
Kommunbygderådet Örnsköldsvik  – för ett Örnsköldsvik i balans!  

 
 

Många föreningar är redan medlemmar, vill även din förening  bli medlem och stödja vår verksamhet betalar ni                                                      
150: till bankgiro 625-3652,  medlemskapet gäller då för År 2011. 

 

Information från Kommunbygderådet – dec 2010 
 
Det är nu snart 7 månader sedan föreningen bildades och vi har redan nu kommit väldigt långt i 
vårt arbete att bli ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna och vara en gemensam röst  i 
dialog med kommun och andra myndigheter. 
 

- Vi har haft 6 styrelsemöten där vi varit på olika platser för att få information om vad som 
händer ute i bygden. Vi har hittills besökt Bjästa, Husum, Movattnet, Björna och Skorped 
och Överhörnäs. 

 
- Vi har haft flera möten med kommunalråden och näringslivsavdelningen för att informera 

och diskutera om vår verksamhet och samarbetsformer. Vi har även diskuterat arbetet med 
Landsbygdsstrategin som kommunen håller på att ta fram. 
 

- Under hösten har vi haft 2 stormöten med inspirerande samtal i framtidsfrågor samt 
information om pengar till utvecklingsplaner för din bygd. Inspiratör vid dessa träffar i 
Bredbyn och Gideå var Tomas ”Håkki” Eriksson som är landbygs-entreprenör, konstnär 
och föreläsare. 
 

- Det har även varit lokala utvecklingsprojekt i Björna,Gideå, Skorped, Grundsunda, Ulvön, 
Nätra samt ungdomsprojekt  på landsbygden. 
 

- Vi arbetar nu för att få till ett projekt som syftar till att bevara och utveckla möjligheterna 
till arbetstillfällen, service och boende på landsbygden i Örnsköldsviks kommun.  Projektet 
skall bl a: 

o kartlägga boendet i Öviks landsbygd – hur kan vi lösa bostadsbristen på landsbygden 
o Arbeta fram förslag till servicepunkter i Öviks landsbygd samt ta fram förslag till 

grundservicepaket. 
o Vara nätverkande mellan Kommunbygderådet,  föreningar, företag och kommunen. 
o Inventera utvecklingsgruppers/företags behov för utveckling av landsbygden. 

Vem som blir projektägare är i dagsläget inte klart men det viktiga är att vi kan få resurser 
för att utveckla landsbygden för att kunna säkra framtiden i vår bygd. 
 
Vårt arbete har resulterat i att kommunen har lyft landsbygdsfrågan och tillsatt mera pengar 
för landsbygdsåtgärder. 
 
Vi hoppas att ni tycker att vårt arbete är värdefullt för Örnsköldsviks landsbygd. Genom att 
vara medlem i Kommunbygderådet så visar ni att ni stöder vårt arbete  att förbättra 
möjligheterna till att ha en levande landsbygd i Örnsköldsviks kommun. 
 
Styrelsen 
Kommunbygderådet Örnsköldsvik 


