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Landsbygdstrategi på samråd

Varför ska man göra en utvecklingsplan?
Allt startar med ett behov. Föreningar, företag och andra sammanslutningar uppstår därför att någon eller några ser eller känner av ett
behov. Många ideella föreningar och studieförbund drog igång i början av
1900-talet och framåt - man behövde någonstans att samlas och
bygdegårdsföreningar, Folkets hus m fl bildades. Idrotts- och
kulturföreningar startades för att skapa möjlighet till meningsfull fritid för
både unga och vuxna. Behoven var tydliga och konkurrensen var låg ingen TV, inga datorer - det var enklare att samla männinskor.

Ett förslag till Landsbygdsstrategi för
Örnsköldsviks kommun är ute på
samråd till den 28 februari 2013.
Strategin redovisar fakta om
landsbygden samt målområden och
strategier för kommunens arbete
med att utveckla landsbygden.

Idag är fortfarande många engagerade i föreningslivet, många bakar
bullar och säljer fika, håller i träningar, leder kurser, renoverar
samlingslokaler och ordnar aktiviteter. Ibland är vi så upptagna att det är
svårt att hinna lyfta blicken och fundera över vart vi är på väg, och vilka
behoven egentligen är.
Bygd och stad i balans har sett vad ett
medvetet långsiktigt arbete kan betyda
för en bygd. Att plocka fram och titta på
styrkor och möjligheter man har i en by,
bygd eller förening ger stolthet. Det ger
också möjlighet att fokusera på det som
är mest viktigt - att säga ja men också
kunna säga nej. En trygghet i att veta att
det här har vi tillsammans bestämt att vi
ska ta tag i nu, andra saker får vänta.
En annan fördel med att ha en plan är att
de som vill söka medel enkelt kan plocka fram sin plan och visa: vi har
gjort en analys. Det signalerar trovärdighet och seriositet!
Information och inspirationsmöten planeras:
z
z
z
z

11 februari i Husum
13 februari i Bredbyn
19 februari i Köpmanholmen
14 mars i Sidensjö

Samrådsmöten sker på följande
platser:
Husum 30 januari kl. 18.30 Folkets
Husum/Husumgården
Bjästa 5 februari kl 18.30
Björna 11 februari kl. 18.30
Movattnets bygdegård
Bredbyn 19 februari kl.18.30
Bredbyns församlingsråd
Läs mer på :
www.ornskoldsvik.se/ Bygga , bo och
miljö
Hemsida
Vill du veta mer om den lokala
service som erbjuds? Gå in och läs
på www.servicepunkter.se

Företagarföreningar möts
Två personer som möts och byter en tiokrona med varandra har lika
mycket när de går därifrån. Två personer som möts och byter en idé - de
har något mer med sig - eller hur?
Att mötas och utbyta erfarenheter och idéer kostar inte så mycket, men
kan ge mycket gott. Bygd och stad i balans har tagit initiativ till ett
gemensamt möte där styrelserna från de lokala föreningarna möts.
Boende och integration
Vi vill bli fler! Fler som bosätter sig på landsbygden, fler som driver olika
verksamheter och som handlar på orten. Men hur ska det gå till? En kväll
för diskutera och bolla ideér blir det i Movattnets bygdegård, 20 februari, i
samarbete med Nolaskogs Företagarförening. Givetvis bjuder vi på fika!
Hör gärna av dig till Lena Strömberg, 070-922 59 56 om du vill veta mer.
Artiklar om inflyttare
Bygd och stad i balans
plockade fram ett
antal intressanta
inflyttare. Vår lokala
ortstidning gjorde
reportage om ex vis
Tina som tog med sig
familjen och jobbet
från Stockholm till
Bredbyn.

Där kommer du att kunna klicka på
ex. "Företags" - huset och se ett
företagsregister för orten. Företagens
kontaktuppgifter kommer att finnas
där för att det ska vara enkelt att
handla lokalt. För att undvika krockar
finns en evenemangskalender för
varje ort, plus kontaktuppgifter till
föreningar, offentlig service mm. Håll
koll!
Kulturkicken
Örnsköldsviks kommun kommer att
vara aktiv part under Umeås
värdskap
för Kulturhuvudstadsåret 2014.
För att stimulera föreningar, grupper
och enskilda aktörer i Örnsköldsvik
att testa och utveckla projektidéer
som skulle kunna bli programpunkter
under kulturhuvudstadsåret
inroducerar Örnksöldsviks kommun
ett särskilt projektbidrag
"Kulturkicken".

För paret Nielsen från
Karibien och Danmark
blev Köpmanholmen
Mer om kulturkicken på:
en fast punkt och
www.ornskoldsvik.se/kulturkicken
Marco från Holland
hittade sitt paradis i
Trehörningsjö.
Vill du ha artiklarna?
Hör av dig till någon
av oss i projektet.

Fiber för bredband

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/342483472332/

Kommunbygderådet i
Örnsköldsvik, KBR
Kommunbygderådet är en ideell
förening, som startades 2010 av
eldsjälar runt om i Örnsköldsvik
kommun.
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Intresset för fiber på landsbygden är större än jag kunnat föreställa mig
vilket känns väldigt positivt. I nuläget är det 4 föreningar som är bildade
och det jobbas för fulllt med att skaffa medlemmar. Inom den närmaste
tiden kommer föreningarnas områdesansvariga att ha pratat med alla
boende i sitt område. De bildade föreningarna är 3-sjo fiber
ekonomisk förening, Gideälvens ekonomiska förening, Hemlingområdets
bredbandsförening och Storsjöbygdens byanät ekonomiska förening.
Stormöten är även inbokade i Björna, Flärke och Gideå där det
förhoppningsvis kommer att bildas föreningar under februari.
Klas Standberg, e-lost
Örnsköldsviks Kommun
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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
Bygd & Stad i balans är ett projekt som drivs av Örnsköldsvik kommun. Sammanhållande
110kr till 200kr per leverans.
koordinator är näringslivsutvecklare Lena Lindström, Tillväxtavdelningen. Projektet startade i
Örnsköldsvik ligger i topp och vi
augusti 2011 och fortsätter till juni 2014. Projektets tillkomst är ett ursprungligt arbete från KBR
hoppas att fler butiker ska åta sig att
(Kommunbygderådet).
ge denna möjlighet till boende på
landsbygden.
Mera information om projektet finns på www.ornskoldsvik.se/landsbygd

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.

Läs mer om Bygd och Stad i
balans på
www.ornskoldsvik.se/landsbygd
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