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För en mer tillgänglig service i hela landet!

Lyckad vårmässa i Bredbyn!
I Bredbyn har gemensamma krafter

Regeringen har fattat beslut om att länen ska ta fram regionala service
nyligen genomfört Vårmässa med
program för kommersiell service i gles- och landsbygder. Syftet är att öka tema fest och bröllop. Mycket
uppskattat arrangemang!
tillgängligheten till service för medborgare och företag. Programmet
genomförs 2014-2018.
- Landsbygden har en fantastisk potential. Men för
att hela landet ska växa krävs rätt förutsättningar.
Tillgänglighet till kommersiell service är en viktig
del i detta arbete, säger näringsmininster Annie
Lööf.
- Serviceprogrammen handlar om att samla kloka
huvuden för att tillsammans göra servicen mer
tillgänglig i gles- och landsbygder. Konkreta
resultat sedan tidigare är till exempel
samlokalisering av mataffären och bibliotek, som i
Ljungby. Eller i Gafsele där bygdegården rymmer
allt från medborgarkontor till kafé och
turistinformation, säger näringsminister Annie

Kulturkicken
Örnsköldsviks kommun kommer att
vara aktiv part under Umeås
värdskap för Kulturhuvudstadsåret
2014.
För att stimulera föreningar, grupper
Lööf.
och enskilda aktörer i Örnsköldsvik
att testa och utveckla projektidéer
Örnsköldsvik med Bygd och stad i balans ligger steget före - här är arbetet som skulle kunna bli programpunkter
under kulturhuvudstadsåret
redan i full gång med att stärka den kommersiella servicen. Men hur det
inroducerar Örnksöldsviks kommun
än är, det allra viktigaste för att kunna behålla butiken och macken, det är ett särskilt projektbidrag
var vi själva handlar!
"Kulturkicken".
Mer om kulturkicken på:
En levande skärgård
I början av april samlades närmare 100 personer som alla www.ornskoldsvik.se/kulturkicken
har intressse av en levande skärgård, där människor
lever och verkar samt företag utvecklas och tjäna pengar.
Väldigt roligt med det stora intresset, och att det
dessutom går vidare med en arbetsgrupp - räkna med
mer verkstad framöver!
Janne Bagge är kontaktperson och spindel i nätet.

Inspirationsföreläsning
PIGGE WERKELIN - en lösningsorienterad
företagare som gör det oväntade.
Han förverkligar sina ideér på okonventionellt
sätt. Han investerar och tar risker och ser
ständigt nya affärsmöjligheter. -Jag jobbar bäst
motvind säger Pigge. Välkommen till
samtalsföreläsning och dialog med mingel, mat
och prat! 20 maj i Husum, 21 maj i Bredbyn passa på ett gyllene tillfälle, läs mer här:
http://www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete/
aktuelltnaringslivocharbete/aktuelltnaringslivoch
arbete/foretagsseminarium20och21maj.5.
ebe3cf513df44d0cd1a1b7.html
Fiber för bredband!
Arbetet i fiberföreningarna rullar på och nu är det ytterligare en förening
som gått vidare hos Länsstyrelsen: Gideälvens fibernät ekonomiska
förening. De fem föreningar som nu har gått vidare kommer
förhoppningsvis få definitivt ja från Länsstyrelsen senast till midsommar.
Förhoppningen är fortfarande att byggandet ska kunna börja till hösten
men det kommer troligtvis att ta även hela nästa sommar innan allt är
klart.
Klas Strandberg, e-lots Örnsköldsviks Kommun
Sök utvecklingspeng!
Ni som förening/organisation kan söka ekonomiskt stöd de så kallade
utvecklingparaplyerna hos Leader Höga Kusten. Exempel på aktiviteter
kan vara evenemangsutveckling, allmännyttig företagsutveckling,
utvecklingsplaner i byar och organisationer eller stöd för natur- och
kulturmiljöer.

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

Har ni tankar och förslag i er organisation på utveckling av något för
bygden, kontakta då verksamhetsledare Lennart Ramström tele 070-672
09 83 för mer information.
Övrigt aktuellt
Fritidsgårdarna på serviceorterna är en resurs som skulle kunna
användas mer. När ungdomarna är i skolan finns möjlighet att samlas för
dem som av olika anledningar är daglediga. Dessa tankar har framför allt
diskuterats i Bjästa, och givetvis vill vi se om och hur det skulle kunna bli
en mötesplats - kanske över generationsgränserna?

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.

Bygd och stad i balans har träffat Kontaktnätet som verkar i
Läs mer på:
Umeåregionen - intressant att höra hur de bedriver arbetet med lokala
utvecklingsplaner. Det har varit en framgångsfaktor för många bygder som www.dintur.se
samlat kraft och hämtat hem medel för sin utveckling. Detta är möjligt
även i Örnsköldsvik! Hör av er till närmaste projketledare för att bolla hur
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ni vill göra, vilken typ av support ni vill ha - passa på nu medan projektet
pågår!
Kontakter uppgifter hittar ni på: www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Bygd & Stad i balans finns på
facebook, följ hur Örnsköldsvik
jobbar för bygden.

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).

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

Mera information om projektet finns på www.ornskoldsvik.se/landsbygd
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