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Verksamhetsberättelse 2016 för  
Bygderådet Örnsköldsvik   
Styrelsen lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.  
  
Styrelsens sammansättning:  

 

Ordförande   Agnetha Alenius Madsen   Ulvön  
Sekreterare      Ingela Melinder    Lemesjö, Trehörningsjö  
Kassör    Agneta Westberg    Movattnet, Långviksmon 
                          Marina Viström    Mellansel  
    Sören Sjöbergh     Anundsjö   
          Henrik Hägglund    Svedje, Gideå  
    Sofia Olsson     Sidensjö  
    Karl-Gunnar Häggkvist     Husum  
  Sirpa Matkala     Köpmanholmen/Bjästa  

    Jeanette Sollgard    Skorped  
    Tomas Wahlström     Skorped  
       

Revisorer     

Ordinarie    David Söderlund och Johan Sandström  
Ersättare    Roger Fjeldseth 

Valberedning  Bengt Rönnqvist sammankallande.  
        
Ledamöter till Länsbygderådet (LBR), valda på årsmötet med HSSL-Västernorrland 
Ordinarie  Bengt Rönnqvist  
Ersättare  Sören Sjöbergh  
  
Representanter i Landsbygdsgruppen (LBG)  
Ordinarie Agnetha Alenius Madsen, Agneta Westberg, Sören Sjöbergh, Sirpa Matkala 
Ersättare Ingela Melinder, Sofia Olsson. 
Representant i Leader Höga Kusten  
Agneta Westberg har varit representant. 
Representanter i styrgrupp för bygd och stad i balans 2.0  
Sirpa Matkala och Marina Viström har varit representant.  
Representant i Partnerskap Örnsköldsvik 
Sofia Olsson har varit representant.  
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Styrelsemöten  
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta protokollförda sammanträden, spridda över 
fem orter i kommunen.  
  
Medlemsantal  
Under året har 55 föreningar erhållit medlemskap, en ökning ifrån förra årets 45.  
  
Hemsidan, Facebook.  
Ordförande tillsammans med styrelsen ökat informationsflödet på fb och ökat antal gilla från 
176st till 325 på sidan och gruppen har ökat från 71 till 154 medlemmar , hemsidan är 
uppdaterad  www.bygderadet-ornskoldsvik.se. På hemsidan läggs protokollen från 
Landsbygdsgruppens och styrelsemöten in. Styrelsen har en sluten facebookgrupp för intern 
kommunikation inom styrelsen, på Bygderådet Örnsköldsvik facebook grupp + sida skriver vi 
vad vi gör och sprider aktuell information för landsbygdsutveckling, frågor kan ställas till 
styrelsen, inbjudningar till konferenser och seminarier läggs ut.  
Medlemmarna och ca 130 landsbygdsutvecklingsföreningar har fått tre nyhetsbrev-brev under 
året.   
  
Landsbygdsgruppen  
Landsbygdsgruppen har haft sex sammanträden under 2016. Vi har träffat 
Landsbygdsministern Sven.Erik Bucht när han var på besök i Örnsköldsvik. Ledamöterna har 
varit aktiv och nedan är de frågor som vi ställt under året:  

• Ödehusen – Hur jobbar kommunen med ödehusen 
• Älvdalskartor 
• Nedläggningar på Mo- och Sidensjögården 
• Statligt bidrag till sommaraktiviteter för barn 
• De nämnder i kommunen som ej jobbat med Landsbygdsstrategin, när kommer de 

att jobba efter den? 
• Önskar en rapporteringsmall gällande uppföljning av landsbygdsstategin i de olika 

nämnderna 
• Bygderådet tycker att alla beslut som rör landsbygden borde landsbygdssäkras 

innan beslut. 
• Trygghetsboenden behövs i våra serviceorter.  Kommer Öviks Hem att gå in och 

bygga dem? 
• Om man som hyresgäst på Öviks Hem bestämmer sig för att köpa en el-bil kan 

man då ladda sin bil genom parkeringen som man hyr? 
• Har det getts några dispenser från strandskydd för att underlätta strandnära 

byggande, som det står i landsbygdsstrategin. 
• Uppföljning/redovisning gällande fiberutbyggnaden, vilka områden kommer att 

kunna ansluta sig till Öviks Energis nät 

• Vad är kommunens bestämmelser för sommarjobbare 16-åringarna via ideella 
föreningar. 

  
Leader Höga Kusten 
Under året har 12 ansökningar från Leader-området godkänts. 
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Landsbygdsprojekt Bygd och Stad i balans2.0   
Vi från BRÖ deltar i projektet Bygd och Stad 2.0 styrgrupp med två personer, Marina och Sirpa som i 
och med BRÖ representerar föreningarna i detta projekt. Målet med projektet är att få till ett Bygdsam 
på de olika serviceorterna med omland i kommunen för att få en levande landsbygd. Bygdsam är 
landsbygdens motsvarighet till CESAM som verkar för Öviks stadskärna. Projektet har haft 5 st möten 
under året 2016.  

Partnerskap Örnsköldsvik 
Sofia Olsson från BRÖ har varit med och fört landsbygdens röst i byggande av 
platsvarumärket Örnsköldsvik, de har jobbat igenom vilka utmaningar vi har, mål och haft en 
bred dialog med invånarna i Örnsköldsvik. 

Landsbygdskonferensen Höga kusten 2016 i Härnösand 
Från BRÖ deltog Ingela Melinder, Sirpa Matkala, Agnetha Alenius Madsen, Agneta 
Westberg, Marina Viström samt Yvonne Häggström.  
  
Enkätundersökning 3 frågor. BRÖ har gjort en undersökning för att få svar på 3 frågor: 
1. Vilken fråga är viktigast på landsbygden? 2. Känner du till Bygderådet Örnsköldsvik? 3. 
Vilket är bästa sättet att få information på? Resultatet läggs ut på hemsidan när det är klart. 
 
Landsbygdsriksdagen 26-29/5-16 
Sirpa, Sören, Agnetha, Sofia och Thomas deltog på landsbygdsriksdagen på Gotland och 
det var ett väldigt bra arrangemang, vi fick många idéer/inspiration med oss hem och även 
vara med om ögonblicket att Örnsköldsvik blir värdkommun 2018, stolt! 
 
Skrivelse om äldreboende 
Vi har gjort en skrivelse om nedläggning av äldreboende på landsbygden och skickat in 
remissvar på konsekvensanalysen av Mogårn och Sidensjögårdens nedläggning. 
 
Ulvö konferens 18-19/5 Utvecklingsplan   
Styrelsen träffades på Ulvön och jobbade fram en utvecklingsplan. 
 
Årets Bygdebo 2015 
Premiär för utmärkelsen Årets Bygdebo! På årsmötet 2016 utsågs Roger Fjeldseth, 
Mellansels IF, till Årets Bygdebo 2015, bland 15 nominerade. 
 
Slutord  
BRÖ:s sjunde verksamhetsår har åter präglats av att marknadsföra/sprida information om 
Bygderådet, vi har varit aktiva på andra möten som hållts i kommunen, vi har gjort ett nytryck 
på broschyren och instiftat priset Årets Bygdebo. Vi har tillsammans med kommunen, två 
landsbygdsföretagare och en LRF representant arbetat vidare i Landsbygdsgruppen (LBG), 
där vi har kunnat lyfta upp många landsbygdsfrågor till politiska alt. tjänstemannabeslut.   

BRÖ:s förhoppning är nu att flera lokala utvecklingsgrupper och föreningar utbyter 
information med oss och blir medlemmar, Bygderådet Örnsköldsvik är idag regionalt och 
nationellt respekterade för sitt landsbygdsarbete.  
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All landsbygdsutveckling är lokal, men tillsammans skapar vi bättre förutsättningar att få den 
genomförd.  
 
Styrelsen för Bygderådet Örnsköldsvik tackar alla landsbygdskämpar som hjälpt till! 
Nävertjäl 2017-02-21  
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