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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Bygdens Dag 30 aug

Nyhetsbrev nr 24,
september 2014

En fin lördag med massor av roliga aktiviteter och positiva
möten! Så kan vi kort sammanfatta Bygdens Dag som

Prenumerera på

genomfördes samtidigt över hela länet, i Örnsköldsvik

nyhetsbrevet,

deltog 7 butiker för att manifestera och visa upp sin

maila asa@bygdostad.se

verksamhet. Butiken är en mötesplats, och det kunde vi
se och uppleva den här dagen.

Sommarens
utmaning är
avgjord!
Grattis till Myckelgensjö
Byförening som vunnit första

Det bjöds på fika, surströmming, smakprover med mera!

pris! Middag med styrelsen
till ett värde av 2.000 kronor!
Själevads IK har också varit
flitiga med att lägga in

Lokala utvecklingsplaner –
samling för erfarenhetsutbyte
Skorped var först. De började jobba med sin
utvecklingsplan med stöd av Leader. Inom projektet Bygd
och stad i balans har fler följt efter och gjort sin plan. Vi
vill nu ge tillfälle till erfarenhetsutbyte, lärande mellan

evenemang på
(http://www.bygdostad.se)
www.bygdostad.se och de får
500 kronor i andra pris.
Givetvis fortsätter ni och vi att
lägga in aktiviteter, eller hur?
Mindre risk för krockar och
mer marknadsföring.

varandra och även ge politiker och tjänstemän mer
kunskap om vad som händer. På initiativ av
Landsbygdsgruppen bjuds alla grupper/bygder som
jobbat med en lokal utvecklingsplan in till en inspirerande
förmiddag fredag den 10 oktober. Håll utkik efter mer
info!

Smaka på Höga Kusten i
Örnsköldsvik 26-27 september.
Filmer från bygden
Vi har mycket att vara stolta
över! Ibland är det tyvärr så
att vi blir lite hemmablinda, vi
jobbar på men vad ska vi
jämföra med egentligen? Det
kan vara lättare att hitta mer

En upplevelse för alla som älskar bra mat! Med fokus på

saker att åtgärda än
anledningar att sträcka på

mathantverket, det lokalproducerade och de gröna

oss. Eller? Vi vill visa fler
olika bra saker som händer

näringarna förvandlas delar av Örnsköldsvik till en enda

hos oss.

stor matfest. Kom och smaka, dofta, prova på och lyssna
till seminarier. Massor av matglädje helt enkelt.
Utställningsområde Arken och inre hamnen. Bondens
marknad Stora torget (lördag 27 september)
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/
landsbygdsutveckling/smakapahogakusten.

Alanna Thorsson bor i

4.1c837f7a147e60b9ffb1cafd.html

Trehörningsjö, inflyttare
från Skottland med man och
barn. Hon har uppdrag att göra

Slutspurt i Bygd och Stad i Balans

några korta filmer om
landsbygden i Örnsköldsvik. De
ska sedan läggas ut på olika

Sensommaren 2011 startade projektet Bygd och stad i
balans, nu närmar sig målgången med stora kliv! Vi

medier.

fortsätter med aktiviteter till 31 oktober, och här kommer

Ideella krafter i
bygden

ett axplock av vad som planeras:
z

Fokusgrupper på fyra platser

z

Lokal utvecklingsplanering med Grundsunda

z

Framtidsgrupp

ideella krafter i Örnsköldvsiks
landsbygden som verkar för

Uppföljning hos de grupper som gjort lokala

integration. Olika aktiviteter
planeras:

utvecklingsplaner
z

Det finns otroligt många

Mångkulturella caféer och middagar

http://admin.getanewsletter.com/t/ge/pm/641123026269/

z

MKC-Husum öppet på
torsdagar kl 18.00-20.00
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på Röda villan, droppin
café med olika aktiviteter

Hemsändningskampanj med enkät och gratis provapå

z

z

för alla.

Utvärdering med extern resurs; Anna Rosenblom,

z

Allaktivitetscafé på

Analys & Struktur

Brebyns fritidsgård är

Slutkonferenser:

öpptet på onsdagar
mellan kl15.00-18.00 för

måndag 27 okt kl 18.00-20.00 öppen för allmänheten
tisdag 28 okt fm målgrupp beslutsfattare och

alla daglediga.
z

finansiärer

Internationell folkdans på
måndagar kl 18.00-21.00
på Mellansels fritidshus.

Hemsändning
de matbutiker/företag som har eller tänker starta upp med

Gilla oss på
facebook

hemsändning i området BLT – Gideå för att diskutera

Gilla Bygd och stad i

frågan; Hur kan vi skapa en ökad efterfrågan på
hemsändning samt bredda kundkategorin? Bygd & Stad i

balans på facebook.

Måndag den 1 september träffade Bygd och Stad i Balans

balans bjöd på lunch och kaffe med kaka på Kerstins
Udde i Trehörningsjö. Alla enades om vid mötets slut att;
det är en tjänst många inte känner till, man vet inte
vem/vilka som tillhandahåller den samt vilka positiva
effekter tjänsten kan ge. De enades kring nedan följande
aktiviteter.
z

Ta fram ett erbjudande till nya kunder med
gemensam annonsering i BLT bladet samt Gideå och
Flärke.

z

Brevlådeutskick med information om respektive butiks
beställning/ leveransmöjligheter.

z

Följa upp med en enkätundersökning Dialog med
hemtjänsten

Utredning om kommersiell service
I början av året beslöt regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur man
ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd. Nu har en
delrapport överlämnats. – Lanthandeln har en särskild betydelse i glesbebyggda
områden och fungerar ofta som ett nav för andra serviceslag som post,
apoteksombud och betaltjänster. Försvinner butiken försvinner också annan service
och många människor mister en naturlig mötesplats, säger Catharina HåkanssonBoman som är ansvarig utredare. Onsdag 3 september bjöd Länsstyrelsen
Västernorrland in Catharina Håkansson-Boman till ett dialogmöte om den
kommersiella servicen. Lena Lindström deltog i mötet. Rapporten ska vara klar och
redovisas senast 31 mars 2015, nu finns en delrapport klar - Läs den
här:http://www.landsbygdsnatverket.se/download/
18.37e9ac46144f41921cd2c305/1409319492836/
Service+i+glesbygd+delrapport+29+aug+2014.pdf
Bygd & Stad i balans är ett projket som drivs av Örnsköldsvik kommun.
Sammanhållande koordinator är näringslivsutvecklare Lena Lindström,
Tillväxtavdelningen. Projektets tillkomst är ett ursprungsarbete från BRÖ
(Bygderådet i Örnsköldsvik) Mera infomation om projektet finns
på (http://www.ornskoldsvik.se/landsbygd)
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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