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BYGDERÅDET I ÖRNSKÖLDSVIK 

Syftet är att främja landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsviks kommun. 

Vad tycker du vi borde ta tag i, finns det något som du tycker kan bli bättre 

tveka inte, skicka ett mail till bygderadet@telia.com 

Landsbygdsfrågor mer aktuella än på länge! 

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning om Landsbygden. Det är 

jättebra ytterligare ett steg i rätt riktning. 

25 miljoner skall satsas på biografer utanför storstäderna. 

Medlen kommer att fördelas av Svenska Filminstitutet kika in på deras 

hemsida http://www.filminstitutet.se/ 

www.jagharenide.nu 

Bra idéer ska upp i ljuset, en ny affärsidé, innovation eller en utvecklande 

kommun idé är kriterier för att tävla. Tävlingen genomförs på 7 orter i 

Västernorrland med en regionfinal i slutet av året, sprid! 

”Tillsammans skapar vi en levande landsbygd” 

INFO FRÅN LÄNSBYGDERÅDET I VÄSTERNORRLAND 

Länsorganisationen HSSL-Y Tveka inte att kontakta styrelserepresentanten i din 

kommun för vägledning i landsbygdsutvecklingsfrågor. Att uppdatera vårt 

medlemsregister ligger högst på dagordningen. Medlemskapet är gratis och görs 

genom http://www.helasverige.se/kansli/bygdebanken/ Är din förening medlem? 

Har ni rätt kontaktuppgifter?  Gör en koll eller kontakta vår ansvarige Lennart 

Bjermkvist för vidare hjälp och inlägg på vår egen hemsida.  

All landsbygdsutveckling är lokal! Med det mottot i vår organisation är det också 

naturligt att vi som läns-organisation stöttar våra medlemmar i arbetet med att 

påverka de kommunala besluten. I Örnsköldsvik och Sundsvall finns bygderåd som 

vilar på helt ideell bas. De har också, liksom Härnösands kommun, en 

landsbygdsgrupp med politiker, tjänstemän och representanter för byaföreningar där 

de kan få upp landsbygdsutvecklingsfrågorna på kommunstyrelsernas dagordning. 

Arbetet med att formalisera detta i flera kommuner pågår och stöttas av oss.  

Medlemskap i Bygderådet Örnsköldsvik ger också medlemskap i HSSL &Bygdbanken. 

NOMINERA EN UNG 
ENTREPRENÖR PÅ 
LANDSBYGDEN TILL CHANS ATT 
VINNA 100 000 KR. 

Framåtanda, initiativförmåga 

och kreativitet får 

landsbygden att leva och 

utvecklas! Anders Walls 

stiftelse delar ut 100 000kr 

till en ung entreprenör med 

dessa egenskaper. 

Läs mer på: 

www.skogsaktuellt.se 

Skicka nominering epost: 

aw.landsbygdsstipendium@k

sla.se 

 

 

 

 

http://www.helasverige.se/kansli/bygdebanken/
http://www.skogsaktuellt.se/


Bygdebanken – en kunskapsbank för alla! 

Sök tips och erfarenheter! 

 Bygdebanken finns uppgifter från mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela 

landet med över 15 000 genomförda aktiviteter; var de finns och vad de gör. Kanske 

vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län 

eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i 

Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och 

ämne men också som fritext i hela databasen. 

INFO FRÅN RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE 

SKALL LEVA 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala 

utvecklingsgrupper som finns runt om i landet. De kan ha olika namn, som byalag, 

samhällsförening eller intresseförening. 

Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att 

forma sin bygds eller sitt närområdes framtid. Oftast hittas en lokal 

utvecklingsgrupp på landsbygden eller i små samhällen, men de finns även här och 

var i storstäderna.  

En lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar bygga 

ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. 

Vissa arbetar med alltihop. Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för 

dessa lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet 

genom att bli medlemmar. 

Vår uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla 

redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi är också en organisation som påverkar, 

genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. 

 Välkommen in i vår värld! 

       

 

 

            Kontakta oss: 
 

       Bygderådet - Örnsköldsvik 

          c/o Agneta Westberg 

          Movattnet 207 

          890 51 LÅNGVIKSMON 

 

         Mail:  bygderadet@telia.com 

       www.bygderadet-ornskoldsvik.se 

        kassör 070-266 74 37 Agneta W 

ordförande 070-522 85 63 Agnetha AM 

 

             Facebook sida och grupp: 

        Bygderådet Örnsköldsvik 

Landsbygdskonferensen 16-17 /9 

Besöktes från Bygderådet av Sirpa 

Matkala, Ingela Melinder, Yvonne 

Häggström och Klas Strandberg.  

De rapporterar om en väldigt bra 

genomförd konferens med ett 

innehåll som var intressant! 

Nu längtas det till nästa 

sammankomst 

Landsbygdsriksdag 27-29/5 2016 

på GOTLAND. 

                Landsbygdsgruppen 

Agnetha Alenius Madsen, Agneta Westberg, 

Sören Sjöbergh och Sirpa Matkala är 

ordinarie ledamot. Ersättare är Ingela 

Melinder och Sofia Olsson från Bygderådet. 

Vi träffas 4-5 ggr per år och LRF, 

företagsrepresentant, Politiken och 

verksamhetspersonal medverkar. 

Frågor som behandlas är bla: pågående 

projekt, närarbetsplatser, byskötselpeng, 

vindbonus, fiber, hemsändningsbidrag, 

bygdeavgiftsmedelsansökningar mm. 

 

Bygd och stad i balans 2.o 

Vi i Bygderådet är väldigt glada 

att projektet har kommit igång! 

Sirpa Matkala och Marina 

Viström är Bygderådets 

representanter i styrgruppen. 

”Bygdsam” – på varje serviceort 

är ytterligare en utveckling på 

vår landsbygd. Yes! 

www.ornskoldsvik.se/landsbygd 

     

http://www.bygderadet-ornskoldsvik.se/

