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Cafékväll i Kubbe/Norrflärke
Glenn Nordlund gästade Kubbe/Norrflärke på en intressant cafékväll, bra
initiativ med konstruktiv dialog och gott fika. Kvällen inleddes med
information från Bygdegårdsföreningen och Idrottsföreningen om vad som
är på gång - härligt att höra att så mycket händer!
Efter kaffet inleddes frågestund med Glenn och många olika funderingar
luftades, vi kan konstatera att kommunikation är otroligt viktigt. Det är viktigt
att våra politiker får veta mer om föreningarnas problem och deras syn på
saker samt att vi får höra mer om hur politiken resonerar. Dialog som
underlättar samarbete, det gillar vi!

Enkätundersökning i hela länet – härligt Skorped!
På uppdrag av Länsstyrelsen har en stor enkätundersökning genomförts,
ca 2.500 personer har svarat på olika frågor om service mm. Några frågor
stack ut extra mycket:

Utvecklingsplaner på gång!
Fler och fler upptäcker möjligheten
att göra en utvecklingsplan för sin
bygd eller förening. Mest på tå just
nu är Myckelgensjö, Långviksmon
och Trehörningsjö.
Passa på ni också! Än finns resurser
i projektet, ni kan få hjälp med
struktur och processledning och även
mat och kaffe under jobbet. Hör av er
till oss!
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.

I frågan om framtidstro, engagemang och optimism var Skorped den bygd
som såg ljusast på framtiden – härligt! Säkert är det många olika
anledningar till det – vad säger ni som bor i Skorped? Per Wallin tror att det
handlar om att bygga vidare på tradition med starka nätverk, samt att
när det behövs så ordnar man det själv - t ex macken. Katrin Karlström, en
annan aktiv person, pekar på en mycket stark stolthet, framtidstro och
Läs mer på:
gemensamt driv - men också mötesplatser som kyrka och pub. "Vi gör det
www.kbr-ornskoldsvik.se
tillsammans" oavsett om det handlar om fadderbyn i Haiti eller att hugga
julgranar till idrottsföreningens försäljning.

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?

Andelen som är nöjda med sin lokala butik toppades av Hemling och Flärke
– inte de största butikerna, men kanske de har extra gott värdskap och
bemötande?

Kommunfullmäktige beslutade på
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:
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Invigningar i Sidensjö

Festligt och mycket folk i Sidensjö när den efterlängtade butiken öppnades
och invigdes! Glenn Nordlund skötte invigning av servicepunkt och
pendlarparkering, Anna-Britta Åkerlind tog hand om butikens invigning.
Servicepunkten har fått
väl tilltagna ytor
inbjudande och trevliga
med kaffeautomat, fåtölj
och ett stort bord att sitta
kring.

Servicepunkten blev genast välbesökt och det var många event som skrevs
in i kalendrar. Hållbart resande bjöd på kaffe, korv och bröd i ett tält ute på
gården. Det var en riktig bra dag med många besökare, det bådar gott för
viljan att handla hemma.

Internationella mötesplatser
Vi gläds åt ett stort engagemang runt olika internationella mötesplatser! Det
är fantastiskt att höra, se och känna hur bygderna på olika sätt möter nya
svenskar. Några exempel:
- Internationella middagar startade i Bjästa redan i våras, kyrkan tar ett
stort
ansvar här och detta har blivit en succé som sprids vidare.
- Internationella middagar i Bredbyn, även där är kyrkan en viktig part
tillsammans med Anundsjö Framtid samt Bygd och stad i balans.
Colombia
och Eritrea har varit teman i oktober och november, ca 100 personer har
varit med varje gång.
- Mångkulturellt Café hålls i Husum varje torsdag kl 17-20, samarbete med
fritidsgården Röda Villan, Svenska kyrkan, Husums kristna
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samverkansråd,
IOGT-NTO.
- Simundervisning är något som efterfrågades i Husum, och på ideell bas är
redan två grupper igång
- Dans i Mellansel är ytterligare ett sätt att mötas som är uppskattat.
Som vi ser – det finns många goda exempel, stort engagemang, glädje och
stolthet när vi möts i gemensamma intressen över olika slags gränser.

Företagarföreningarna möts

I november möttes representanter för de lokala företagarorganisationerna:
Grundsunda företagarförening, Nolaskogs Företagarförening, Anundsjö
samt Köpmanholmen. Medverkade gjorde även Peter Juneblad
och Daniel Nordström från näringslivskontoret. Syftet är att utbyta
erfarenheter, lära och inspireras av varandra. Detta är uppskattat och
önskemålet är att fortsätta dialogen om företagandet i bygden vår och höst.

Boendeinventering i BLT-området
Nolaskogsföretagarförening (NFF) - Boendegruppen i nära samarbete med
Bygd och stad i balans är i gång med att inventera BLT-bygden på tomma
bostäder. Med tomma bostäder menas fastigheter som inte bebos året om.
Syftet är att få en bild av hur områdets bostadsbestånd ser ut.
Boendegruppen ser detta som en möjlighet att bidra till en levande
landsbygd. Vi hoppas att ni alla som kan och önskar detsamma kontaktar
NFF Boendegruppen om ni har/känner till eller vill sälja/hyra ut er bostad.

Upphandling av fiber
När en förening får bidrag till fiberutbyggnad av länsstyrelsen och projektet
är större än 200.000 Euro måste de upphandla enligt principerna om LoU,
lagen om offentlig upphandling. Det är en ganska omfattande process som
de 7 fiberföreningarna som blivit beviljade bidrag är inne i just nu. Innan jul
så har föreningarna valt projektör, systemleverantör och kanske även
markentreprenörer. De 6 nybildade föreningarna som ännu inte sökt bidrag
kommer troligtvis att påbörja upphandlingen av projektör och
systemleverantör redan i början av nästa år.
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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