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Hej alla landsbygdsföreningar/företag, medlemmar och blivande! 
 
Sommaren är slut och vi ser fram emot en höst med mycket arbete där vi kan fortsätta med det 
som ligger oss närmast, nämligen landsorten och bygdefrågor i Örnsköldsviksviks kommun. 
För många av oss har det varit en hektisk sommar på grund av en ökad tillströmning av turister. 
Turistnäringen är som vi sagt många gånger förut är den näring som ökar mest i Sverige och 
något vi på ett bra sätt ska bemöta och utveckla. 
 
Landsbygdskonferensen 
Landsbygdskonferensen som hölls i slutet av augusti blev även det här året lyckad enligt de allra 
flesta som deltog. 
HSSL, (Hela Sverige Ska Leva) hade styrelsemöte i samband med konferensen och fick en 
uppskattad guidning av vår ordförande i Kommunbygderådet , Yvonne Häggström, Grundsunda. 
Bengt Rönnqvist från Gideå var sedan värd för kvällens händelser med opera, film middag och 
visning av den omtalade digitalbiografen i Gideå, Bengt är styrelsemedlem i Kommunbygderådet 
Två arrangemang som fick mycket beröm av deltagarna i konferensen. 
Konferensen hade det här året många bra och intressanta föreläsare som t.ex. Carl-Jan Granqvist, 
”Från brukssamhälle till mathuvudstad”. Lars Bryntesson, Värmdö kommun, med ”Social 
Ekonomi – en tredjesektor”  
Under Workshopen kunde man lyssna till bl.a. Bo Edman, som stolt berättade om varför 
Örnsköldsvik blev ”Årets Friluftskommun.” Moderatorer för konferensen var Inez Abrahamsson 
och Karl-Erik Nilsson från HSSL. 
För de som vill förkovra sig mer vad det gäller Landsbygdskonferensen går det bra att gå in på 
Örnsköldsviks kommuns hemsida. 
 
Landsbygdsgruppen 
När det gäller den nya Landsbygdsgruppen som Kommunbygderådet i högsta grad varit med om 
att starta har vi nu haft ett andra möte där Siv Sandberg redogjorde för sin roll som Turistchef.  
Siv hade en genomgång vad det gäller besöksnäringen och redovisade statistik som just visade 
vikten av att ta vara på turismen som en näring där handel till turister är ett eftersatt område i vår 
kommun, något att tänka på för blivande entreprenörer. Siv poängterade att samarbete på alla 
områden inom besöksnäringen är av största vikt, och menade att Kommunbygderådet, Cesam och 
Höga Kusten Turism var av stor betydelse. 
 
Byggd och stad i balans 
Vårt projekt ”Bygd och stad i balans” inom Landsbygdsprojektet innebär att det på varje 
Serviceort (Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum) kommer att finnas en projektledare som  
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tillsammans med en mindre grupp representanter inom respektive område kommer att arbeta med 
de frågor och direktiv som Landsbygdgruppen satt upp. 
Projektledare och sammanhållare för dessa grupper blir Ann Holst som har en stor och bred 
erfarenhet av liknande arbete. 
Till att börja med kommer Ann att träffa en ”Focusgrupp” på varje serviceort för att närmare ta 
reda på vilka önskemål som finns i och runt dessa orter.  
 
Fotbollshallar och elljusspår 
Från Kommunbygderådet hade vi bl.a. fotbollshallar på agendan där vår inställning är att man ska 
vattna där det växer, alltså där fotbollen har framgångar både sportsligt och ekonomiskt. Björna 
som med stor del egna pengar vill bygga en fullstor fotbollshall, en jättesatsning c:a 40 miljoner. 
Utan ett kommunalt stöd så är risken stor att stöd från andra instanser som Svenska 
Fotbollförbundet m.fl. uteblir. Lösningen tror man nu är en mindre hall i stan och en fullstor i 
Björna, två hallar för Sveriges största sport.  Låt landsbygden, där det satsas på fotbollen få lika 
mycket stöd till en fullstor hall som stan får till en liten hall, en rättvisefråga. Det går lika bra att 
åka buss från staden som till staden, vilket digitalbiografen i Gideå är ett bra exempel på.  
Vi är övertygade om att det skulle innebära stora möjligheter för fler klubbar att avancera i 
seriesystemet, dessutom tror vi på en ökad inflyttning till dessa orter med omnejd.  
 
En annan fråga var elljusspåren som i de flesta fall underhålls och betalas av idrottsföreningarna 
på varje ort, vi menar att kommun skall vara med och betala då de idag kanske används mer  
av vanliga motionärer. Vi fick bra gehör i den frågan och vi tror att den ändringen kommer att 
genomföras. 
 
Miljö 
Hans Ullberg som är vår man i miljöfrågor meddelar att man förbereder en förändring vad det 
gäller grovsopor där det troligen blir så att varje station kommer att hålla öppet en dag i veckan, 
förenkling åt rätt håll. Hans menar även att man borde satsa på att rusta upp 
återvinningsstationerna så att de håller högre och renare standard, vilket skulle gynna även 
förpackningsindustrin. Vi kommer med ett nytt info-brev inom kort som till största delen kommer 
att handla om miljöfrågor. 
 
 
Medlemskap.    
För att Kommunbygderådet ska få framgång med vår satsning på landsbygden är det viktigt att vi 
blir starka och får fler medlemmar.  
Vi vet idag att vi kan påverka våra myndigheter med er hjälp. 
 
För medlemskap, kontakta: Agnetha Westberg, Tel. 070 2667437, 
agnetawestberg.movattnet@telia.com 
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Miljöfrågor: Hans Ullberg, Tel. 0703711493, hans.ullberg@telia.com 
 
För övrig information, kontakta: Janne Bagge, Tel. 070 3254614, janne.bagge@telia.com 
 
.  
 

Med vänliga hälsningar 

Kommunbygderådet i Örnsköldsvik 

 

Styrelsen/gm/Jan Bagge 


