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En servicepunkt ska vara den naturliga mötesplatsen på en ort
Bygd och stad i Balans
Bygd och stad i balans är det förenligt? Går det att uppnå en balans,
och vad menar vi med balans? Det här är ett område som kommunen
har lyft i ett projekt som pågår fram till 2013. Jag var nyligen på en
konferens om Framtidsbygd, vilken pekade det ömsesidiga beroendet.
Staden behöver landsbygden som leverantör och upplevelse och
landsbygden är beroende av stadens attraktivitet och nav. Det är tyvärr
allt för ofta landsbygd och stad ställs mot varandra. Som i det mesta är
det inte antingen eller som gäller, det är när man mixar som det blir en
bra helhet.
Vår kommun är vidsträckt. Vi har ovanligt många små orter med nav i
form av butik eller mack och det tyder på att det finns livskraft. Engagemanget och den starka drivkraft som finns hos många på landsbygden är det inget tvivel om. Det finns många entreprenörer på landsbygden, och entreprenörer är de som får någonting gjort. Ta till exempel de som har insett att närproducerade livsmedel är mer än en trend.
Ett färskt exempel på framgångsrikt entreprenörskap på landsbygden
är Sofia Olsson från Källarbackens saga i Sidensjö som fick priset
Årets kvinnliga företagare på årets företagargala.
I projektet Bygd och stad i balans har vi konstaterat att navet med en
butik eller mack är viktig för boende, besökare och företag. I projektet
jobbar vi bland annat för att utveckla servicepunkter vid butiker. En
servicepunkt ska vara den naturliga mötesplatsen på en ort. Den inrymmer ett mindre café, har dator med internetuppkoppling, tillhandahåller information, har lite aktiviteter med mera. För att synliggöra
servicepunkterna har vi tagit fram en särskild skylt. Vid avtäckningen
i Gideå fanns bland annat Tillväxtverket på plats.
I entreprenörskapets anda driver vi ett gemensamt projekt med företagarna. Syftet är att utveckla samverkan mellan företagen och kommunen både på landsbygden och i tätorten.
Den gemensamma nämnaren för framgång är samverkan. Samverkan
mellan näringslivet och det offentliga, samverkan mellan landsbygden
och staden. Ensam är inte stark, och tänk så mycket roligare vi har då
vi gemensamt åstadkommer framgång! Låt oss tillsammans ta ytterligare steg i samverkan!
Lena Lindström, näringslivsutvecklare
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