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Rapporter 
Landsbygdsgruppsmöte 26/5-11 
Protokollet från första mötet är justerat och utskickat. De som deltog vid mötet tror att det 
kan bli en bra grupp. Oppositionen har ännu inte utsett någon representant. Yvonne Hägg-
ström tar kontakt med Dan Olsson och uttrycker hur viktigt vi från KBR anser det vara att 
alla är representerade.  
 
Landsbygdsprojektet 
Tillväxtverket har tillstyrkt ansökan och går in med 2,7 miljoner till servicepunkter. 
Det har också varit upphandling när det gäller projektledare och man har beslutat att köpa 
tjänsten från Ann Holst. När det gäller länsstyrelsen är det inte klart med pengar än. 
LBG (Landsbygdsgruppen) kommer att vara styrgrupp i projektet. 
 
Våra områden 
Ingela Melinder Lemesjön/Trehörningsjö 
I Flärke har man en diskussion med kommunen angående nedsläckningen av väglyse. 
En dialog har nu startat mellan Kyrkan och Tekniska kontoret angående hyra av lokaler på 
skolan i Trehörningsjö. 
 
Pär Wallin Skorped 
Kommunen har i Skorped planerat för att sälja ut pensionärslägenheterna i centrum och 
lämnat ut uppdraget till en mäklare. Intresseföreningen har meddelat att de vill vara med och 
titta på anbuden för att i viss mån ha kontroll över utvecklingen i centrum.  
 
Janne Bagge Ulvön 
Flera idrottsföreningar som har ansvaret för elljusspår i sitt område har hört av sig och 
påpekat att det är en mycket dyr kostnad för föreningarna när det gäller drift och underhåll 
av spåren, och då även övriga utnyttjar spåren bör kommunen se över bidragen för 
driftskostnader och aktivitetsstöd till föreningarna. Frågan tas upp i LBG.  
 
Kjell-Erik Edlund Björna 
I området kring Björna är det mycket aktiviteter på gång. I början av sommaren invigdes den 
nya campingen och man planerar även för en industrihall där man redan har fått in betalande 
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hyresgäster. Det finns också planer för ett trygghetsboende. Björna IF har planer på att bygga 
en fotbollshall i full storlek men ser gärna att kommunen är engagerad i bygget. 
 
Styrelsen diskuterade frågan om fotbollshall och ansåg att kommunen bör planera för och 
stödja att en eventuell fotbollsplan placeras på landsbygden där de flest aktiva inom idrotten 
finns. Frågan tas upp på nästa LBG:s möte.  
 
Översiktsplan 2011 
Den nya översiktsplanen finns nu ute för samråd och synpunkter skall vara inlämnade till 
den 16 oktober.  
 
Bredbyn 
Föreningen Anundsjö Framtid har genom Leader fått en utlandscheck för att göra en 
studieresa till Italien och besöka sin vänort och studera deras arbete med landsbygdsturism. 
 
Inför middag 30/8, Landsbygdskonferensen 
Yvonne Häggström har arbetat fram ett förslag till program för träffen med HSSL(Hela 
Sverige Ska Leva), LBR(Länsbygderådet), KBR (Kommunbygdrådet) och GFG(Grundsunda 
Framtidsgrupp). HSSL:s styrelse anländer till Husum på fm. den 30/8 och håller där ett 
styrelsemöt under dagen. Kl. 16.00 inleds en rundtur med buss som går till Fiskevistet i 
Skeppsmaln där det blir middag och presentation av de olika föreningarna.  
 
Landsbygdskonferens 
Planeringen för konferensen är klar. Den startar till lunch 31/8 och avslutas med lunch den 
1/9. Kvällsaktiviteterna i Gideå med middag, 3Dbio och förhandsvisning på filmen Jägarna 2 
är i det närmaste klar. KBR har via kommunen rätt till 10 platser på konferensen och de bör 
fyllas. Styrelsen bör se efter om det i respektive område kan finnas intresserade som vill 
delta i konferensen. 
 
LBG möte 16/9 
Frågor som skall tas upp på Landsbygdsgruppens möte är: 
Gatlyse, vägar, elljusspår, fotbollshall, landsbygdstrategi, bredbandsfrågan, vindkraft och 
landsbygdsprojektet.  
En annan viktig fråga att ta upp för diskussion är bemötandet och rutinerna för behandling av 
skrivelser som skickats in till kommunen. 

 
Hemsidan/informationspolicy 
Vissa i styrelsen har haft problem vid uppdateringen av hemsidan. Ingela Melinder utformar 
en lathund för arbetet med hemsidan. 

 
Övriga frågor 
Processutveckling för föreningar 
Träffen med Tove Palin gick inte att genomföra på det utsatta datumet och hon har lämnat 
förslag på nya datum. 
Beslut: Styrelsen ansågs sig ej ha möjlighet att genomföra träffen med Tove Pallin. 
Erbjudandet bör dock skickas ut till medlemmarna för andra utvecklingsgrupper att delta i. 


