensen och berättar om
framgångsrikt arbete med
landsbygdsutveckling och
fiberföreningarna – tack Lena
Lindström och Klas Strandberg!

Kapitalförsörjning på landsbygden
Bygd och stad i balans utsända har
deltagit i ett seminarium om tillgång
till kapital, möjlighet att låna pengar
I BLT-området går det civila samhället ihop och engagerar sig för de
eller att få riskkapital. Många
asylsökande. Med stort engagemang ordnar ortsborna för att hjälpa de
intressanta saker dök upp, ex vis att
asylkommande så bra som möjligt. Det erbjuds allt från sportaktiviteter,
det finns ett starkt samband mellan
babysång till keramik och svenskundervisning. Från skolans håll arrangeras närhet till bank och nyföretagande. Vi
ankomstsamtal för att informera om skolstart för barnen. Mötes-platserna
fick också veta att antalet bankkontor
på respektive ort är på plats. Där serveras det kaffe, de har möjlighet till att har halverats i Sverige på 20 år.

titta på TV och uppleva spännande möten både mellan de asylkommande
själva och med ortsborna.
Bjästa går nu vidare med att samla fler föreningar och organisationer för att
se behov och intressen, aktiviteter att göra tillsammans där vi kan lära
känna varandra över gränserna. Oavsett om det handlar om att laga mat,
äta, fiska, odla eller dansa så är det en bra ingång att starta i det
gemensamma intresset.
Resele hetast i Sverige!
Förra nyhetsbrevet berättade vi om vårt besök i
Resele och Backsjön. Sedan dess har byn som går
mot strömmen och skapar inflyttning blivit
nominerade till Norrmejeriers stipendium och tagit
hem årets Stora Landpris!
http://tidningenland.se/2013/10/23/resele-vannstora-landpriset-2013/
Det är härligt att se på nära håll att det går! Det är
möjligt att vända utflyttning till inflyttning, det är
möjligt att behålla skolan – med engagemang och
kämpaglöd som främsta vapen. Stort grattis till
Resele säger vi från Bygd och stad i balans!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/469969572889/

Bygderådet i Örnsköldsvik
Bygderådet i Örnsköldsvik 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 mer på:
www.kbr-ornskoldsvik.se
Hemsändningsbidrag
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!
En fantastisk möjlighet, eller hur?
Kommunfullmäktige beslutade på
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Nya fiberföreningar
I slutet av september fick 5 av de 7 fiberföreningar som ansökte om bidrag i
början av året definitivt ja från länsstyrelsen. Dessa 5 föreningar kommer att
börja gräva så fort tjälen går ur backen nästa år för att ha ett färdigt nät till
jul 2014. Dessa 5 föreningar är Björna fiber, 3-sjo fiber, Gideå fibernät,
Gideälvens byanät och Storsjöbygdens byanät.
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mötet 28 maj att höja ersättningen till
butikerna till max taket, dvs. från 110
kr till 200 kr 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:
Två föreningar kommer att behöva söka om nästa år och det är
Hemlingområdets bredbandsförening och Flärke fiber. Nu under hösten har www.ornskoldsvik.se/landsbygd
det bildats 6 nya föreningar som också kommer att ansöka om bidrag 2014
och det är Grundsunda fiber, Banafjäl fiber, StensödenNet, Norra
Anundsjöån, Södra Anundsjöåns fiber och Faresta fiber.

Det är fortfarande många områden kvar, men arbetet med att bilda fler
föreningar kommer att fortsätta under de närmaste åren. Under det
närmaste halvåret kommer dock fokus att ligga på de redan bildade
föreningarna.
Vill du veta mer, kontakta gärna Klas Strandberg, e-lots Örnsköldsviks
kommun!
www.ornskoldsvik.se/landsbygd
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 juni 2014. Projektets tillkomst är ett ursprungligt arbete från KBR
(Kommunbygderådet).
Mera information om projektet finns på www.ornskoldsvik.se/landsbygd
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