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Studieresa – Skorped och Myckelgensjö 23 mars
Bygderådet Örnsköldsvik –
årsmöte 17 mars
Bygderådet samlar föreningar och
utvecklingsgrupper i hela kommunen.
Bygderådet samlas till en röst som
talar för landsbygden, i
Passa på – Bygd och stad i balans
landsbygdsgruppen och andra
bjuder in till en inspirerande dag!
kommunala ärenden, i
Två orter som har massor av kraft,
länsbygderådet och Hela Sverige
energi och engagemang;
Ska Leva. Bygderådet är en relativt
Skorped som toppar i länet vad gäller ung organisation som snabbt samlar
framtidstro och Myckelgensjö som
medlemmar och blir starkare och
föder fram prisbelönta entreprenörer. starkare – kom med ni också!

Vi behöver inte åka över ån för att hämta vatten, vi kollar idéer och
arbetssätt på hemmaplan!

Sofia Olsson, Källarbackens Saga,
berättar en saga med mycket
mening.
Projektet bjuder på lunch på Station i
Skorped och eftermiddagskaffe i
Myckelgensjö, vi ordnar också
samåkning – så hör av er på studs
och boka plats!
Anmäl till ann@annholst.se eller 070-641 53 55.
Just Skorped har ju blivit extra
synliggjorda då den stora
prästgården var till salu. Väl synligt
både i traditionella och sociala
medier. Nu är den såld och en familj
med fyra barn gläds åt att snart flytta
in, och vi gläds åt att kyrkorådet valde
en barnfamilj som vill bo där året runt!
Viktigare än att få mer betalt och sälja
till sommargäster. En eloge till dem!

Ta kontakt med Agneta Westberg
agnetawestberg.movattnet@telia.com
för att bli medlem!
Bengt Rönnqvist som är ordförande
bjuder in alla till årsmöte i Nävertjäls
Bygdegård, måndag 17 mars kl
19.00. Alla är välkomna, på
programmet finns förutom
årsmötesförhandlingar och fika en
presentation av Landsbygdstrategin
som just nu är ute för samråd.

Lokala utvecklingsplaner – en suverän metod!
Har ni någon gång känt att det har varit lite för mycket att göra i bygden
eller föreningen? Skulle det behövas fler som engagerar sig och deltar i
jobbet? I så fall kan den lokala utvecklingsplanen vara ett bra verktyg.
- Genom att samlas och lista upp
styrkor, svagheter, möjligheter och hot
börjar vi med att se allt som är bra.
- Genom att ta fram den önskade
framtida bilden, visionen, skapas
engagemang och glädje.
- Genom att fixa en göra-lista blir det
tydligt vad som ska fixas – och vad
som faktiskt kan vänta = mindre press
och stress.
- Genom att välja ansvarsområde kan
var och en göra det som den brinner för
och det blir roligare.
Genom att träffas och göra det
tillsammans blir det så mycket roligare.

Landsbygdsriksdag i Sandviken
16-18 maj hålls
Landsbygdsriksdagen i Sandviken,
läs mer om program, hur du anmäler,
vad det kostar osv:
http://lbrd.helasverige.se/program/
Landsbygdsriksdagen samlas
vartannat år, och här avhandlas
frågor som berör oss alla som lever
och verkar på landsbygden.
I år har Länsbygderådet (som ansökt
om arrangemanget 2016)
tillsammans med Bygderåden
ambitionen att fylla en buss till
Sandviken, senast den 26 mars skall
anmälan göras för att ta del av deras
rabatterbjudande. Anmäl ditt intresse
till Bygderådet Örnsköldsvik snarast!

Skorped gjorde det för länge sedan, Kubbe/Norrflärke, Köpmanholmen och
Myckelgensjö har gjort det nyligen, Gideå, Långviksmon och Trehörningsjö
är på gång. Bygd och stad i balans lotsar, vi kan också stå för lokal, mat
och fika, ta chansen ni också!

Enkla projektpengar finns att
söka!!
Inom Leader kan ni som föreningar
eller organisationer och företag i
samverkan söka enkla medel för ex
Köpmanholmen träffades två kvällar i januari och februari, de har tagit fram förstudier och mindre projekt upp till
30 000 kronor. Exempel på aktiviteter
en snygg och väl genomarbetad plan – bra jobbat! Så här säger Sirpa
kan vara evenemangsutveckling,
Matkala på Kajen:
utvecklingsplaner i byar o
- ”Väldigt positivt! Mycket bra att vi drar åt samma håll, vi kommer att få
organisationer, stöd för natur och
bättre planering och mer samarbete!”
kulturmiljöer.

Inflyttare
Färska nyheter berättar att nu är trenden bruten – fler flyttar till än från
glesbygd! Örnsköldsvik räknas inte som glesbygdskommun (mer än 70%
bor utanför tätort, färre än 8 invånare per kvadratkilometer) men vi vill bli
fler på landsbygden. Bygd och stad i balans passar på att intervjua
inflyttare, från andra länder eller andra orter i Sverige. Vi är nämligen
nyfikna på vad som gjort att de flyttat, vad som är bäst med den nya orten
osv. I första hand för att få veta mer om drivkrafter, i nästa steg kan det bli
aktuellt att få några som blir ambassadörer för sin bygd.

Marknadsför era evenemang!
Kom ihåg att lägga in alla era evenemang
och möten på Evenemangskalendern på
www.bygdostad.se viktigt för att undvika
krockar med alla evenemang.
Alla kan lägga in evenemang men vill ni
ha någon ansvarig i er förening eller ort så
hör av er så ordnar vi
inloggningsuppgifter!
Då kan ni ändra och lägga till uppgifter på
evenemangen eller föreningen/företagets

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/541227215528/

Har du frågor o funderingar eller bär
på en idé är du välkommen att höra
av dej till projektledarna inom Bygd o
stad i balans eller ta direkt kontakt
med Lennart Ramström på
Leaderkontoret tfn 070-67 20 983.

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 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.
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Läs mer på:
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Byskötselpeng
Snart dags att söka igen! Senast 30 april ska ansökan vara inne, en enkel
blankett som du hittar på http://www.ornskoldsvik.se/landsbygd - titta i den
högra spalten! Det här är aktuellt för alla föreningar på landsbygden som
har något som är värt att sköta om eller något som behöver röjas upp:
badstrand, vandringsled mm.

Mångkulturell glädje
Bygderna runt om i Örnsköldsvik fortsätter att möta nya svenskar med
engagemang, det ordnas internationella middagar och mångkulturella
caféer med glädje och hjärta. Det är otroligt roligt och inspirerande att se
och höra om allt som händer – några exempel:
Mångkulturellt café fortsätter i Husum, alltid på torsdagar. Allaktivitetscafé
på Fritidsgården i Bredbyn på torsdagar, där funderas på om nästa tema
på internationell middag ska vara svenskt. Internationell middag på gång i
BLT-området. Bjästa fortsätter med internationella middagar en gång i
månaden, här öppnas nu även mångkulturellt centrum: tisdagar varje
vecka kl.19 på Fritidsgården.

Hyr ut din stuga eller ditt hus!
Nu går det fort tills många börjar planera semestern! Passa på att låta
någon uppleva vår vackra bygd och samtidigt tjäna en slant. Har du ett hus
eller en stuga som du inte använder? Möjlighet finns att hyra ut via ex vis
Blocket där du själv marknadsför och visar.
Eller genom Höga Kusten Turism, som
arbetar med marknadsföring och
förmedling.
Läs mer om vad som krävs på
http://www.hogakusten.com/ eller
kontakta dem direkt: 0613-108 50 epost:
info@hogakusten.com Då får du svar på
dina frågor!

Seminarikväll om Solel!
För er med jordbruksfastighet och/eller företag i Landsbygden.

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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