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Gilla Bygd och stad i balans!

Evenemang!
Det är många "dagar" nu! Husumdagen hölls 25 maj och Bredbydagen 1
juni, båda i samverkan mellan företag och föreningsliv. Goda krafter som
arbetar tillsammans skapar intressanta aktiviteter, stolthet och
engagemang.
Stor bukett rosor till alla inblandade!
Uppskattat gästspel på scenen av
revygänget "Girls and pearls" på
årets Husumdag.

Sagavägsbonaden var en av
många attraktioner på Bredbydagen.
Passa gärna på att besöka kommande tillfällen: Björna 15 juni - Hemling
20 juli och Ulvön 27 juli! För flera evenemang på landsbygden läs på:
www.bygdostad.se
I samarbete mellan Företagsam, Företagarna och
Tillväxtavdelningen hölls inspirationsseminarier i
Husum och Bredbyn, Pigge Werkelin kom och
berättade om sitt entrepenörsliv, satsningar och
möjligheter.

Bygd & Stad i balans
finns på facebook, följ
hur Örnsköldsvik jobbar
för bygden.
Aktuella nyheter kopplat till projektet
läggs upp där direkt.

Läs mer om Bygd och Stad i
balans på
www.ornskoldsvik.se/landsbygd
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".
Mer om kulturkicken på:
www.ornskoldsvik.se/kulturkicken

Och han ser många möjligheter, det kan vi
intyga!

Bygderådet Örnsköldsvik - BRÖ
Bygderådet - tidigare kommunbygderådet - och Bygd och stad i balans
drar åt samma håll! Projekt har början och slut och jobbar med att göra
största möjliga nytta under en begränsad tid, BRÖ är organisationen som
lever vidare och kan förvalta arvet. Bygd och stad i balans bjuds in till
styrelsemötena för att hålla dialogen igång. Senaste mötet diskuterades
lösningar för hemsidor och appar som ska synliggöra och ge möjlighet att
samordna aktiviteter, samt hur en gemensam satsning ska göras för att
stärka engagemanget på landsbygden.
Mer samåkning!
Det är verkligen inte gratis att köra bil,men oftast går det av slentrian att
hoppa in i bilen. Bygd och stad i balans samarbetar med Hållbart
resande och båda projekten vill göra det enkelt att samåka. en lösning via
Internet och mobilapp håller på att tas fram, som verkligen ska göra det
enkelt! Både för det planerade och det spontana.
En betallösning ska också finnas med i systemet, och nu är vi riktigt
nyfikna:
Vad är lämplig milkostad? ska det kosta 5, 10 eller 15 kronor per mil
att åka med? Vad vill du betala och vad vill du ha betalt?
Maila till hallbartresande@ornskoldsvik.se

Bygderådet i Örnsköldsvik
Bygderådet i Örnsköldsvik är en
ideell förening, som startades 2010
av eldsjälar runt om i Örnsköldsvik
kommun.
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 mer 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 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.

Media
Att Örnsköldsvik och Bygd och stad i balans arbetar för landsbygdens
bästa har flitigt uppmärksammats av media! Artiklar och radioinslag om
boendefrågor och fastigheter som mestadels står tomma, tankesmedja på
konferens i Stockholm samt reportage i Tidningen 7 om de lyckade
integrationsmiddagarna i Bjästa är några exempel. Det finns mycket som
är bra och förtjänar att lyftas fram!

Läs mer på:
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Tillväxtkassor - riskkapital
För företag som behöver riskkapital - kanske för att snabbare kunna
bygga upp en verksamhet, skapa eller behålla försprång e dyl - finns allt
fler satsningar. Ett av de senaste tillskotten är Inlandsinnovation där
regeringen tillsatt 2 Miljarder kronor. Tanken är att ge mer fart i norra
Sveriges inland - nu kommer det att breddas och gälla hela norra Sverige.

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.

Kompletteringstrafiken
Där det inte finns busstrafik i turlistan
finns i många fall
kompletteringstrafik, som utförs med
taxi.

Läs mer på:
www.dintur.se
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För ett mer lokalt engagemang och snabbare hantering kom
Inlandsinnovation till Bjästa och berättade om Tillväxtkassor. Lokala
tillväxtbolag, ofta kallade tillväxtkassor, är en affärsmodell som bygger på
delat finansiellt risktagande och lokalt riskvilligt kapital. Detta ger
gynnsamma förutsättningar för tillväxt. Något för oss i Nolaskogs?
Ny Servicepunkt!
Bygd och stad i balans är stolta över att snart kunna sätta den åttonde
servicepunkten på karta! Coop i Trehörningsjö har invigning fredag den
14 juni - varmt välkommen!

eSPINN
Projektet som ska göra det lättare att bibehålla och utveckla service
via modern teknik, Internet, appar mm avlutas 30 juni. En internationell
avslutningskonferens hölls i Gideå 4-5 juni med god uppslutning och
många intressanta inlägg och diskussioner.
e-lots
Arbetet med bredbandsetablering fortsätter, efter ansökningsperioden är
det nu aktuellt med finprojektering. Det innebär att noggrann kontroll görs
av markens förutsättningar och att kontakter tas med alla markägare som
berörs. Full fart alltså, och planen är fortfarande att grävning kan starta i
höst.

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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