
     

 
Punkter från Styrelsemöte Kommunbygderådet Örnsköldsvik 

 
Datum: 2011-05-23 
Plats: Kerstins udde, Trehörningsjö 
 
Närvarande: Yvonne Häggström, Agneta Westberg, Janne Bagge, Bengt Rönnqvist,  
Kerstin B Lindgren, Ingela Melinder, Hans Ullberg, Pär Wallin 
 

Trehörningsjöområdet, Ingela berättar 
Ingela Melinder berättade om Kerstins Udde, Trehörningsjö och området runt omkring. 
 
Rapporter 
Möte servicepunkter 18/4 
Bengt Rönnqvist redogjorde från mötet med Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och kommunen 
som hölls i Gideå. Benny Jansson försökte få kommunen att fortsätta stödja det projekt med 
serviceort/medborgarservice som man påbörjat i Gideå. Från kommunens sida var man inte 
intresserad att gå in med några pengar i projektet då det inte ligger i några av de orter som 
kommunen utsett till serviceorter.  
Servicepunkt i butik i Gideå är klart. Butiken får en ersättning på 50 000 kronor/år för att 
upprätthålla viss service till medborgarna. Uppdraget kräver utrymme, tar mycket tid och 
engagemang och ersättningen är för liten. Det är också viktigt med utveckling i hela bygden 
och inte bara på affären.  
 
Möte kommunen/arbetsgruppen 20/4 
Bengt Rönnqvist redogjorde från mötet där man diskuterat riktlinjerna för Landsbygdsgrup-
pen (LBG) som bland annat kommer att vara styrgrupp i Landsbygdsprojektet. Man disku-
terade också att de tjänster som skall finnas i projektet skall vara deltidstjänster och man 
räknar inte med några lokalkostnader. Det är viktigt att det till tjänsterna rekryteras personer 
med engagemang och kunskap i landsbygdsfrågor. Till första mötet med LBG kallas både de 
tre ordinarie och de tre ersättarna från KBR. Från ett tidigare styrelsemöte har beslut tagits 
att KBR kommer att representeras av tre ordinarie och en ersättare vid varje möte. 
Diskussion uppstod om beslutet och även huruvida ersättarna är personliga eller inte. 
 
Landsbygdskonferensen 
Bengt Rönnqvist berättade att planeringen av konferensen fortsätter och HSSL har flyttat sitt 
styrelsemöte och kommer delvis att delta i konferensen. Ordförande för HSSL, Karl-Erik 
Eriksson kommer att vara moderator för en del av konferensen. Landsbygdskonferensen 
pågår från lunch den 31/8 till lunch den 1/9. Kvällsunderhållningen kommer att vara i Gideå 
och det kommer att bjudas på mat och eventuellt balett av Dancing King och 
förhandsvisning av filmen Jägarna 2. Kostnaden för konferensen är 850 kr/person. 
 
MIVA  
Hans Ullberg berättade att han tillsammans med Mo:s samhällsförening ordnat ett möte med 
MIVA och byarna runt Gottne. Mötet kommer att vara den 31/5 kl 19.00 på puben i Moliden 
och man ska diskutera indragningen av återvinningsstationerna. Hans Ullberg kommer att 
vara ordförande för mötet och det har ett högt symbolvärde för KBR då det visar att KBR 
engagerar sig i en konkret och viktig fråga för landsbygden. När det gäller återvinningssta-
tionen i Bjästa kommer Hans att ta kontakt med miljökontoret.  



     

 
Företagarföreningen i Anundsjö 
Hans Ullberg har varit på företagarföreningens lunchmöte och berättat om KBR och 
betonade där att KBR är en resurs och kan i ett inledande skede hjälpa till med att söka 
pengar till projekt. 
 
Turismkonferensen 
Janne Bagge berättade att inbjudan till konferensen har skickats ut och vänder sig till de 
företag och personer som möter besökare i sin vardag. Syftet med träffen är att stärka 
samarbetet och skapa en samsyn på värdskapet och behovet av att utveckla nya aktiviteter. 
Konferensen kommer att hållas den 7/6 på Ulvö Hotell. 
 
En skärgård i världsklass 
Janne berättade också att man inom styrgruppen för projektet ”En skärgård i världsklass” 
håller på att planera ett nytt projekt som kommer att ha en beräknad kostnad på 35 – 40 
miljoner. 
 
 
Norge 
Janne berättade också från en träff i Norge inom projektet ”Husnyckeln”. Projektet är ett 
samarbete mellan Sverige och Norge och man diskuterade bland annat hur man kan bevara 
gamla byggnader och ändå använda dem kommersiellt. Gruppen kommer senare att besöka 
Ulvön. 
 
LEADER Höga Kusten 
Janne Bagge har skickat ett utkast till en LEADER- ansökan till alla i styrelsen. Ansökan 
gäller en förstudie på 100 000 kr och syftet är att tillsammans med medlemmarna utveckla 
ett informationssystem och en marknadsföring som ska göra det enklare för styrelsen att 
informera medlemmarna om det som händer i förhandlingar med myndigheter. I studien 
ingår också att utveckla hemsidan så att den blir lättillgänglig för alla och att undersöka 
möjligheterna till att utöka kommunens bredband. Janne har inte gjort någon budget än men 
det som pengarna skall användas till är stormöten, information till grupper, informationsblad, 
hemsidan m.m. En del av kostnaden för arbetet med ansökan skulle kunna tas av de 30 000 
kronorna, det måste dock finnas ett beslut när ersättning betalas ut så att inga frågetecken 
finns. Janne jobbar vidare med ansökan. 
 
Landsbygdsgruppen LBG första mötet den 26 maj kl 8.30 – 11.30 
Kallelse och dagordning har skickats ut till alla, men frågan om även ersättarna skall närvara 
diskuterades och Yvonne Häggström tar kontakt med Lena Lindström för ett förtydligande. 
Hans Ullberg tog upp frågan om att det i stadgarna står att KBR skall ha 4 möten/år med 
kommunen. När stadgarna sattes fanns inte LBG och man kan tänka sig att hänföra några av 
de 4 mötena till LBG och att styrelsen träffar kommunen 1-2 ggr/år. Representanterna från 
KBR i LBG kan inte fatta beslut för KBR:s räkning. 
 
Presskonferens 
Janne Bagge har pratat med Lena Lindström om en gemensam presskonferens efter LBG:s 
första möte men hon avböjde inbjudan. 
Beslut: Janne kallar till presskonferens efter mötet för KBR och man redogör för LBG:s 
första möte och landsbygdsprojektet. Det är viktigt för KBR att synas i media. 

 



     

 
Övriga frågor 
Skola - Kyrkan, Trehörningsjö 
Ingela Melinder redogjorde för frågan som startade december 2008 då Kyrkan tog kontakt 
med Tekniska kontoret för att få möjlighet att hyra en del av skolans lokaler och för att få ett 
förslag på hyreskostnad. Efter flera påtryckningar har dock inget hänt. 
Beslut: Ingela gör en skrivelse från KBR och frågan tas upp under övriga frågor på LBG:s 
möte. 

 


