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Till alla medlemmar och blivande i kommunbygderådet! 
 
Mitt namn är Janne Bagge, informationsansvarig i Kommunbygderådet (KBR). 
Jag kommer i fortsättningen att hålla er informerade om vad som är på gång och vad 
som gjorts med ett månadsblad. I det fall det händer något viktigt kommer jag naturligtvis 
att informera direkt då vi menar att information/kommunikation är viktigt för att en 
organisation ska fungera och vi vill att ni ska känna er delaktiga och ha insyn i vårt 
arbete. Styrelsen har under året bestått av 7 ordinarie ledamöter inklusive ordförande 
samt tre ersättare och en adjungerad sekreterare. Ledamöterna har varit placerade så 
att vi geografiskt täckt hela kommunen och våra styrelsmöten har skett på respektive 
ledamöters hemorter där vi fått en föredragning om orten och området. 
 
KBR 
Med tanke på att det bara är ett år sedan vi startade har väldigt mycket hänt och vi 
känner att organisationen börjar ta form samt att vi är accepterade och att man lyssnar 
på det vi framför, vilket man också bekräftar från bl.a. Örnsköldsviks kommun. 
 
Några av de punkter vi tycker är viktiga och som vi vill genomföra är: 
Kartläggning av boendet i Örnsköldsviks kommun för att lösa bostadsbristen på 
landsbygden, upprätta servicepunkter med en jämn fö rdelning över hela 
kommunen, undersöka transportflödet, vara nätverk m ellan KBR och kommun-
utvecklingsgrupper och företag, inventera lokala ut vecklingsgruppers/företags 
behov för utveckling av landsbygden.  
 
Återvinning 
Under året har vi besökt ett antal platser för att möta våra medlemmar och berätta om 
vad KBR står för, vilket gjort att vi fått många förslag och idéer om vad ni som 
medlemmar vill att vi ska ta upp i våra kontakter med i första hand Örnsköldsviks 
kommun, Länsstyrelsen etc. Till exempel har vi haft ett möte med Miva och deras 
representant Åsa Möller som berättade att det är Förpackningsindustrin (FTI) som är 
ansvariga för återvinningsstationerna runt om på landsbygden. Åsa Möller fick svara på 
många frågor om underhåll, belysning och tömningar av containers som många tycker 
ska ske oftare, även de mobila återvinningsstationerna diskuterades där vi protesterade 
mot de nedläggningar som aviserats och till stor del genomförts. Vi påpekade problemet 
med att många nu på grund av dessa nedläggningar får åka upp till tre-fyra mil för att 
lämna grovsopor. Vi menar att en centralisering av detta skadar miljön. Vi tycker ändå att 
det fanns en stor förståelse för våra önskemål när det gäller underhållet och 
tömningarna av containers samt att de ska bli bättre på att informera om vart man ska 
vända sig för att få rätt kontakt. Det har varit en dålig information när det gäller 
återvinningen då många fortfarande tror att det är kommunerna som har ansvaret för 
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dessa. När det gäller de mobila stationerna får det bli en större fråga som vi kommer att 
fortsätta med och då redan den 23:e mars vid nästa samrådsmöte mellan Miva och FTI 
deltar. Jag vill därför uppmana er som har något ni vill framföra i den här frågan att 
antingen ringa mig eller skicka ett mail så ska vi se till att det framförs på ett bra sätt. 
 
Servicepunkter 
Servicepunkter kommer att bli en viktig fråga efter att vi vid ett möte med Nordmalings 
kommun fått se hur bra det kan bli. Gideå, har blivit utsedd som ett pilotprojekt 
tillsammans med 15 andra orter runt om i Sverige. Projektet ägs av ”Hela Sverige ska 
leva” (HSSL) och syftet är att skapa och utveckla ett antal långsiktiga hållbara 
servicepunkter geografiskt utspridda runt om i landet, vi återkommer med mer 
information om detta längre fram, men vår ambition är att tillsammans med 
utvecklingsgrupperna starta upp samma verksamhet inom vår kommun. 
 
Bidrag/projekt 
Vi vill också vara till hjälp för de utvecklingsgrupper som har idéer och gärna vill starta 
nya projekt men inte vet hur man ska klara av finansieringen. Många av oss har 
genomfört eller deltagit i olika projekteringar med hjälp av bidrag och har alltså 
erfarenheter som kan komma er till nytta. 
 
Samarbete 
Vi kan också avslöja att KBR just nu tillsammans med Örnsköldsviks kommun arbetar för 
att genomföra ett större projekt som ska stärka landsbygdsutvecklingen i vår kommun 
och vi hoppas och tror att det kan bli något riktigt bra med långsiktiga effekter för 
landsbygden. KBR kommer att ha en framträdande roll i den här satsningen när eller om 
den går att genomföra. Gruppen som arbetar med detta från KBR är, Yvonne Häggström 
vår ordförande från Grundsunda, Agnetha Westberg, Movattnet, Bengt Rönnqvist, Gideå 
samt Janne Bagge, Ulvön och skärgården.   
 
Information och förslag kan lämnas till mig eller någon annan i styrelsen. 
 
Vi vill ha ett Örnsköldsvik i balans mellan stad och landsbygd. 
 
Janne Bagge 
Kommunbygderådet/Örnsköldsvik 
Tel. 070 3254614/ 0660-223822 
janne.bagge@telia.com 
 
 
 
  
 


