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Fler bilder från 2012

Nyårskarameller!
Ett nytt år har precis börjat, fräscht och oanvänt, med massor av
möjligheter! Det finns mycket intressant och spännade att ta tag i, och det
är något som vi i Bygd och stad i balans vill göra tillsammans med er. För
att lyckas med det vi planerar framåt är det också nyttigt att ta en titt i
backspegeln. Vi fokuserar på höjdpunkterna och ser mycket att glädjas åt
- här har vi samlat ett plock med de godaste nyårskaramellerna!

Flärke Lanthandel

Servicepunkter blir fler
När projektet drogs igång fanns fyra
servicepunkter; i Myckelgensjö,
Solberg, Hemling och Gideå. Nu kan
vi summera totalt sju, eftersom även
Ulvön, Köpmanholmen och Flärke har
klivit in!
På alla platser har högtidliga
invigningar hållits; med gott fika, fina
tal och god uppslutning av ortens befolkning och media. Artiklar i
lokaltidningarna är bra sätt att synliggöra servicepunkterna och vikten av
service även utanför stadskärnan.

Gideå Livs

Hemling
Myckelgensjö

Fjärrarbetsplatser i Långviksmon
En annan händelse som gläds mycket åt är
beslutet i Örnsköldsviks kommun att satsa
på möjligheten att jobba närmare hemmet.
Tre arbetsplatser ställdes i ordning i Jollen,
Långviksmon, som kommunanställda kan
använda. En riktig vinn-vinn-situation!

Köpmanholmen Coop nära

Mindre tid för att resa, mindre miljöpåverkan, minskade kostnader för
resa, piggare medarbetare, mer levande samhälle lokalt - vi kan fortsätta
länge att rada upp fördelar!
Mackar
Servicepunkt, Ulvö Handelsbod

Att macken i Flärke kan
öppnas är en annan stor
händelse - när den vanliga
trenden är att butiker och
mackar i glesare områden
läggs ned är det verkligen
fantastiskt att några gör
tvärtom. En stark samling i
bygden är den viktigaste
framgångsfaktorn, viljan och
engagemanget är
imponerande!

Solberg Lanthandel
och
Myckelgensjö Lanthandel

Även i Köpmanholmen finns stort intresse för att dra igång macken, ca
130 personer var med på stormöte och arbetet går vidare i mindre grupp härligt!
Årets kommun 2012
Önsköldsviks kommun satsar
på både bygd och stad,
landsbygden ses av politiken
som en tillväxtfråga. Det finns
en stark enighet om att
landsbygden är viktig, något
som visar sig i beslut och
satsningar: exempelvis
höjningen av
hemsändningsbidraget. Vår
kommun ligger i topp och gör möjligt för den lokala handlaren att erbjuda
dem som bor på minst 2 km avstånd hemkörning av livsmedel en gång i
veckan.
Bygd och stad i balans som honnörsord, samarbetet med
Kommunbygderådet och en strategisk satsning på service - detta borgar
för utnämningen av Hela Sverige ska leva till Årets kommun 2012. Vi är
alla stolta!
Flera projekt som drar åt samma håll
Bygd och stad i balans drog igång hösten 2011, då med uppdraget att
arbeta med utveckling av service. Sommaren 2012 kom beslut om
ytterligare medel för att även arbeta med boende och inflyttning,
samverkan, integration och attityder.
Detta går hand i hand och
kompletterar varandra
utmärkt - och som grädde
på moset finns ytterligare ett

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/326565702178/

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
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
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.
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projekt; eSPINN.
Där arbetas med olika tekniska lösningar för att ge bra service på
landsbygden. Viktigast av allt för att kunna använda service via nätet är
fungerande bredband. Därför är det väldigt roligt att en e-lots (Klas
Strandberg) finns inom eSPINN, och flera bredbandsföreningar har
bildats.
Samarbeten
Att vara flera som drar åt samma håll är en styrka, vi gläds därför åt goda
samarbeten med enskilda och organisationer. Kommunbygderådet som
samlar lokala utvecklingsgrupper och föreningar är en mycket viktig part.
Anundsjö Framtid, Grundsunda Framtidsgrupp och Nolaskogs
Företagarförening andra exempel, där de sistnämnda samlade till ett möte
i början av maj. Det utmynnade i flera arbetsgrupper, och ett konkret
resultat som syns redan nu är BLT-bladet.
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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

Världsklass 2015, kommunens utvecklingsarbete,
är en annan viktig part. De bjöds in och "flyttade in
i Anundsjö" - titta gärna på filmen!
http://www.youtube.com/watch?v=auCWHzFGkaU
Givetvis finns det många fler - företagare,
föreningar, enskilda engagerade - tillsammans är
vi starka!
Tack!

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

Ett varmt tack till alla er som på olika sätt är med och bidrar i arbetet med
att utveckla våra fantastiska bygder - vi ser verkligen fram emot ett nytt år
tillsammans!

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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