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På gång med en ny Servicepunkt!
ICA Nära Flärke fixar nu i butiken för
att bli kommunens sjunde
Bygd och stad i balans har under oktober genomfört möten med fokusgrupper på de Servicepunkt. Invigning planeras till
den 24 november.
fyra serviceorterna med omland. En återblick på vad som hänt under första året

Fokusgrupper

samt dialog om vad som ska hända framåt stod på agendan. Intressant att uppleva
hur olika det är trots att vi är så nära varandra. I samma kommun men med väldigt
olika bakgrund, historia, kultur och förutsättningar. Kloka ord från Bredbyn var att
utgå från behov och förutsättning - och de är inte samma där som i Husum. Detta
är en viktig anledning till att det är bra att Bygd & stad i balans har en
delprojektledare i varje område!
Värdefulla inspel och tankar tog vi med oss och använder i planering av arbetet
framåt - tack ni som har deltagit!

Företagardagen
16 oktober deltog Bygd och stad i
balans på Företagardagen i
Fjällräven center.

Landsbygdskonferens Höga Kusten
Bygd och stad i balans deltog i en uppskattad landsbygdskonferens som hölls i
Örnsköldsvik för tredje året i rad. Den har vuxit för varje år, och det är verkligen
roligt att se att Höga Kusten attraherar besökare även på detta sätt. Det fanns gott
om höjdpunkter, vi som arbetar i projektet fick mycket inspiration med oss, plus att vi Många tillfällen till kreativa möten!
fick nya kontakter. Nästa år hålls landsbygdskonferensen i Härnösand.
Se filmen om Örnsköldsviks kommun i balans:
http://www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Samverkan och nätverksbyggande
I Husum och Grundsunda ligger
fokus på samverkan och
nätverksbyggande.
Föreningslivet tillsammans med
företagen krokar arm med varandra.
Flera olika forum och aktivteter finns
för att fördjupa kontakten mellan
parterna i bygden, som luncher,
afterwork och nu närmast
nätverksträff den 7:e november.
Kommunbygderådet i
Örnsköldsvik, KBR
Kommunbygderådet 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 mera på:
www.kbr-ornskoldsvik.se

Per Strid, Vasaloppet om hur de byggde sin framgång.

Två exempel - en trend?
Jonna Jinton var en av föreläsarna på landsbygdskonferensen. Hon bloggar om
livet i Grundtjärn med 11 invånare dit hon flyttade från Göteborg. Hon beskriver sin
vardag i både text och bild, många följer henne - men frågan är hur många som
skulle läst om vardagen om hon bott i GÖteborg?
Underbara Clara - en annan bloggare som lämnat staden, i det här fallet Umeå för
flytt till landsbygd. Hon har 250.000 unika besökare varje månad (nästan 5ggr
Örnsköldsviks befolkning!) och hennes blogg exploderade efter att hon flyttade från
staden!
Intressant tycker vi, som ser en trend även om det bara är två exempel. Livet på
landsbygden lockar mer än vi kanske tror själva!

Fiber till byn
Som e-lots är mitt uppdrag att hjälpa byaföreningar för fiber att komma igång och att
stötta föreningarna genom hela processen till färdigt utbyggt fibernät i området. Jag
har bland annat varit på studieresa till Årjäng och Munkedal. Där har man nu
byaföreningar för fiber som täcker hela kommunens landsbygd. Inom de närmaste
åren hoppas jag att även vi ska täcka in större delen av vår kommun med
byaföreningar för fiber. Vill Ni i Ert område veta mer om hur Ni kan gå vidare så
kontakta mig så kommer jag ut till Er och berättar mer.
Klas Strandberg: klas.elots@gmail.com , 076-799 65 74

Mycket på gång i Köpmanholmen
Stormöte i Köpmanholmen hölls i slutet av oktober för att bland anant diskutera
möjligheten att återetablera macken. 130 personer deltog i mötet, en arbetsgrupp
bildades och nu går man vidare i arbetet. Mötet gav arbetsgruppen i uppdrag att
fortsätta på den inslagan vägen, en ekonomisk förening behöver bildas och ca 1
miljon kronor behöver tas fram till investering i macken.

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
110kr till 200kr per leverans.
Örnsköldsvik ligger i topp och vi
hoppas att fler butiker ska åta sig att
ge denna möjlighet till boende på
landsbygden.
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.

"Herrgårdsudden" diskuterades också som ett område som kan stärka
besöksnäringen - en bransch som växer starkt! Det finns goda möjligheter att skapa
intressanta paket med Nätterlunds stiftelse som tillför konst, Bruksmuséet som entre Läs mer om Bygd och Stad i
till området och snart kanske Kajen behöver komplettera med ett skärgårdshotell?
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Filmpremiär i Bredbyn
I Bredbyn rullades röda mattan ut när det hölls högtidlig premiär - Världsklass
flyttar in i Anundsjö! Två intensiva dagar samlades till en film på 15 minuter, ni får
en snabb koll på vad som händer i Mellansel, Bredbyn, Myckelgensjö och Solberg se den!
http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/varldsklass2015/omvarldsklass2015/
filmerivarldsklass.4.326697cc1373e67e03e17c2.html
Intinativet till filmen kom från lokala
företagare;
Malin Forhaug, Markus Edlund och
Ann-Catrin Zackrisson, utan deras
engagemang hade inte filmen blivit
verklighet.

Jollen i Långviksmon
Örnsköldsviks kommun har rustat tre arbetsplatser på Jollen! Bra möjligheter att
arbeta närmare hemmet för kommunanställda i första hand, men även andra ska
kunna boka in sig. Invigning hålls den 21 november med möjlighet att träffa
näringslivskontoret, Företagarna, Världsklass 2015 samt Bygd och stad i balans.
Vidare serveras buffé med tid för mingel, varefter kvällen avslutas med en
inspirerande föreläsare.

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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