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Invigning av Servicepunkter
Under maj har invigningar genomförts av skyltarna vid två Servicepunkter i
Örnsköldsvik kommun. I Myckelgensjö den 12:e maj höll Emil Källström
invigningstalet. Samtidigt passade byn på att inviga sin bybaragstuga. Ett
uppskattat arrangemang med ca 55 bybor på plats. Kommunalrådet Glenn
Nordlund avtäckte skylten i Solberg den 18: maj och även där var det god
uppslutning av byn.
I juni är två nyinvigningar av Servicepukter inplanerade, Coop Nära i
Köpmanholmen den 8:e juni och Handelsboden på Ulvön den 16:e juni.
I och med dessa nya Servicepunkter finns det totalt sex stycken i
kommunen, Gideå, Hemling, Myckelgensjö, Solberg, Köpmanholmen och
Ulvön. Målet för projektet är 10 servicepunkter som ska vara väl kända
och naturliga mötesplatser.
Hotspot och startsida
Örnsköldsvikskommun satsar extra på varje
Servicepunkt och installerar "Hotspots", dvs surfzoner
som innebär att man kan surfa fritt vid
Servicepunkten. Det möjliggör en viktig funktion för
boende men framför allt för besökare. Håll utik efter
WiFi skylten!
Även startsidorna på Servicepunkter blir unika, där varje Servicepunkt samt
Serviceort dvs, Husum,
Björna, Bredbyn och
Bjästa kommer att få en
egen startsida.
Där kommer du att kunna
klicka på ex. "Företag" huset och se ett
företagsregister för
orten. Företagens
kontaktuppgifter kommer
att finnas där för att det
ska vara enkelt att handla
lokalt. Evenemangskalender läggs upp och hålls uppdaterad på varje
startsida. Sidan fylls också med information om aktiviteter för besökare,
föreningar, samfund och kommunen med direktlänk till www.ornskoldsvik.se
osv. Alla Servicpunkter samt Serviceorterna kommer att finnas på webben
www.servicepunkter.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.
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

Bygd & Stad i balans
finns på facebook, följ
hur Örnsköldsvik jobbar
för bygden.
Kalender: Juni 2012
2 juni
Bredbydagen
2 juni
KB-dagen i
Köpmanholmen
8 juni
Invigning
Servicepunkt Coop
Nära,Köpmanholmen
16 juni
Invigning
Servicepunkt
Handelsboden Ulvön
1 juli
Aktivitetsvecka i
Husum, www.gfg.se

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