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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i w ebbläsaren.

Vårt varma tack!
Det har varit en fantastisk resa vi har gjort tillsammans,
och det är så många människor, föreningar och bygder
som gjort det möjligt! Det är svårt att nämna alla, men
några förtjänar att lyftas lite extra:

Nyhetsbrev nr
26, november
2014
Ny
servicepunkt!

Bygderådet Örnsköldsvik som var en pådrivande part

Invigning den 6

som tog initiativ tidigt och även pekade på viktiga
punkter att ha med – tack även för det goda
samarbetet!

december hos
Handlarn i
Långviksmon som
då blir den tionde

Alla medmänniskor, kyrkor och andra föreningar som vi
samarbetat med i det internationella arbetet – tack för
alla insatser!
Landsbygdgruppen som funnits med hela vägen med
kloka inspel och sin breda förankring

servicepunkten i
Örnsköldsvik.
Välkommen i
gänget!

Projektgruppen med representanter från Bygderådet
och Tillväxtavdelningen har deltagit med stort
engagemang
Sist men inte minst vill vi framföra ett stort tack till alla
er övriga som på ett eller annat sätt bidragit med att
lyfta landsbygdsfrågorna till en ny höjd och varit goda
ambassadörer i arbetet.

Slutkonferenser och media
Slutkonferenserna var välbesökta med deltagare från
bygderörelsen, servicepunkterna, andra län och andra
kommuner, Länsstyrelsen och media. Resultat, utvärdering
och diskussioner pekade på goda effekter och det gav
också bra genomslag i media.

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/355193/?public_key=c2233a3ab538a006b399c8de7da0b33f

Filmer
Alanna Thorsson,
Trehörningsjö har
gjort nio korta filmer
om landsbygden
och viktiga frågor
som fiber,
hemsändning,
utvecklingsplaner
mm. På
slutkonferenserna
visade vi alla
filmerna i ett sträck
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– nu dags för nästa
steg. Vi lägger upp
dem i olika
sammanhang och
de kommer att
publiceras allt
eftersom nu under
hösten. Enklast för
att hålla koll är att
följa vår Facebooksida, där kommer vi
att länka till dem.

Artikel i Örnsköldsviks Allehanda, radioinslag i P4
Västernorrland samt ett inslag i MittNytt från
servicepunkten i Myckelgensjö. Det ger i sin tur eko i
landet, då Gotland m fl har hört av sig för att få veta mer.

Gilla oss på
facebook
Gilla Bygd och stad i
balans på facebook.

Mitt nytt: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/lyckatprojekt-avslutat
Sverige radio P4: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?
programid=240

Utvärdering och bildspel
Utvärderingen som är gjord Anna Rosenblom finns på
http://www.ornskoldsvik.se/4.89cb867137bf29c9074ac.html
även bildspelet om projektet Bygd och stad i balans .

Framtiden
”Målet är bara starten” – det var rubriken på Örnsköldsviks
Allehandas artikel om Bygd och stad i balans i anslutning
till slutkonferenserna. Det är många som skriver under på
att arbetet måste fortsätta, att det har lagts en god grund
att bygga vidare på.
Det finns mycket material att ta vara på, gott om
erfarenheter och kunskap så Örnsköldsviks kommun tittar
redan framåt.

Bygd & Stad i balans är ett projket som drivs av Örnsköldsvik kommun.
Sammanhållande koordinator är näringslivsutvecklare Lena Lindström,
Tillväxtavdelningen. Projektets tillkomst är ett ursprungsarbete från BRÖ
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/355193/?public_key=c2233a3ab538a006b399c8de7da0b33f
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(Bygderådet i Örnsköldsvik) Mera infomation om projektet finns
på (http://www.ornskoldsvik.se/landsbygd)
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle
du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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