Projektkatalog
Programperioden

2007 - 2013

Leader Höga Kusten
Kramfors • Härnösand • Örnsköldsvik

Förstudie: Höga Kusten saluhall.................1
Janne Vängmansällskapet: Nya spelplatser för aktivitetsutveckling i Stigsjö/Viksjö.........2
Landsbygdstorg Höga Kusten: Samverkan för ökad försäljning av närproducerade varor.........4
Förstudie: Kreativa näringar för ungdomar på landsbygden.............5
Nya möjligheter för drift och underhåll: Förstu-die Partnerskap Ulvön..................6
Utveckling i Gideå: Nya sätt att arbeta för mer service och ökat utbud.................7
Höga Kusten-guide: Gemensam utbildningsin-sats med lokal förankring...............8
Kulturfabriken i Mjällom: Utställningslokal kompletterar och ger nya möjligheter....................9
”Det rullar”: Ett ungdomsprojekt med utma-ningar!..............10
Säbrå hembygdsförening: Kulturarv görs till-gängligt för allmänheten............12
Kretsloppsodling: Tomat och aborre - kombi-nation för långsiktig lönsamhet?............13
Öbacka djurhem: Projekt gav möjlighet till nystart.................14
Ådalens industrilandskap: Industrihistorien - en framtida utvecklingsmöjlighet................16
Utvecklingsplan: För framtiden i Skorped.................18
Förstudie genom miljökonsekvensbeskrivning: Framtida skötsel och utveckling i Fällsvikshamn..........19
Digitalisering och anpassning av lokaler: Ny teknik öppnar för ny verksamhet..........20
Långsjögården: Projekt skapar bättre utemiljö och större engagemang............21
Renovering till nytta för många: Skulerövarnas natur- och kulturområde.............22
Tre leaderområden i samverkan: Entreprenörskap i föreningslivet..................23
Förbättrad infrastruktur: Hängbro över Lång-sjön.................26
Levande smedja: Kunskap om hantverk från förr sprids till nya grupper.........27
Förstudie: Trygghetsboende vid Dockstafjärden...........29
Förstudie: Allaktivitetshall i Ullånger.................30
Hembygdskonto: Ny modell skapar kapital till mindre satsningar..........31
Förstudie: Sport- och friskvårdscenter i Björna.............32
För näringsliv och ökad inflyttning: Projekt för utveckling i Norabygden..33
För ökad attraktionskraft som bostadsort: Projekt för service och jobb i Gideå..........34
Ökar ortens attraktivitet: Framtidens Hus byggs i Mellansel..........35
Utvecklingsarbete på bred front i Härnösands kommun: Samverkan för landsbygdens framtid.......36

Samverkan för utveckling, förvaltning och turism: Höga Kusten och Höga Kusten-leden..........38
Tips och råd till kommande projektgenomförare!........... 40
BLT-bygdens framtid: För utveckling och livskraft i Björna, Långviksmon och Trehörningsjö.........41
Förstudie i Ulvöhamn: Besökscentrum med museum..............43
Arbete för ökad inflyttning: Landsbygdsutveckling i Vibyggerå.............44
Med fiber på agendan: E-lots i Örnsköldsviks kommun..............45
Bredband gör landsbygden attraktiv: Fibernätutbyggnad i Kramfors..............46
Projekt undersöker möjligheterna: Algodling i nordiskt klimat?.................47
Pilotprojekt på Ulvön: Träff för klassiska båtar..............48
Landsbygdsutveckling i Bredbyområdet: Välkommen till Anundsjö!..............49
Hemsön: Nu blir ön mer tillgänglig för båtturisterna..................50
Positivt för besöksnäringen: Skuleberget görs mer tillgängligt för båtturisterna............51
Gamla skolan får nytt liv: Bycentrum för Lugnviksbygden.............52
Hållbar och effektiv landsbygdsutveckling: Samverkan och utbyten mellan tre leaderområden........53
Smidiga projekt i mindre format: Paraplyprojekt ger utvecklingsmöjligheter.............54
Jord & Skog: Utvecklingsparaply för gröna näringar.......................56

Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna
känner gemenskap och samarbetar över alla gränser.
Genom engagemang och kunskap ökas mångfalden i landsbygdens
sociala liv, näringsliv och kulturliv.
Fler väljer att besöka, bo och arbeta på landsbygden.
Såväl ortsbor som inflyttade, unga som äldre, agerar katalysatorer
och pådrivare för att främja sysselsättning samt medverkar till att
skapa attraktiva miljöer för boende, rekreation och livskvalitet.

Nytänkande tillsammans med andra, till nytta för många!
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Förstudie:

Höga Kusten saluhall

I Ullånger finns lokalen Centrum, som drivs av en
ekonomiska förening. Delar av lokalerna hyrs ut till
räddningstjänsten, andra till allmänhet och
föreningar för olika arrangemang, möten,
motionsaktiviteter mm.
Att mäkta med att driva och underhålla byggnaden
är en stor utmaning för föreningen. Man såg sig
därför om efter olika möjligheter att öka intäkterna
och sätt att öka användningen av lokalerna.
Förstudie för saluhall
Att etablera en saluhall för lokalproducerade
livsmedel var en av de idéer som verkade
intressant. För att ta reda på om idén var möjlig att
genomföra krävdes en förstudie. Till det sökte man
medel från Leader Höga Kusten.
En saluhall är ett stort projekt som skulle kräva
samverkan mellan många olika parter men som
också skulle kunna få stor positiv effekt - inte minst
för besöksnäringen.
I förstudien undersöktes de lokala livsmedelsproducenternas intresse för en saluhall och hur
samarbetet kring en saluhall skulle kunna se ut.
Man tittade på vilka krav som ställs på lokaler där
man säljer olika typer av livsmedel och även andra
myndighetskrav som man skulle behöva uppnå.
Man började undersöka investeringsbehov,
driftskostnader och började leta möjliga finansiärer.
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Ingen saluhall men nyttiga lärdomar
Genom förstudien fick man ett underlag som kunde
ligga till grund för ett beslut om saluhall. Intresset
från livsmedelsproducenterna, att man saknade
gemensamma försäljningskanaler och att man
trodde att bara måttliga investeringar skulle krävas,
gjorde att man lämnade förstudien med en positiv
känsla.
Dock visade det sig att det i praktiken var omöjligt
att göra verklighet av saluhallen. Det krävdes stora
ombyggnationer och därmed skulle kostnaderna bli
för stora.
Så här några år efteråt (2014) tycker man ändå att
det var bra att man genomförde förstudien. Den var
ett bra sätt att få testa idén om en saluhall. Även
om det i slutänden inte blev någon saluhall gjordes
ändå ett nyttigt arbete som man kunde dra slutsatser
och lärdomar av.

Fakta
Projektägare: Ullångers resurscentra ek förening
Projekttid: 2009.04.23 - 2009.12.31
Finansiering
Budget: 130 000 kr
Ideellt: 15 000 kr
Kontaktperson: Bertil Böhlin, bertil.bohlin@kramnet.se

Kramfors
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Janne Vängmansällskapet:

Nya spelplatser för
aktivitetsutveckling i Stigsjö/
Viksjö

Föreställning sommaren 2014

Janne Vängmansällskapet sprider kunskap om författaren Johan Rudolf Sundström och hans
författarskap kring skogstorparen Janne Vängmans
liv omkring sekelskiftet 1900.
Man sprider kunskap om Vängman genom
inspelningar, bokutgivning, teaterföreställningar
och programverksamhet på det egna torpet i Risnäs.
Man har ett omfattande samarbete med Viksjö
hembygdsförening och Västanåfallets naturum.
I Västanåfallets naturreservat finns resterna av det
järnbruk som fanns här vid sekelskiftet 1900. I
teaterstycket ”I järntid” speglas livet på bruket och
motsättningarna mellan de invandrade finnarna och
ortsbefolkningen.
Sommaren 2009 ville Janne Vängmansällskapet,
Viksjö hembygdsförening och Västanåfallets naturum uppföra ”I järntid” på plats vid Västanåfallet
som ett sätt att uppmärksamma skilsmässan mellan
Sverige och Finland år 1809.

Härnösand

För att kunna genomföra idén krävdes åtgärder för
att öka tillgängligheten för besökare och publik.
Projektet bestod dels i att rusta upp den befintliga
scenen på torpet i Risnäs, dels i att anlägga ca 500
sittplatser mm vid Västanåfallet. Inom ramen för
projektet ville man även ta fram ett helt nytt
teaterstycke med Sundströms böcker som grund.
Projektet genomförs
Vid Västanåfallet ställdes en spelplats i ordning
och tre föreställningar - som totalt sågs av 600
personer - genomfördes. Arrangemanget blev lyckat
och en bra grund för kommande arrangemang.
Vid Janne Vängmantorpet visade sig den gamla
scenen vara i sämre skick än man trott. Man blev
tvungna att riva den och bygga en helt ny scen,

Jnr 2009-5518
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vilket gjorde att kostnaderna blev högre än planerat.
Själva resultatet blev dock bättre än det planerade
eftersom man nu även fick möjlighet att ordna med
omklädningsrum för skådespelarna, något som
saknats tidigare.
Att scenen blev dyrare än beräknat gjorde att det
inte fanns några medel till ett nytt teaterstycke men
på ideell basis kunde ändå ett nytt stycke skapas.
Uruppförandet skedde på Janne Vängman-torpet
sommaren 2011.
Janne Vängmansällskapet har tack vare den nya
scenen kunnat säkra fortsatt verksamhet på torpet.
Föreningslivet i Stigsjöområdet har genom det
också fått en plats för gemensamma arrangemang.
Vill du veta mer om Janne Vängman?
Läs mer på www.jannevangman.nu

Medverkande i föreställningen sommaren 2014

Fakta
Projektägare: Janne Vängmansällskapet
Projekttid: 2009.05.01 - 2010.12.31
Finansiering
Budget: 388 000 kr
Ideellt: 65 000 kr

(Samtliga foton: Janne Vängmansällskapet)

Jnr 2009-5518

Härnösand
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Landsbygdstorg Höga Kusten:

Samverkan för ökad försäljning
av närproducerade varor

Det fanns ett konstaterat behov av att synliggöra
närproducerade livsmedel från Höga Kusten. Ur det
föddes tanken på projektet Landsbygdstorg Höga
Kusten.
I projektet, som drevs av LRF, arbetade man med
att bygga upp nätverk för lokala livsmedelsproducenter. Man funderade också på nya
samverkansformer för att nå bättre
affärsmöjligheter.

Fakta
Projektägare: LRF
Projekttid: 2009.04.29 - 2010.12.31
Finansiering
Budget: 240 000 kr

Arbetet resulterade i att man i samarbete med olika
arrangörer genomförde sk landsbygdstorg. Det
innebar att flera livsmedelsproducenter tillsammans
fick möjlighet att exponera och sälja sina produkter
vid större evenemang som lockade många besökare.
Landsbygdstorg genomfördes vid Skulefestivalen,
Örnexpo, Bredbydagarna och Hammars marknad.
Man hade också försäljning vid bygdegården i
Docksta.
Medverkade gjorde producenter av bröd, honung,
godis, saft, fisk, lamm mm.
Slutsatser efter projektet
• Att bygga upp nätverk är ett långsiktigt arbete.
• Projekttiden borde varit längre för att skapa en
fast organisation för företagen.
• Att skapa nya mötesplatser för företag var
intressant och processen gav ett mervärde för
de företag som deltog.

Kontaktperson: Mona-Lisa Hamberg, 0612 - 77 18 03

Kramfors

Jnr 2009-5913
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Förstudie:

Kreativa näringar för ungdomar
på landsbygden
Tanken på ett projekt föddes när föreningen Ljus
framtids styrelse lyssnat på en föreläsning om
kreativa näringar och dess växtkraft.
Föreningen hade tidigare arbetat med ungdomar på
landsbygden som var intresserade av filmskapande.
Det konceptet fungerade bra och nu dök tanken upp
på att kunna genomföra ett projekt i samma anda,
men som var inriktat på ungdomar intresserade av
de nya kreativa näringarna. Den typen av projekt
har av tradition inte varit ett prioriterat område på
landsbygden men de nya kreativa näringarna sågs
som de snabbast växande, vilket gjorde idén om ett
projekt än mer intressant.

I förstudien inventerade man vilka kreativa aktörer
respektive möjliga deltagare som fanns som grund
för ett projekt. Man såg även över vilka andra
inspiratörer, finansiärer och samarbetspartners som
kunde tänkas bidra till projektet.
Förstudiens resultat visade att ett projekt skulle
kunna genomföras. Det fanns en vilja från flera
håll att utveckla och stimulera den kreativa
potential som finns bland ungdomar på
landsbygden. Det fanns även potentiella
projektpartners och medfinansiärer.

Projektet var en bra idé men man visste också att ett
projekt är krävande att genomföra. För att ta reda
på förutsättningarna för ett projekt genomförde man
en förstudie till vilken man beviljades medel från
Leader Höga Kusten.

Fakta
Projektägare: Ljus framtid ekonomisk förening
Projekttid: 2010.01.01 - 2010.10.31
Finansiering
Budget: 135 145 kr
Ideellt: 30 495 kr
Kontaktperson: Katarina Lundqvist,
katarina.lundqvist@harnosand.se

Jnr 2009-7084

Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
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Nya möjligheter för drift och underhåll:

Förstudie Partnerskap Ulvön

Vy från Lotsberget, Ulvön.
(Foto: Malin Wedin, Örnsköldsviks kommun)

När förstudien inleddes – 2009 - var Ulvön inne i
ett expansivt skede. I Örnsköldsviks kommuns stora
utvecklingsprojekt ”En skärgård i världsklass” var
Ulvön en viktig del och omfattades av stora
satsningar. Ett privat företag hade också med hjälp
av EU-medel och Örnsköldsviks kommun satsat
stort på att bygga om och utöka skärgårdshotellet
på ön.
Förväntat ökat antal besökare
Satsningarna innebar att antalet besökare på ön
väntades öka. Naturligtvis väldigt positivt för ön
men det skulle även innebära ett högre besökstryck
och därmed slitage på Ulvö kapellags fastigheter
(hembygdsgård, lotsstuga m fl).
Man skulle behöva lägga större resurser än tidigare
på att hålla dem välskötta och tillgängliga, något

Fakta
Projektägare: Ulvö kapellag
Projekttid: 2009.11.01 - 2010.04.30
Finansiering
Budget: 150 000 kr
Ideellt: 45 000 kr
Kontaktperson: Jan Bagge, 070-325 46 14

Örnsköldsvik

som inte var helt lätt då det blivit allt svårare att få
de ideella krafterna att räcka till.
Handelsbodens framtid
Samtidigt flaggades det för att öns handelsbod var
hotad av nedläggning. Ulvön behöver en butik och
i förstudien riktade man därför in sig på två spår:
möjligheterna att starta upp någon form av driftbolag inom den ideella föreningen Ulvö kapellag för
att effektivare kunna hantera fastigheterna, dels se
på möjligheterna att någon gång i framtiden ta över
och driva en handelsbod på ön.
Resultat
I förstudien fick man de svar man behövde för att
kunna ta beslutet om att inte bilda ett driftbolag.
Man löste istället frågan på annat sätt.
Man kom också fram till att det skulle vara nästan
omöjligt att driva en butik på ön utan stöd från stat
eller kommun. De långa vintrarna ger väldigt små
intäkter.
Genom att i förstudien undersöka hur man löst det
här på andra platser kom man fram till att butiken
behöver kompletteras med andra former av service
för att vara livskraftig. Man kom också fram till att
en ekonomisk förening kan vara ett möjligt sätt att
kunna driva en butik om det blir aktuellt i
framtiden.

Jnr 2009-7091
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Utveckling i Gideå:

Nya sätt att arbeta för mer
service och ökat utbud
Gideå bygdegårdsförening sökte stöd för att genomföra en förstudie kring hur man skulle kunna arbeta
för att behålla och utveckla service i Gideåbygden
för människor på orten, företag och turister.
Förstudien omfattade tre delar:
• Butikens överlevnad och livskraft.
• Camping i Gideå: undersöka möjligheterna att
anlägga en campingplats.
• Digitalgård: att göra en plan för hur biografen,
evenemangs- och konferensmöjligheter skulle
kunna utvecklas i Gideå
Butiken
Butiken var när projektarbetet startade nära nedläggning pga dålig lönsamhet. I förstudien arbetade
man på två spår. Dels handlade det om att visa upp
butikens utbud av service utöver livsmedel. Det
handlade också om det omfattande arbetet med att
bilda en ekonomisk förening med syftet att på något
sätt kunna driva butiken vidare.
En ekonomisk förening bildades. Efter många turer
förvärvade föreningen butiksfastigheten och renoverade den med ideella insatser. Man undersökte
olika alternativ för driften och kom till slut fram till
att det bästa var att driva butiken i egen regi med
anställd personal. Butiken kunde öppna igen i april
2011.
Camping
Under flera år hade man diskuterat möjligheten till
en campingplats i Gideå, och då gärna i anslutning
till Gideågården *.
När det visade sig att den tänkta markytan inte
längre var aktuell för en camping, lades planerna på
is. Under resans gång hade man dock hittat andra
markytor runt Gideå som kan bli aktuella att arbeta
vidare med i framtiden.
Digitalgård
I förstudien tog man fram en handlingsplan för en
digitalisering av Gideågårdens biograf. Handlingsplanen genomfördes sedan som ett eget projekt,
även det med stöd från Leader Höga Kusten

*Gideågården
Bygdegård, förskola, skolverksamhet upp till åk 6.
Anläggningen består av äldre skolbyggnad från
1950-talet och ett nybygge från 1990.
I nybyggnaden finns fritidsgård, kök, matsal,
konferensrum, aula mm.

Fakta
Projektägare: Gideå bygdegårdsförening
Projekttid: 2009.11.04 - 2010.09.01
Finansiering
Budget: 150 000 kr
Ideellt: 50 000 kr
Kontaktperson: Bengt Rönnqvist, 070-525 10 02

(Journalnr 2010-7182).

Jnr 2009-7093

Örnsköldsvik

Domkyrkan i Härnösand

8

Höga Kusten-guide:

Gemensam utbildningsinsats
med lokal förankring
Om Höga Kusten ska kunna ta emot en ökad mängd
turister behövs lokala, välutbildade och språkkunniga guider. Ett professionellt mottagande ger det
mervärde som enskilda och grupper vill ha av sin
vistelse i Höga Kusten.
De tre guideföreningarna i Härnösand, Kramfors
och Örnsköldsvik såg behovet av att ta fram fler
guider. Man beslutade att gemensamt söka medel
från Leader Höga Kusten för att genomföra en
utbildningssatsning.
Utbildning med lokal förankring
Med SveGuides (Sveriges Guideförbund)
studieplan som grund utformades en regionalt
förankrad studieplan på 200 timmar. Tanken var att
de som genomgick utbildningen skulle bli
auktoriserade enligt SveGuide som Höga
Kusten- guider.
Fakta
Projektägare: Guideföreningen i Härnösand
Projekttid: 2009.11.09-2011.04.30
Finansiering:
Budget: 300 000 kr
Ideellt: 100 000 kr

Omkring 50 personer sökte till utbildningen varav
23 antogs. 19 fullföljde och 17 blev diplomerade
Höga Kusten-guider. Yngve Wik (guideföreningen i Härnösand), Per Matis Nyberg (Höga Kusten
Guideklubb) och Karin Bergström (Örnsköldsviks
Guide- och reseledarförening) fungerade som
kursledare. Som föreläsare och seminarieledare
engagerades lokala turismföretagare,
destinationsutvecklare, Röda Korset m fl.
Studieresor genomfördes med lokala bussföretag
och lokala kursgårdar och matställen anlitades.
Utbildningen innehöll dels kunskap om natur,
miljö, kultur och sevärdheter men även annat som
är viktigt för en guide. Det handlade om berättarteknik, servicekänsla, hur man skapar en positiv
känsla i en grupp, första hjälpen mm. Utbildningen
omfattade totalt 12 heldagar.
De nya guiderna är goda ambassadörer för Höga
Kusten med sina kunskaper och verkliga intresse
av att dela med sig av allt som Höga kusten har att
erbjuda.
Företag och nätverk
Vid projekttidens slut hade två nya företag på
deltid kommit igång och nätverk bildats mellan
kursdeltagarna. Hur framtiden ser ut beror mycket
på hur turismen utvecklar sig.

Kontaktperson: Yngve Wiik, 073-1811653

Härnösand

Jnr 2009-7130
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Konsthallen i Kulturfabriken, Mjällom

Kulturfabriken i Mjällom:

Utställningslokal kompletterar
och ger nya möjligheter
Mjällom har sedan början av 1900-talet varit ett
industrisamhälle. Här har sågverk, sko- och
handskindustri, tunnbrödsfabriker mm funnits
under olika epoker i över 100 år.
Mycket material från olika tider fanns sparat och
tanken att skapa en plats där man kunde visa hur
området utvecklats väcktes i Mjälloms byaförening.
Ett aktivitetshus tar form
År 2004 fick byaföreningen möjlighet att överta en
befintlig fd skofabriksbyggnad i tre våningar. Med
hjälp av ett ISKA-projekt* kunde man rusta upp
större delen av byggnaden.
Resultatet blev ett aktivitetshus med
samlingslokaler, museum, landhöjningsakvarium
och café.
Konsthall utvecklar ytterligare
För att ytterligare utveckla Kulturfabriken – som
var det namn byggnaden fick - ställde man genom
stöd från Leader Höga Kusten i ordning en
konsthall i byggnadens översta våning.

Arbetet utfördes till större delen ideellt av
föreningens medlemmar. Lokala entreprenörer
anlitades för t ex installation av el och VVS.
I konsthallen – som invigdes i juni 2010 - ställer nu
konstnärer och konsthantverkare från Höga Kusten
varje sommar ut sina alster till påseende och
försäljning.

Fakta
Projektägare: Mjälloms byaförening
Projekttid: 2010.01.01 - 2010.06.30
Finansiering
Budget: 200 000 kr
Ideellt: 50 000 kr
Kontaktperson: Solveyh Gerdin, 070-659 57 96

* Ramprogram för Industrisamhällets kulturarv i

Västernorrland åren 2000 - 2006. Programägare var
Landstinget Västernorrland.

Jnr 2009-7131

Kramfors
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”Det rullar”:

Ett ungdomsprojekt med
utmaningar!

Vi Unga ville genomföra ett projekt riktat till
ungdomar på högstadiet. Temat för projektet var att
skapa film och projektet skulle omfatta Kramfors,
Härnösands- och Örnsköldsviks kommun. Som
samarbetspartners fick man med sig Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas riksförbund.
Genom projektet skulle man tillsammans stötta och
uppmuntra ungdomar till en mer aktiv fritid.
Tanken från början var att själva filmandet skulle
ske i smågrupper som träffades regelbundet i
studiecirkelform och då gärna på en bygdegård.
Man skulle tillsammans planera och filma den film
som man senare skulle tävla med i någon av de
filmfestivaler som skulle genomföras i projektet.
Ompröva hela projektidén
Redan i projektets inledning visade det sig att tiden
sprungit ifrån projektidén. Trender ändras snabbt
bland ungdomar, snabbare än tiden det tar att
komma igång med ett projekt. Nu var det plötsligt
inte så speciellt att göra film längre. Det var enkelt
att filma med mobilen och lägga ut på YouTube.
Till det behövdes inget stöd från någon organisation
eller projekt.

Man fick alltså snabbt tänka om. Det viktigaste var
ju i grunden inte själva filmandet utan att engagera
ungdomar på landsbygden. Film fick fortsätta att
finnas med men nu mer som ett verktyg för att nå
ungdomarna.
Man inbjöd till träffar som hade koppling till film
men även till andra saker. Genom diskussioner
kom ungdomarnas egna idéer fram och utifrån det
genomfördes många olika aktiviteter.
Det handlade om inspirationsmöten, workshops om
föreningsteknik, konflikthantering, kurser i foto och
screentryck mm. De filmfestivaler som fanns med i
den ursprungliga planen för projektet genomfördes
också – även om formen inte riktigt blev som den
planerade.

Jnr 2010-319
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Lärdomar som kan dras efter projektet
Projektet hade stora ambitioner men kämpade emot
flera faktorer. Att själva temat för projektet var fel
var en, men även tiden och geografin ställde till det.
Länet är ett stort område för en projektledare på
halvtid. Det tar också mycket tid att skapa kontakter
med skolor osv – mycket av det arbete som utfördes
i början gav utdelning först i slutet av projekttiden.
•

Satsa i mindre skala för större resultat! En liten
grupp kan man lägga mer tid på. Det lönar sig
för lyckas man bra växer gruppen med tiden
nästan av sig själv genom ungdomarnas egna
nätverk.

•

Ha gott om utrymme för spontana aktiviteter!

•

Tanken var att alla tre kommunerna skulle få
ut lika stor del av projektet. Det blev svårt att
genomföra. När man inte bor i kommunen
själv är det svårt att själv skapa nödvändiga
kontakter och nå ungdomarna. Man behöver
vara flera personer utspridda över länet och
jobba tillsammans för att lyckas.

•

•

I föreningar där unga styr unga förändras saker
snabbt. Ungdomarna slutar skolan och flyttar
eller får andra intressen. Man visste att det såg
ut så när projektet startade men tänkte aldrig att
det skulle kunna bli ett problem. I det här fallet
kom man att under projekttiden jobba med tre
olika Vi Unga-styrelser och det blev
komplicerat.

•

Fundera över den långvariga effekten av
projektet! Här slutade aktiviteterna när
sommarlovet började. De som medverkat i
projektet tog semester, tog studenten,
flyttade utomlands. Då är det svårt att få till
någon långsiktighet.

Fakta
Projektägare: Västernorrlands Vi Unga
Projekttid: 2010.01.20 - 2012.03.31
Finansiering
Budget: 740 500 kr
Ideellt: 290 500 kr
Kontaktperson: Emilia Glud, 070-509 52 09

Jnr 2010-319
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Delar ur klädsamlingen

Säbrå hembygdsförening:

Kulturarv görs tillgängligt
för allmänheten
Säbrå hembygdsförening hade i många år haft en
stor klädsamling som innehöll donerade kostymer,
dräkter, klänningar mm från tiden 1850 – 1950.
Samlingen visade hur befolkningens garderober
utvecklats under lång tid och var därför både
textil- och kulturhistoriskt intressant.
Alla plagg förvarades i en liten skrubb – som
visserligen var torr och varm - men plaggen gick
inte att visa för allmänheten. I föreningen hade man
många gånger diskuterat olika lösningar på
problemet men inte kommit framåt pga bristen på
ekonomiska resurser.
Att låta klädsamlingen ligga osynlig var inget
konstruktivt alternativ. Dessutom fanns risk för att
textilierna succesivt skulle förstöras.

klädsamlingen, dels dokumentera, fotografera och
göra samlingen tillgänglig via internet.
Projektet genomfördes utan problem. Arbetet
gick snabbt då man var många som hjälptes åt.
Ett utrymme i den befintliga hembygdsgården
byggdes om. Där finns nu både förvaring och
utställningsyta där ett urval av klädsamlingen visas
upp.
Hela klädsamlingen har dokumenterats och
informationsskyltar och informationsmaterial har
tagits fram. Under arbetet samarbetade man med
Länsmuseet Murberget.

Genom kontakt med Leader Höga Kusten kom
möjligheten att söka medel för ett projekt där
man dels kunde ställa i ordning ett utrymme för

Fakta
Projektägare: Säbrå hembygdsförening
Projekttid: 2010.07.01-2011.12.31
Finansiering
Budget: 335 000 kr
Ideellt: 70 000 kr
Kontaktperson: PG Hånell, tel 070-624 30 93

Delar ur klädsamlingen

Härnösand
Jnr 2010-2409
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Kretsloppsodling:

Tomat och aborre - kombination
för långsiktig lönsamhet?

Tomatplantor i biobädd.

Närodlade produkter producerade på ett hållbart
sätt ligger i tiden. Det tog man fasta på när man
startade upp ett projekt på temat kretsloppsodling i
kombinationen aborre och tomat.
Kretsloppsodling innebär enkelt förklarat att odla
fisk och växter i samma system. Fisken gödslar
växterna och växterna renar vattnet för fisken. Man
utnyttjar de resurser som finns naturligt hos både
fiskar och växter och minskar på det sättet de
skadliga effekterna på miljön.
Kunskapsöverföring
Kretsloppsodling kan anpassas till både små system
och till storskalig industriell produktion. Det kan
vara lönsamt för den som odlar i växthus att även
börja med fiskodling.
Per-Erik Nygård (Härnösand) är en erfaren odlare
med unik kunskap kring kretsloppsodling av tomat
och aborre. I det projekt som finansierades med
medel från Leader Höga Kusten var tanken att
dokumentera Nygårds erfarenheter och föra över
kunskap till andra så att de i sin tur skulle kunna
starta egna verksamheter. Någon dokumentation
kring just kombinationen tomat och aborre fanns
inte heller sedan tidigare.
Målgrupper för projektet var lokala odlare och
entreprenörer. På plats hos Nygård följde och
dokumenterade man hans anläggning.

Jnr 2010-3726

Efter projektet
Tanken var att projektet skulle resultera i fler
anläggningar och många var intresserade av idén.
Därför genomförde man ytterligare ett projekt (där
Leader Höga Kusten dock inte medverkade) där
man tittade på ekonomiska kalkyler för den här
typen av kretsloppsodling. Tyvärr kom man fram
till att det åtminstone just nu inte är ekonomiskt
hållbart att satsa på aborre.
En av de slutsatser man drog var att man nog var
lite för tidigt ute med projektet. Vi har det bra i
Sverige med rent vatten och god tillgång på
livsmedel. Det gör att det just nu inte blir värt att
lägga ner tid och resurser på den här typen av
kretsloppsodling. Men hållbarhet är en viktig
framtidsfråga och något som man från forskningsvärlden och politiskt håll pratar mycket om så
kanske kan det komma att ändras i framtiden.

Fakta
Projektägare: Naturbruksgymnasiet Västernorrland
Projekttid: 2010.05.28 - 2011.02.28
Finansiering
Budget: 150 000 kr
Offentliga resurser: 50 000 kr
Kontaktperson: Lars Stark, tel 070-348 08 84

Kramfors

Öbacka djurhem
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Öbacka djurhem:

Projekt gav möjlighet till nystart
Öbacka djurhem är en ideell förening med
verksamhet i Härnösands kommun. Man hjälper
katter, hundar och smådjur som far illa och
omplacerar hittekatter och illa behandlade katter
som kommer in via polis och andra myndigheter.
Man driver också kattpensionat.
Djurhemmet sköts av volontärer. Man tar emot
praktikanter från skolor, personer som behöver
daglig sysselsättning och de som av olika
anledningar har svårigheter att komma in på
arbetsmarknaden.
Brand, nya lokaler och ny verksamhet
När föreningen sökte stöd från Leader Höga Kusten
stod man inför en omstart. En brand hade några år
tidigare förstört mycket av föreningens verksamhet.

Fakta
Projektägare: Öbacka djurhem
Projekttid: 2010.06.03 - 2011.01.31

År 2010 hade man hittat lämpliga nya lokaler och
sökte då medel för att kunna bygga om dem så att
de skulle uppfylla alla de krav som ställs på en
djurhemsverksamhet.
Projektet beviljades och arbetet påbörjades. De
tänkta lokalerna visade sig dock vara i alltför dåligt
skick. Man fick tänka om och ett gammalt
missionshus köptes istället in.
Byggnaden har tack vare leaderprojektet kunnat
renoveras. Projektet kunde ros iland tack vare ett
enormt ideellt engagemang och stort
stöd från företag på orten.
Sammantaget är nu Öbacka djurhem ett modernt
och ändamålsenligt katthem. Bra personalutrymmen och handikappanpassade lokaler gynnar både
personal och besökare. Upptagningsområdet har
blivit större och allt fler djurägare nyttjar
pensionatsverksamhet.

Finansiering
Budget: 208 000 kr
Ideellt: 22 500 kr
Kontaktperson: Elisabet Wiborgh, 072-210 78 23

Härnösand

Jnr 2010-4211
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Arbetarbostäder i Bollstabruk
Foto: Kramfors kommun

Ådalens industrilandskap:

Industrihistorien - en
framtida utvecklingsmöjlighet
I Ådalen finns en lång industrihistoria. Från första
kronosågen i Ytterlännäs på 1500-talet, via sågverk,
skeppsvarv, järnbruk, glasbruk mm. Och förstås
händelserna i Lunde 1931 som fick stor betydelse
för Sveriges politiska utveckling.
Ådalen finns med på Riksantikvarieämbetets lista
över de platser som haft störst betydelse för den
svenska industrialiseringen. Och historien har också
stor potential att kunna bidra till utveckling av
Ådalen idag. Att utveckla genom att ta fasta på
industrihistorien är intressant – för lokala
intresseföreningar, näringsliv och offentliga aktörer.
Kulturmiljö och kulturarv är tillgångar som – om de
förvaltas rätt - skulle kunna generera ökad
sysselsättning och entreprenörskap.
Förstudie för en djupare analys
Förstudien kring Ådalens industrilandskap genomfördes eftersom det fanns ett behov av att göra en
djupare analys av vad utvecklingsarbetet framåt

Kramfors

Kramfors

borde fokuseras på. Man ville också
analysera hur samarbetet mellan olika parter bäst
skulle kunna utformas.
Förstudien bidrog till att stärka nätverket mellan
aktörerna. Man plockade fram ett antal besökspunkter att jobba vidare med. Redan sommaren 2011
började en ideell förening med guidade turer
i Bollstabruk.
Utvecklingsarbetet fortsätter
Intresset är stort för att fortsätta utveckla Ådalens
industrilandskap. Exakt vad det kommer att
utmynna i är inte klart. Det man dock redan vet är
att vägen dit är lång och kräver stora resurser.
Destinationsbolaget Höga Kusten Turism AB
intresserar sig för att jobba vidare med Ådalen 31
som dragare och nya projekt för att komma vidare
kommer att läggas fram framöver. Där blir
förstudien som genomfördes med stöd från Leader
Höga Kusten ett av underlagen.

Jnr 2010-4212
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Tips!
•

Information om projektets syfte mm
måste nå fram så att alla i projektet
jobbar mot samma målbild.

•

Ha koll på förväntningarna! En förstudie
är bara början på en lång process. Målet
kan ligga många år framåt i tiden.

Box kraftverk som idag rymmer företaget Box Destilleri AB.
Foto: Johan Sjöström

Technical visit, Bollsta såg
Foto: Kramfors kommun

Fakta
Projektägare: Tillväxtenheten/Kulturenheten,
Kramfors kommun
Projekttid: 2010.06.03 - 2011.04.30
Boule vid hamnmagasinet i Nyland
Foto: Kramfors kommun

Finansiering
Budget: 150 000 kr
Ideellt: 20 000 kr
Kontaktperson: Andreas Gylling, 070-191 76 88

Jnr 2010-4212

Kramfors
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Skolan i Skorped

Utvecklingsplan:

För framtiden i Skorped
I Skorped – ett samhälle utanför Örnsköldsvik
med ca 700 invånare – funderade man på hur man
långsiktigt skulle kunna behålla eller kanske till och
med öka antalet invånare. En viktig fråga då antalet
boende är avgörande för att kunna behålla skola,
butiker mm.
Intresseföreningen Skorpeds framtid beslutade sig
för att utforma en lokal utvecklingsplan och
sökte medel från Leader Höga Kusten för att kunna
genomföra arbetet.
Syftet med utvecklingsplanen var att hitta de
åtgärder som skulle kunna leda till
befolkningsökning, ökat utbud av service och fler
arbetstillfällen.

Tanken var att utvecklingsplanen skulle kunna ligga
till grund för det kommande utvecklingsarbetet.
Arbetet genomfördes som planerat med
aktiviteter som workshops, stormöten och enkäter.
I det dokument som arbetet resulterade i beskrivs
nuläget i Skorped och de visioner och mål som
finns på både kort och lång sikt. Det belyser styrkor
som är viktiga att ta tillvara liksom svagheter som
behöver stärkas upp.
Efter att utvecklingsplanen togs fram bildades en
arbetsgrupp där olika föreningar ingår. Tillsammans
jobbar man nu vidare för utveckling av bygden.
Läs mer på www.skorped.se

Fakta
Projektägare: Intresseföreningen Skorpeds framtid
Projekttid: 2010.06.01 - 2011.02.28
Finansiering
Budget: 175 800 kr
Ideellt: 75 800 kr
Kontaktperson: Thomas Wahlström, 072-296 50 56

Örnsköldsvik

Jnr 2010-4586

Fällsvik, våren 2014
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Förstudie genom miljökonsekvensbeskrivning:

Framtida skötsel och utveckling
i Fällsvikshamn
Fällsvikshamn är en genuin kulturhistorisk
fiskelägemiljö. På grund av landhöjningen håller
viken på att grunda upp. Både för boende i området
och besökare är en fungerande vik av stort intresse.
Man vill att viken även i framtiden ska ha en bra
vattenkvalitet för bad och fiske, vara tillgänglig och
erbjuda skyddade båtplatser, ge möjlighet till
sjösättning och upptagning av båtar och ha
fungerande platser för sjöbodar.
Medel till förstudie genom
miljökonsekvensbeskrivning
Orrvikens samfällighetsförening ville tillsammans
med markägare, stugägare och arrendatorer i
området (ca 100 fastigheter) utreda vikens framtida
skötsel och möjlighet till utveckling. För det
behövdes en miljökonsekvensbeskrivning. Den
sökte man medel från Leader Höga Kusten för att
kunna genomföra.
Miljökonsekvensbeskrivningen skulle dels visa
om det skulle vara möjligt att muddra i Fällsvikshamn. Den skulle också - om så var fallet - utgöra
ett viktigt dokument vid ansökan om muddring hos
Miljödomstolen.

Många positiva effekter av muddring
Pelagia Miljökonsult AB anlitades för att göra
miljökonsekvensbeskrivningen. Den var färdig
under sommaren 2012. De utförda undersökningarna visade att vattenvegetation, bottenfauna och
fiskbestånd var de förväntade. De aktuella massorna
bedömdes som relativt rena.
Den visade också att de positiva effekterna av
muddringen framförallt rörde kulturmiljön och
friluftslivet. Fiskeläget skulle genom muddring
kunna bevaras och miljön hållas aktiv eftersom
båtar skulle kunna komma in till sjöbodarna. För
friluftslivet skulle en muddring innebära fortsatta
möjligheter till båtliv, bad och fiske.

Fakta
Projektägare: Orrvikens samfällighetsförening
Projekttid: 2011.03.16 - 2012.06.30
Finansiering
Budget: 266 000 kr
Ideellt: 35 000 kr
Kontaktperson: Lennart Jonsson, 070-637 30 97

Jnr 2010-5719

Kramfors
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Digitalisering och anpassning av lokaler:

Ny teknik öppnar för ny
verksamhet

Gideågården

Sedan 1992 hade Gideå bygdegårdsförening haft
biografverksamhet i Gideågårdens* aula. Med tiden
hade tekniken utvecklats och man stod nu inför att
digitalisera biografen.
För att öka effekten av digitaliseringen ville man
också förändra lokalerna. Det sammantagna arbetet
blev möjligt främst tack vare Svenska Filminstitutets riktade stöd till mindre och medelstora orter,
men även genom stöd från Leader Höga Kusten.
Genomförande och resultat
En digitalisering skulle innebära kvalitetshöjning
men även minskade driftskostnader och förenkling
av det ideella arbetet. I en förstudie om utveckling
av Gideåbygden hade digitaliseringen av biografen
ingått som en egen del. Där tog man fram den
handlingsplan som nu blev den man arbetade efter.
Digitaliseringen genomfördes och lokalen byggdes
om genom ideellt arbete och med hjälp av entreprenörer. Den större filmduken (12 m bred) gav ökad
publikkapacitet, möjlighet att genomföra
arrangemang med borddukning och en tillgänglig
lokal för funktionshindrade.
För bygdegårdsföreningen ledde också projektet till
ökat engagemang hos de egna medlemmarna.

Genom att man nu är en digital gård kan man ha
direktsända arrangemang, visa 3D-bio mm.
Bygdegårdsföreningen kan också erbjuda middagar
i samband med t ex teater- och operavisningar.
Digitalisering och ombyggnad gav ett större
verksamhetsutbud och en även stor tillströmning av
publik. Kvaliteten på digitalvisningarna
överträffade förväntningarna. Att man var ett år före
centralorten Örnsköldsvik med den nya tekniken
bidrog också starkt till intresset och
uppmärksamheten i media.
Bygdegårdsföreningen tillverkar draperi
(Foto: Gideågården)

Fakta
Projektägare: Stiftelsen Gideågården
Projekttid: 2010.11.11 - 2011.11.30
Finansiering
Budget: 150 000 kr
Ideellt: 30 000 kr
Kontaktperson: Bengt Rönnqvist, 070-525 10 02

Örnsköldsvik

*I Gideågården finns bygdegård, förskola och
skolverksamhet upp till åk 6. Hela anläggningen består av två
byggnader: en äldre från 1950-talet och ett nybygge från 1990.
I nybyggnaden finns fritidsgård, kök, matsal, konferensrum,
gym, omklädningsrum och en aula för idrotts- och kulturaktiviteter med en teleskopläktare med plats för 190 personer.

Jnr 2010-7182

Långsjögården, sommaren 2014
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Långsjögården:

Projekt skapar bättre utemiljö
och större engagemang
Långsjögården är en bygdegård i Nyland utanför
Härnösand. Genom ideellt arbete och bidrag från
Boverket hade man tidigare anpassat gården för
funktionshindrade, renoverat och målat. Nu var
tiden kommen att även göra något åt utemiljön.
Till det sökte man medel från Leader Höga Kusten.
En mötesplats på lång sikt
Långsjögården är en viktig del i bygdens fortsatta
utveckling. Möjligheten till en utvecklad
verksamhet på gården gör att den även i framtiden
kan vara en naturlig mötesplats både för boende i
området och besökare.Genom projektet ville man
skapa en välkomnande gård med en trafiksäker och
barnvänlig miljö.

Ökat engagemang för föreningen
Genom projektet har Långsjögården blivit en bra
plats för aktiviteter och tillställningar för alla åldrar.
Att de möjligheterna finns är en viktig del i att vara
en levande landsbygd som lockar till inflyttning.
Tack vare projektet fick man också ett större
engagemang och gemenskap kring föreningen och
gården.

Det praktiska arbetet delades in i ett flertal mindre
delprojekt: skisser och planering, trädgård, utescen,
handikappanpassad nödutgång, lekplats, entré,
belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Fakta

Arbetet utfördes av ideella krafter och av
entreprenörer från bygden. Utformningen av
trädgården var en del i en trädgårdsutbildning där
deltagarna utformade Långsjögårdens trädgård.
Utbildningen genomfördes i samarbete med en
handelsträdgård på orten.

Finansiering
Budget: 400 000 kr
Ideellt: 110 000 kr

Jnr 2010-7183

Projektägare: Långsjögårdens byggnadsförening
Projekttid: 2011.11.11 - 2013.10.31

Kontaktperson: Maria Jonsson, tel 070 - 514 54 70

Härnösand
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Fäbodstugorna vid Skuleberget

Renovering till nytta för många:

Skulerövarnas natur- och
kulturområde

Att tänka på!
•

Det är svårt att uppskatta hur lång tid det tar
att renovera. Att disponera medlen på rätt
sätt är viktigt.

•

I en känslig miljö måste man gå varligt fram.
Det innebär också att arbetet tar tid.

Friluftsfrämjandet Höga kusten hade under ett
antal år bedrivit naturskola för skolelever. Nu
behövde man en ny plats för sin verksamhet. Man
fann att Skulebergsområdet kunde vara lämpligt.
Där fanns – i anslutning till det område som
används för Skulefestivalen – några fäbodstugor
och i närheten också Skulefestivalens gamla scen.
Renovering av fäbodstugorna, flytt av den
gamla scenen och en uppstädning av området skulle
ge en bra plats för Friluftsfrämjandets naturskola
men även vara till nytta för andra föreningar,
företag mm med verksamhet runt Skuleberget.

Fakta
Projektägare: Friluftsfrämjandet Höga Kusten
Projekttid: 2010.11.11 - 2012.03.31
Finansiering
Budget: 510 000 kr
Ideellt: 70 000 kr
Kontaktperson: Britt-Mari Lundgren, 073-044 29 74

Kramfors

Renovera och bevara
Genom projektet kunde tre stugor renoveras och
bevaras för framtiden. Man bytte t ex ut de uttjänta
spåntaken till plåttak.
Den gamla scenen flyttades till fäbodområdet och
fick därigenom fler användningsområden.
Projektet drevs av Friluftsfrämjandet vars
projektledare utförde större delen av arbetet. Andra
föreningar och organisationer hjälpte till och
entreprenörer togs in för vissa moment.

Jnr 2010-7370

Glada goldens i Trehörningsjö.
Foto: Lennart Sundwall, Sveriges Radio
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Tre leaderområden i samverkan:

Entreprenörskap i
föreningslivet
I projektet har tre leaderområden samverkat:
Leader Höga Kusten, Leader Sollefteå och Leader
Timråbygd. Det övergripande syftet har varit att
genom att utveckla föreningarnas entreprenöriella
förmågor kunna bidra till ett utvecklat näringsliv på
landsbygden.
Föreningslivet är en viktig aktör när det gäller att
skapa en attraktiv landsbygd. Utvecklingen av
landsbygden bygger allt mer på ideella insatser i
form av att föreningar engagerar sig för att
upprätthålla service och aktiviteter.
Målgrupper har varit föreningslivet, boende, lokala
företagare, besökare, byalag och sociala företag.
Genom projektet har dessa fått ökad kompetens,
utökade nätverk, fått inspiration och tagit del av
aktiviteter, fått mer attraktiva boende- och besöksmiljöer och en ökad försäljning.
Projektet har engagerat många och omkring 350
personer kan på något sätt räknas som utförare i
de delaktiviteter som genomförts inom ramen för
samverkansprojektet.
Delaktiviteterna har haft ett brett innehåll. Det har
varit seminarier och föreningsutveckling, studieresor, en inspirationsfolder om föreningsutveckling
och praktisk medverkan för att coacha enskilda
föreningars olika insatser i att skapa evenemang etc
som gynnar bygdens utveckling och näringsliv.

Jnr 2011-1896

Tre av de delaktiviteter som genomfördes var
”Golden specialen”, en företagsstafett och en folder
om företagsamma föreningar.
”Golden-specialen 2014” – en av Sveriges
största hundraser skapar stora affärer i lilla
Trehörningsjö
Sommaren 2014 arrangerades hundtävlingen
”Golden-specialen” i Trehörningsjö. Tävlingen
hade tidigare aldrig arrangerats längre norrut än
Västerås och i Trehörningsjö stod sektionerna för
Ångermanland och Västerbotten för arrangemanget.
Tävlingen lockade nära 200 ekipage från hela
landet och ett stort antal åskådare. Sommartävlingar
brukar innebära att de deltagare som kommer har
med sig sina familjer och att spontana kringarrangemang uppstår runt själva tävlingarna (t ex träffar
med uppfödare och arrangemang för olika
specialinriktningar inom hundsporten). Så blev det
också här. Ett arrangemang av den här storleken
skapar också intresse för andra hundintresserade i
området att besöka tävlingen.
Sammantaget innebar arrangemanget ett stort antal
besökare vilket bidrog till ökat antal gästnätter,
ökad omsättning hos ortens företagare mm.
Arrangemanget krävde samverkan mellan ett flertal
föreningar i området och Leader Höga Kusten
stöttade genomförandet på flera sätt. Det handlade
t ex handlat om hjälp med omkostnader för
funktionärer och stöd för informationsinsatser.
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Höga Kusten Marathon – företagsstafett för
mer publik
Nordingrå sportklubb (NSK) är huvudarrangör för
den inarbetade löpartävlingen Höga Kusten
Marathon. Arrangemanget brukar locka omkring
700 deltagare och ca 2500 åskådare. För ett så stort
arrangemang krävs att hela bygden mobiliserar sig
och NSK samarbetar med många andra föreningar i
området.

Foto: Viktor Sjödin

Arrangemanget det största i bygden. Det är till nytta
för bygden genom bl a ökad omsättning för ortens
näringsliv och ökad mängd besökare till konst- och
kulturbutiker och besöksmål.
Sommaren 2014 prövade man tillsammans med
sina samarbetspartners ett nytt koncept med en
företagstävling – en företagsstafett - kopplat till
arrangemanget för att bredda det och försöka öka
antalet besökare ytterligare.
Projektet gick bra och gav kunskaper och erfarenheter som gör att man kommer att våga satsa på en
företagstävling även kommande år. Leader Höga
Kusten stöttade företagsstafetten bl a genom
marknadsföringsinsatser.
Företagsamma föreningar
Foldern ”Företagsamma föreningar” innehåller
artiklar om föreningars olika aktiviteter kopplade
till entreprenörskap, tips kring föreningsutvecling
mm.
(Den finns i digital form via Leader Höga Kustens
hemsida www.leaderhogakusten.se och här http://
issuu.com/lamee/docs/foretagsam_forening_low)

Fakta
Projektägare: Leader Höga Kusten
Projekttid: 2011.03.11 - 2014.12.31
Finansiering
LAG-stöd: 689 400 kr
Projektstöd: 1 608 600 kr
Ideellt: 782 400 kr
Kontaktperson: Lennart Ramström, 070-672 09 83

Jnr 2011-1896
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Hängbron över Långsjön

Förbättrad infrastruktur:

Hängbro över Långsjön
En hängbro byggdes på 1950-talet över Långsjön
av några invånare i Hårsta by. Bron kom att
användas flitigt och fick stor betydelse dels för de
boende, som fick en säker väg över sjön året runt,
men även för friluftslivet.

Bygden samlas kring projektet
Det stod klart att en renovering av bron skulle bli
kostsam och kräva mycket arbete. Med stöd från
Leader Höga Kusten skulle dock arbetet vara
möjligt att genomföra.

Under årens lopp hade bron underhållits löpande
genom att man bytt ut trasiga brädor och enstaka
bärande bjälkar. Men till slut kom dagen då bron
behövde en mer omfattande översyn. Det visade
sig att om inte bron i grunden renoverades skulle
den av säkerhetsskäl behöva stängas och till slut
rivas.

Sommarstugeägare och boende i Hårsta tillfrågades
om vad de tyckte om en renovering. Alla visade
sig vara positivt inställda: man såg bron både som
ett unikt och vackert inslag i naturen och som ett
snabbt och enkelt sätt att ta sig över sjön. Man var
dessutom villiga att bidra ekonomiskt till arbetet.

Fakta
Projektägare: Bengt Åström
Projekttid: 2010.11.17 - 2011.08.31

Nya bron byggs
Anläggningsarbetet lades till större delen ut på
entreprenad. Sammanhållande i projektet var några
av de boende i Hårsta och en styrgrupp för projektet
med representanter för hushållen i Hårsta bildades
också. Arbetet fungerade bra och bron stod helt
klar i slutet av april 2011. Den är stadig och säker
och utgör även i sin nya form ett vackert inslag i
naturen.

Finansiering
Budget: 192 197 kr
Ideellt: 29 000 kr
Kontaktperson: Inger Åström, 070-288 47 39

Härnösand

Jnr 2011-1934
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Ässjan - smedjans hjärta

Levande smedja:

Kunskap om hantverk från förr
sprids till nya grupper
Historiska hantverk och att kunskapen om dem
lever kvar är viktiga delar i nya generationers
förståelse för vårt kulturarv. Tanken med det här
projektet var att lyfta det gamla hantverket smide. I
projektet ville man bygga upp en tidsenlig smedja
där man dels kunde smida inför publik men också
skulle kunna erbjuda kurser, studiebesök mm.
Smedjan skulle placeras i den genuina miljön på
hembygdsområdet i Grundsunda.

från Jämtland. Den monterades upp på hembygdsområdet och i den inreddes en fullt utrustad smedja
med fem arbetsplatser. Den är inredd i gammal stil
men har också en modernare del som fungerar väl
för kurser och modernt smide.

På orten fanns två välutbildade smeder och en
engagerad hembygdsförening - alltså de bästa
förutsättningarna för att kunna genomföra ett
projekt av det här slaget.

Är man intresserad av hur själva bygget gick till
i detalj rekommenderas att man tar en titt i den
mycket utförliga fotobok som projektledaren Tove
Samuelsson tagit fram. Den finns för påseende i
smedjan.

Projektet genomförs
Rent konkret innebar projektet att en smedja
byggdes upp från grunden. För att få en byggnad
som passade in i hembygdsgårdens genuina miljö
utgick man från en gammal timrad byggnad som
monterades ner och fraktades till Grundsundavallen

Jnr 2011-2989

Smedjan byggdes under åren 2011 – 2012. Efter
hela 4000 ideella arbetstimmar kunde verksamheten
startas upp under våren 2013.

Stort intresse
Smedjan har mötts av stort intresse. Man erbjuder
nu sk öppen smedja under somrarna där man visar
upp smide. Utöver det anordnar man smideskurser,
företagsevent mm.

Örnsköldsvik
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Tips!
•

Det måste finnas någon som håller ihop arbetet
och driver på. Och även bjuder på gofika vikten av det ska man inte underskatta! De som
engagerar sig i ett projekt ska tycka att det är
roligt att vara med och känna sig uppskattade.

•

Många engagerade personer behövs för att ro
iland ett omfattande projekt. I det här fallet
utgjordes en hel del av dessa av pensionärer
som kunde vara med på dagtid. Det gjorde att
arbetet gick snabbt framåt.

•

Man behöver få med nyckelpersoner med
specialkunskaper. I det här projektet
behövdes duktiga snickare liksom en person
med bra kunskaper om ekonomi och
redovisning.

Smeden Bert Hagström instruerar en kursdeltagare

Fakta
Projektägare: Grundsunda hembygdsförening
Projekttid: 2011.03.17 - 2013.10.31
Finansiering
Budget: 1 076 188 kr
Ideellt: 322 856 kr
Kontaktperson: Tove Samuelsson, tel 070-306 22 15
tovesfanbyviken@telia.com

Örnsköldsvik

De flesta detaljerna i smedjan, som lås, krokar,
fönstergaller mm har tillverkats av smeden Bert
Hagström

Jnr 2011-2989
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Förstudie:

Trygghetsboende vid
Dockstafjärden

Docksta

I Docksta fanns önskemål om att skapa ett
trygghetsboende för äldre. Boendet skulle drivas
som ett kooperativ med anställd personal men med
tanken att de äldre och deras anhöriga skulle ha
stort inflytande över sin situation, sin omvårdnad
och sitt boende. Som boende skulle man få
gemenskap och trygghet och kunna utöva olika
aktiviteter.
Förstudie för att undersöka möjligheter
Att få till stånd ett trygghetsboende är ett stort
och omfattande projekt. Man hade tillgång till en
byggnad som inledningsvis verkade lämplig. För att
komma fram till om det ens var möjligt att
skapa ett trygghetsboende men också att driva ett
i praktiken, krävdes en förstudie.
Konsulter anlitades som tog fram förfrågningsunderlag, faktaunderlag mm. Man tittade också på
andra möjliga aktiviteter i trygghetsboendet med
tanken att det även skulle kunna användas av andra
målgrupper.
Inget trygghetsboende men start för
utvecklingsarbete
Tyvärr visade det sig vara ekonomiskt omöjligt att
uppfylla kraven för trygghetsboende i den byggnad
man tänkt sig.

Jnr 2011-3921

Efter förstudien tittade man på andra lösningar för
att få till någon form av gemensamhetsboende i
Docksta men lyckades inte. Nu ligger planerna på
is.
Även om förstudien fick det här resultatet ledde
den att det växte fram en vilja att jobba tillsammans
för att utveckla bygden. Dockstalidens ekonomiska
förening ombildades till Vibyggerå byalag som idag
driver utvecklingen framåt genom nya projekt, som
bland annat stöds av Leader Höga Kusten.

Fakta
Projektägare: Dockstalidens ekonomiska förening
Projekttid: 2011.05.16 - 2012.03.31
Finansiering
Budget: 143 750 kr
Ideellt: 43 750 kr
Kontaktperson: Margareta Gavelin, 070-653 93 91

Kramfors
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Förstudie:

Allaktivitetshall i Ullånger
Kinavallen i Ullånger

Salsåker-Ullångers IF har genom samverkan med
idrottsföreningar i Höga kusten-området byggt upp
en omfattande verksamhet för barn och ungdom
inom främst fotboll. Det fanns behov av att
kunna träna inomhus under vinterhalvåret och man
började därför undersöka möjligheterna att bygga
en allaktivitetshall. Planerna möttes positivt av
Kramfors kommun och idrottsorganisationer och
beslut togs om att börja bygga en hall.
Under planeringsarbetets gång blev det tydligt att
den planerade hallen skulle kunna användas till mer
än bara idrott. Under vår, sommar och höst skulle
hallen kunna disponeras för mässor, marknader och
andra arrangemang som kräver stora ytor under tak.
Därmed skulle hallen kunna bli en resurs i
utvecklingen av Ullånger som mötesplats och
turistdestination.

Förstudie som grund för fortsatt arbete
Idrottsverksamheten i hallen under vintersäsongen
var både känd och finansierad. När det gällde
verksamheten under resten av året behövde en
förstudie genomföras. För att kunna göra den söktes
medel från Leader Höga Kusten.
Förstudien visar hur hallen kan användas förutom
till idrott. Den visar på hur hallen och området runt
den behöver kompletteras för att event/mässor ska
kunna arrangeras och hur kopplingen till
turistnäringen kan se ut.
I förstudien fångades många tankar,
synpunkter och förslag upp. Nu är det dags att gå
vidare. Salsåker-Ullångers IF äger hallen men kan
inte vara den part som arrangerar evenemang och
aktiviteter. Engagerade människor som är
intresserade av att starta upp olika aktiviteter och
verksamheter måste till.

Fakta
Projektägare: Salsåker-Ullångers IF
Projekttid: 2011.05.16 - 2012.03.31
Finansiering
Budget: 140 000 kr
Ideellt: 40 000 kr
Kontaktperson: Birger Jonsson, 070-34 80 241

Kramfors

Jnr 2011-4079
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Hembygdskonto:

Ny modell skapar kapital till
mindre satsningar
Både privat och offentlig service avvecklas på
landsbygden och människorna där upplever
frustration över utvecklingen. Samtidigt finns det
mycket kreativitet på landsbygden. Inom t ex de
gröna näringarna är många beredda att ensamma
eller tillsammans med andra satsa på småskalig
verksamhet.
Tyvärr kan det i många fall vara svårt att få finansiering för sin idé trots att det många gånger inte
handlar om så stora summor. För att hitta lösningar
på det problemet drogs projektet Småskalig
kapitalförsörjning i partnerskap igång. Projektet
skulle hitta olika modeller för hur man kan skapa
kapital lokalt för att kunna finansiera de mindre
satsningarna. Modellerna utvecklades i Leader
Höga Kusten-området men ska vara möjliga att
applicera i hela landet.
Hembygdskonto
Ett konkret resultat från projektet är det sk
hembygdskontot. Idén har en plattform via
hemsidan www.hembygdskonto.se.
Tanken är att samla bidrag som givaren på olika sätt
vill ska stödja hembygden. Bidragen kan bestå av
sponsring från företag, gåvor från privatpersoner,
donationer, månadsbidrag mm. Bidragen kan också
bestå av arv som annars skulle tillfalla Allmänna
arvsfonden.

Jnr 2011-4648

Ett regelverk har utformats kring villkoren för
hembygdskonton. T ex ska varje hembygdskonto
gälla för ett tydligt avgränsat geografiskt område,
oftast i storleksordningen en församling.
Alla hembygdskonton ska vara sin egen ideella
förening eller vara underställd någon annan
organisation inom området.
Nu har projektet avslutats och fasen med att sprida
idén om hembygdskonton och kännedomen om
www.hembygdskonto.se börjat

Fakta
Projektägare: Ulvö Framtid AB
Projekttid: 2011.05.06 - 2013.12.31
Finansiering
Budget: 355 000 kr
Ideellt: 106 500 kr
Kontaktperson: Per Nordlinder, 070-376 45 53

Örnsköldsvik

32

Förstudie:

Sport- och friskvårdscenter
i Björna

Skolområdet i Björna - en av de tänkbara
placeringarna för hallen

I Björna har man under många år önskat och i
perioder arbetat för att skapa en allaktivitetshall på
orten. Björna IF har som vision att kunna
förverkliga en hall och därmed förbättra
möjligheterna för ungdomar i området att utöva
olika slags aktiviteter.
En hall är viktig av många skäl. I det arbete som
pågår med att göra Björna med omnejd till ett
attraktivt bostadsområde är det viktigt att kunna
erbjuda bra fritidsaktiviteter - inte minst för barn
och ungdomar.

I förstudien ingick bl a att göra marknadsundersökningar kring nyttjandet av en hall, analys av lämplig
mark att bygga på och att kalkylera kostnader för
både bygge och drift.
Efter projektets slut gick man vidare med planerna
och fick stöd för dem av bl a Örnsköldsviks
kommun. Man sökte och fick bygglov. Bygglovsbeslutet har dock överklagats i flera instanser vilket
gjort att någon hall ännu inte byggts.

Medel gör förstudie möjlig
Björna IF sökte medel från Leader Höga Kusten
till en förstudie där man ordentligt ville undersöka
förutsättningarna för ett hallbygge.

Fakta
Projektägare: Björna IF
Projekttid: 2010.03.31- 2011.05.11
Finansiering
Budget: 150 000 kr
Ideellt: 25 000 kr
Kontaktperson: Ulf Lindgren, 070-211 27 31

Örnsköldsvik

Jnr 2011-4658
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För näringsliv och ökad inflyttning:

Projekt för utveckling i
Norabygden
Tanken med projektet var att främja den
allmänna näringslivsutvecklingen och bidra till en
ökad inflyttning i Noraström. Man ville utveckla en
servicepunkt för lokala entreprenörer med
utrymmen för offentlig allmän service – ett slags
bygdens träffpunkt. I projektet ville man även
undersöka möjligheterna att utveckla sk
komfortboende för äldre samt ta fram planförslag
på året-runt-boende till nytta för såväl äldre som
yngre men framförallt barnfamiljer. Även ett
planförslag för gemensamhetsanläggningar för
fritidsboende tänkte man sig arbeta fram inom
ramen för projektet.
I projektet har man genomfört förstudier och
mobiliseringsarbete inom projektets tre
temaområden. Temaområdet Servicepunkt har
enligt de boendes önskemål blivit det område där
man lagt mest resurser.
Bättre än planerat var att förstudiearbetet kring
servicepunkten fick ett starkt genomslag i bygden.
Ett hinder under arbetet var att själva
projektplanen behövde revideras. Det visade sig
nämligen vara svårt att få respons för
planläggningen av gemensamhetsanläggningar.
Därför bytte projektet inriktning från småbåtsbryggor till att verka för en upprustning av väg
822, som är viktig inte minst för besöksnäringen i
Norabygden.

Jnr 2011-4648
Jnr 2011-6329

Man bildade nätverk med ideella föreningar i
Norabygden och genom möten med Vägverket och
Handelskammaren i Västernorrland, har man nu
lyckats få till en upprustning av vägen (som blev
klar sommaren 2014)
Resultaten av projektet har spridits genom
föreningslivets nätverk, genom internet och media.
Som resultat av projektet har en barnfamilj flyttat
in i området och en komplett förstudie med tekniskt
och ekonomiskt underlag för en allmän
näringslivsutveckling har genomförts.
Ett allmännyttigt aktiebolag som ska fortsätta driva
näringslivsutvecklingen på orten har bildats och tar
vid där projektet slutat.

Fakta
Projektägare: Noramacken ekonomisk förening
Projekttid: 2011.09.15 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 712 000 kr
Ideellt: 217 000 kr
Kontaktperson: Åke Sjöberg, 070-546 62 57

Kramfors
Kramfors
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För ökad attraktionskraft som bostadsort:

Projekt för service och
jobb i Gideå
Gideågårdens ekonomiska förening äger och driver
sedan några år dagligvarubutiken i Gideå.
Föreningen har utvecklats till att bli den grupp
som driver olika frågor kopplade till bygdens
utveckling. Föreningen tog initiativ till och startade
ett omfattande projekt med det övergripande syftet
att öka Gideås attraktionskraft som bostadsort.
Genom projektet ville man stärka bygdens butik
och Gideågården som naturlig mötesplats för
bygden.
Via ett antal olika aktiviteter och arbetsområden
ville man göra människor i bygden medvetna om
behovet av framtidstro och stolthet över den bygd
där man lever och verkar. I projektet har en mängd
aktiviteter genomförts, t ex:
• Uppbyggnad av salutorg, utescen och digital
informationstavla.
• Inventering av tomma hus i bygden
• Marknadsföring av Gideå som bostadsort
• Uppbyggnad av flexibla distansarbetsplatser i
Gideågården. Kopplat till det har kartläggningar gjorts av företag på orten som kan vara

•
•

aktuella för lokalerna, människor som pendlar
in till Örnsköldsvik som istället skulle kunna
arbeta på distans mm
Undersökning av hur man kan samverka för att
skapa fler jobb i Gideåbygden och hur man ska
säkra att nödvändig samhällsservice kan finnas
kvar och utvecklas.

Samarbetspartners i projektet har varit Örnsköldsviks kommun, Stiftelsen Gideågården, bygdegårdsföreningen och Gideå IK samt lokala företag.
Det flesta av projektplanens aktiviteter har genomförts och arbetet har gått bra även om resultaten inte
alltid blivit så lyckade som man hoppats. T ex gav
inventeringen av tomma hus klent resultat. Tanken
var ju att göra ägare till tomma hus medvetna om
att det finns de som är intresserade av att flytta till
Gideåbygden och därigenom locka till försäljning.
Inte heller är arbetsplatserna vid tjänstecentret i
Gideågården uthyrda ännu.

Fakta
Projektägare: Gideåbygdens ek förening
Projekttid: 2012.02.01 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 1 710 000 kr
Ideellt: 370 000 kr
Kontaktperson: Göran Domeij, 070-595 33 08
Marie Nilsson, 070-356 45 65

Örnsköldsvik

Jnr 2012-713
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Ökar ortens attraktivitet:

Framtidens Hus
byggs i Mellansel

Framtidens hus till vänster - gamla Fritidshuset till höger.

Framtidens Hus finns redan på plats i Mellansel –
åtminstone till det yttre. I ett omfattande projekt i
två etapper görs en tillbyggnad om ca 350 m2 till
befintliga Fritidshuset intill badet och campingen.
I etapp ett - som bl a finansierats med stöd från
Leader Höga Kusten, medel från Mellansels IF och
genom andelar som byborna köpt - har golv, tak,
väggar, fönster, bärande konstruktion, värme, ventilation och brandväggar uppförts. Projektet fortsätter
nu med etapp två, då byggnaden ska inredas. Våren
2016 är förhoppningsvis Framtidens Hus helt klart
och lokalerna fyllda med verksamhet.
Framtidens hus möter det uppdämda behovet i
Mellansel av lokaler för träning, utbildning, mötesverksamhet och företagande. Dessutom har antalet
asylsökande flyktingar ökat markant i området med
behov av mötesplats för samhällets alla medborgare
som följd. I bygget finns också tankar med kring
nyföretagande och utveckling och att bygget kan
stärka samarbetet med ortens näringsliv. Ytterst
är tanken att öka Mellansels attraktionskraft som
bostadsort.
Byggs för flexibilitet
Byggnaden har uppförts i två plan och byggts ihop
med det befintliga Fritidshuset. Man bygger
lokalerna för en flexibel användning vilket innebär
t ex vikväggar och/eller flyttbara väggar för att
kunna anpassa ytorna efter verksamhet. Man har
strävat efter att bygga klimatsmart med bästa
möjliga teknik för ventilation och uppvärmning.

Projektet har förankrats genom tre stora samhällsmöten med många deltagare och bra diskussioner.
De främsta målgrupperna för Framtidens Hus har
varit barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Under byggtiden har man samarbetet
med bl a olika organisationer med koppling till
dessa målgrupper.
Plus och minus under byggtiden
Bygget fick större uppmärksamhet än man i föreningen Mellansels IF vågat drömma om och påbyggnaden passade bättre in i omgivningen än man först
kunnat tro.
De svårigheter man upplevt under byggtiden
kopplas främst till den ekonomiska redovisningen
och den långa processen innan Jordbruksverkets
utbetalning som ledde till likviditetsbrist.
Situationen kunde lösas genom stöd från
projektägaren Mellansels IF. Råd till framtida
projektgenomförare är att ha en budget som man
känner sig trygg med och en ekonomi anpassad för
likviditetsbrister eller ändringar.

Fakta
Projektägare:
Projekttid: 2011.05.11 - 2010.03.31
Finansiering
Budget: kr
Ideellt: kr
Kontaktperson: Marina Viström, 070-549 43 99

Örnsköldsvik

Jnr 2012-1097

Örnsköldsvik
Jnr 2012-1097
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Utvecklingsarbete på bred front i
Härnösands kommun:

Samverkan för landsbygdens
framtid

Utsikt från Hemsö fästning

Härnösands kommun har en relativt stor tätortsnära
landsbygd (hela kommunen ligger per definition
utanför stadskärnan). Landsbygden har här liksom i
många andra kommuner under de senaste årtiondena dränerats på invånare och arbetstillfällen.
Projektet ”Samverkan för utveckling och framtid
i tätortsnära landsbygd” är en kraftsamling där
Härnösands kommun, lokala utvecklingsgrupper
och ett antal företag/företagsorganisationer tillsammans arbetat för att skapa en positiv utveckling på
landsbygden när det gäller t ex invånarantal, bättre
service och nya varor och tjänster.
Projektets övergripande mål var att med hjälp av
nya arbetsformer och lösningar och ökad
samverkan skapa möjligheter för ökad inflyttning,
fler företag, fler arbetstillfällen och bättre service i
den tätortsnära landsbygden.
Teman och utvecklingsområden
I projektet har man arbetat efter två huvudteman:
”Utveckla och förändra” och ”Samverka och synas”. Utifrån dem har ett antal utvecklingsområden
utkristalliserats: Inflyttning, Näringslivsutveckling,
Samhällsservice, Infrastruktur, Samverkan och
dialog samt Varumärke.

Inflyttning
Projektet och Härnösands kommun har genomfört

Härnösand

möten, aktiviteter i samband med hemvändardagar
och en inspirationskväll. Målet är att bilda en eller
flera intressegrupper som vill arbeta vidare med
frågan.
LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) är ett
område som belysts under projekttiden. LIS handlar
om att kommunen kan besluta om att vissa
områden ska undantas från strandskyddsreglerna
vilket ger nya möjligheter för t ex näringslivsutveckling, bostadsbyggande och friluftsliv.

Näringslivsutveckling
Politiker och tjänstemän har genomfört företagsfrukostar och studiebesök till olika företag. Det har
varit uppskattade möten som fortsätter som
ordinarie verksamhet i kommunen från 2015. Det
har också tagits initiativ för att bilda näringslivsutvecklingsgrupper på landsbygden.
Samhällsservice
Det här är det område där man gjort mest insatser
under projekttiden. Det har t ex handlat om hemsändning av varor från landsbygdsbutikerna till de
som inte klarar av att åka och handla själva och
kommunikationer. Tillsammans med Länstrafiken
har kommunen provat anropsstyrd busstrafik på en
linje och det har slagit väl ut.
Sk mobil samåkning är annars den största nyheten.

Jnr 2011-4176
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I ett webbaserat system kan man efter förutbestämda rutter boka upp sig för att ta med sig passagerare
eller söka skjuts om man själv inte har tillgång till
bil. Systemet har provats i södra Sverige och har
körts på prov runt Härnösand. Projektet stöttade
med inspirationskväll, kostnad för uppstart och
utbildning etc.

Samverkan och dialog
Den stora insatsen i samverkansarbetet gjordes
hösten 2013 då projektet var med och arrangerade
”Landsbygdskonferens Höga Kusten”. Ca 150
personer från hela landet (men med tonvikt på
närområdet) deltog i konferensen. Konferensen
arrangeras årligen i Höga Kusten-området.

Infrastruktur
Fiberanslutning och fungerande datakommunikation är en mycket viktig förutsättning för utveckling
på landsbygden. Projektet har medverkat i
framtagandet av en kommunal bredbandspolicy
och i arbetet med regionens handlingsplan för
bredbandsutbyggnad. Ett bredbandsforum ”Fiber
i Härnösand” har bildats och samlat ett stort antal
eldsjälar från föreningar och byalag.

Samverkan har skett internt genom att man stöttat
samverkan inom och mellan olika ”byaföreningar”.
Det har skett genom ett antal stormöten om
t ex bredband, näringslivsutveckling och inflyttning
men också som stöd till föreningar som önskat
arrangera egna möten för områdets boende.
Bredband, inflyttning och kommunikationer är
exempel på frågor som de mötena handlat om.

Även ett informationsmaterial som berättar om
bredband/fiber har tagits fram. Där kan man läsa
om fiberuppkopplingens möjligheter.

Ytterligare en viktig samarbetsform är
landsbygdsrådet. Det består av kommunrepresentanter, landsbygdsföreningar, näringslivet och
politiker. Landsbygdsrådet har under projekttiden
utvecklats till att fungera som kommunbygderåd.
Under hösten 2014 har steg tagits för att stärka
kopplingen mot näringslivet ytterligare.

Varumärke
Det här är den del projektet lagt minst resurser på.
I första hand har det handlat om stöd till
föreningar som arrangerat olika aktiviteter som
hemvändardagar, nationaldagsfiranden,
marknader mm.
Ytterligare ett exempel är den satsning som gjordes
vid Utansjögården tillsammans med kommunens
arbetslivsförvaltning och föreningen Högsjö
framtid. Här ordnade man genom projektet
mötesplatser, café mm för att skapa gemenskap och
framtidstro bland både nya och gamla Utansjöbor.

Fakta
Projektägare: Härnösands kommun
Projekttid: 2012.04.01 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 1 894 781 kr
Ideellt: 389 000 kr
Härnösand
Foto: Härnösands kommun

Jnr 2011-4176

Kontaktperson: Johan Frykland, 070-540 72 18
johan.frykland@harnosand.se

Härnösand
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Samverkan för utveckling, förvaltning och turism:

Höga Kusten och Höga Kusten-leden

Höga kusten är ett område med många intressen
och i länet finns ett behov av att se området som en
helhet både när det gäller utveckling och bevarande.
Genom åren har flera utredningar gjorts där man
pekat på behovet av en förvaltningsorganisation.
Frågan aktualiserades igen under 2012 och i december samma år togs beslut om att Leader Höga Kusten - tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, Kramfors kommun, Härnösands kommun och
Örnsköldsviks kommun – skulle driva ett projekt
för att hitta en ny förvaltningsorganisation för Höga
kustens natur- och kulturvärden.
Syftet med projektet Utveckla och förvalta Höga
Kustens värden var att utveckla former för att
tillsammans jobba med natur- och kulturresursförvaltningen i Höga kusten. Tanken var också att
områdets värden ska förvaltas och utvecklas på ett
sådant sätt att det leder till ekonomisk utveckling
och långsiktigt skydd av områdets naturvärden.
Projektets uppdrag
Projektet har haft tre konkreta uppdrag:
- Att skapa en organisation för utveckling och förvaltning av Höga kustens värden som kan bidra till
lokal utveckling.

- Att hitta arbetsformer och organisation för
samordning och gemensam prioritering av skötselåtgärder i Höga kusten.
- Att stimulera till en utveckling av kommersiella
produkter och aktiviteter längs Höga kusten-leden
samt komplettera med skyltning och röja längs
leden.
Projektarbetet delades in i tre arbetsområden:
förvaltning, skötsel och turism.
Förvaltning
För fortsättningen framåt gäller det att hitta ett
effektivt sätt att använda olika parters resurser för
att i samverkan både bevara och utveckla Höga
kustens natur- och kulturvärden. Ett konkret förslag
på hur det skulle kunna gå till har tagits fram. Det
innebär att en förvaltningsorganisation etableras
i två steg. I det första formaliseras under 2015 ett
samverkansråd mellan berörda parter från offentligt, ideell och privat sektor. I steg två bildas en ny
ideell förening om parterna så vill.
Det man i projektet sett bör ingå i förvaltningen är
att identifiera, prioritera, ge råd, söka finansiering
och ta beslut om hanteringen av naturvärden,
kulturvärden, Höga Kusten-leden, skyddade
områden, gästhamnar/naturhamnar, stränder, rastplatser mm.

Jnr 2010-4679
Jnr 2012-4679
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Skötsel
Under projekttiden har ett omfattande upprustningsoch utvecklingsarbete genomförts i samverkan
mellan de berörda kommunerna, staten och ideella
föreningar. Det bidrar till ökad tillgänglighet och
gör leden mer attraktiv för både besökare och entreprenörer. Även konkreta förslag för fortsatt arbete
har presenterats.
Tidigt under projekttiden genomfördes en inventering längs leden ur en vandrares perspektiv och
även en enkät till vandrare genomfördes.
En mängd konkreta åtgärder har genomförts under
projekttiden. Det handlar t ex om förbättringar av
ledmarkeringar och vägvisningar, bygge av 100
nya spångsektioner (tillsammans med ett arbetsmarknadsprojekt), bygge av nya dass, röjning av
sly och gräs och uppsättning av nya kilometerstolpar, bänkar och bord. Dessutom har en reklamfilm
som finns på YouTube (Höga Kusten-leden – High
Coast Trail) tagits fram.
Turism
Under projekttiden fanns målet att ta fram nya
turistiska produkter både i form av kommersiella
produkter och aktiviteter längs Höga Kusten-leden.
Inom ramen för projektet har ett antal olika åtgärder
genomförts. Det har till stor del handlat om att genom dialog med olika parter komma fram till vilka
åtgärder som behöver göras för att skapa en ännu
mer attraktiv vandringsled.
Tillsammans med entreprenörer, markägare, kommuner och Leader Höga kusten diskuterades frågan
våren 2013. Syftet var att få en känsla för vilka
praktiska åtgärder som behövde göras för att möta
besökarnas efterfrågan. Här samarbetade man även
med skötselgruppen.

Den vision man ser för framtiden är en väl fungerande led med nationellt rykte, som marknadsförs
på ett sådant sätt att ännu fler besökare lockas, fler
arrangemang i anslutning till leden kommer till och
att man får ett allt större engagemang för leden från
lokala föreningar och entreprenörer.
I turismgruppens arbete ingick att skapa ett större
intresse för leden och att förbättra tillgängligheten till den även digitalt. Tanken med det var att
förbättra möjligheterna att marknadsföra och sälja
leden, bl a genom att hjälpa turistföretagen att se
möjligheterna genom att paketera och profilera sig
tillsammans.
Leden har under projekttiden marknadsförts vid ett
antal nationella mässor och event. Leden finns ni
i digitala produktblad, i reseguiden Arrival Guide
samt som en app.
På webbplatsen www.hogakusten.com är Höga Kusten-leden det mest klickade. Webbplatsen fungerar
som en stor online-butik där de enskilda företagen
har sin egen microbutik med onlinebokning. Bokningsmöjligheter online ger ökad tillgänglighet till
och synlighet för företagens produkter, skapar mervärden och ger bättre service till företagens kunder.
Fler företag är på väg in i www.hogakusten.com
och projektet Utveckla och förvalta Höga Kustens
värden har gett en boost att vilja jobba vidare och
utveckla det här ytterligare.
Vad händer efter projektet?
Den fortsatta processen kring förvaltning är nu
överlämnad till Länsstyrelsen Västernorrland. På
deras initiativ behöver man tillsammans med i
första hand de berörda kommunerna fortsätta
arbetet med formaliseringen av en gemensam
förvaltningsorganisation för hela eller delar av
Höga Kustens-området.

Fakta
Projektägare: Leader Höga Kusten
Projekttid: 2012 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 2 276 000 kr
Ideellt: 250 000 kr
Kontaktperson: Lennart Ramström, 070-672 09 83

Jnr 2010-4679
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Tips och råd till kommande
projektgenomförare!
Det finns en hel del att tänka på när man ska genomföra ett projekt.
Och en hel del man kan lära sig av de som genomfört projekt tidigare.
En del tips finns utspridda på olika sidor i den här projektkatalogen
– några andra får du här:
• Det krävs mycket ideellt arbete. Ofta mycket mer än man först tror. Det är
smart att innan projektet startar räkna så realistiskt som möjligt på behovet.
• Att ge sig in i en renovering av en gammal byggnad eller liknande kan vara
vanskligt. Man kan stöta på problem som gör att arbetet dels tar mycket
längre tid än planerat men också att kostnaderna blir högre.
• Har man roligt när man jobbar går arbetet så mycket lättare. Uppmuntran,
uppskattning och gott fika ska man inte underskatta.
• Nyckelpersoner med specialkunskaper för det aktuella projektet är en fördel. Liksom att ha arbetsgrupper med bred kompetens.
• Redovisning och administration har varit ett komplicerat område, tycker
många projektgenomförare. Man tipsar därför om att redan från början i
projektet vara väldigt noggrann för att underlätta när projektet sedan ska
slutredovisas. Och att sätta sig in i vilka redovisningskrav som finns och vad
som gäller kring momsplikt.
• Att göra en förstudie är något som många rekommenderar. Det är ett bra
sätt att testa idéer och undersöka förutsättningar för ett större utvecklingsprojekt. Dessutom får man de kunskaper man behöver för att på ett
smidigt sätt kunna driva också det större projektet.
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BLT-bygdens framtid:

För utveckling och livskraft i
Björna, Långviksmon och
Trehörningsjö
BLT-bygden (området Björna, Långviksmon och
Trehörningsjö) hade under lång tid präglats av ett
svagt samarbete mellan byarna. Byarna kämpade
för sin överlevnad var och en för sig.
Nolaskogs företagarförening tog initiativ till
projektet BLT-bygdens framtid för att lyfta vikten
av samarbete på bred front för att skapa en levande
landsbygd och för att börja arbeta med dessa frågor.
Två projektledare med god kunskap inom
entreprenörskap och ekonomi anställdes.

Man har stöttat nyföretagande i allmänhet men
främst företagande bland unga och kvinnor. Under
projekttiden startades en Facebook-grupp för informationsspridning och dialog. Den används flitigt,
har nu omkring 350 medlemmar, fungerar bra och
kommer att fortsätta användas.
Sök BLT på Facebook så kan du själv följa det som
händer i BLT-området!

I projektet bildade man utvecklingsgrupper inom
entreprenörskap, kommunikation, infrastruktur,
boende, skola och media. Grupperna arbetade inom
sina specifika områden och lever fortfarande vidare
nu efter projektet och fungerar bra då människor i
dem får möjlighet att engagera sig i de frågor som
verkligen intresserar dem.
Företagande - en fråga om överlevnad
För att bygden ska ha en långsiktig överlevnad
behövs företagande och arbetstillfällen. I projektet
har man därför arbetat med att på olika sätt stödja
och utveckla företagandet i bygden.
Man har gjort en mängd kartläggningar av
bygdens företag och näringsliv, genomfört ett stort
antal intervjuer och analyser av nutid och framtid
för bygdens företag. Man har arbetat med att se, ta
tillvara och lyfta möjligheterna och fördelarna med
att driva företag på landsbygden.

Jnr 2012-7660

Örnsköldsvik
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Tips!
•

Se till att ta reda på alla redovisningskrav innan projektstart. Det är bra att
börja med ett mindre projekt för att lära
sig och få insikt i de krav som ställs när
man driver projekt.

•

Utbetalningen av bidrag kan ta lång tid.
Kontrollera att ni har beredskap och
likviditet för det.

•

Det är inte alltid så lätt att veta vad eller
vem som är momspliktig. Kontrollera
detta med Skatteverket innan
projektstart.

Positivt med projektet var att det ideella
engagemanget blev så stort. Det var också
positivt att det man innan projektet trodde sig veta
om företagen och företagsklimatet i BLT-området
både bekräftades och dokumenterades i
projektarbetet.

Att sprida de goda exemplen är en viktig del, att ta
fram det som är positivt med att vara företagare på
landsbygden och att lyfta möjligheter till
företagande på de nya sätt som den tekniska
utvecklingen öppnat upp möjligheter till.
Att arbeta vidare med
Projektet är nu avslutat men man har identifierat ett
antal frågor som är viktiga att arbeta vidare med.
Det handlar t ex om hur man ska råda bot på den
bostadsbrist som påverkar företagens möjligheter
att anställa och växa. Det handlar också om hur
man ska säkra framtiden för de företag där ägarna
närmar sig pensionering.
Det är också viktigt att arbeta med hur man ska
säkra att den samhällsservice (t ex skola, dagligvarubutik, bensinstation, fibernät) som behövs för en
företagsam bygd finns kvar och om vad som
behöver förbättras i bygden för att man ska
kunna ta del av och bli en viktig part i den växande
turismnäringen.

En av många träffar i BLT-projektet

Fakta
Projektägare: Nolaskogs företagarförening
Projekttid: 2012.12.05 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 807 880 kr
Ideellt: 450 100 kr
Kontaktperson: Agneta Westberg, 070-266 74 37
Irene Svedberg, 076-824 18 27

Örnsköldsvik

(Samtliga foton: Agneta Westberg)

Jnr 2012-7660
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Förstudie i Ulvöhamn:

Besökscentrum med
museum
Ulvön är ett populärt turistmål som lockar många
besökare främst under sommaren. För att kunna ge
de allt fler turisterna bra information om hur man
levde och verkade förr i tiden på ön byggs just nu
ett besökscenter med museum. Invigningen är
planerad till försommaren 2015.
Förstudie inför eventuellt byggande
Arbetet med besökscentret tog sin början i och med
den förstudie (finansierad med medel från Leader
Höga Kusten) som genomfördes under 2013.
Förstudien drevs av Ulvö kapellag med bistånd från
Länsmuseet Murberget och Örnsköldsviks kommun
samt ytterligare kompetens inom områdena
arkitektur och utställningsmiljöer.
Ett omfattande projekt drar igång
Bygget av besökscentret - som både består av en ny
byggnad och den befintliga hembygdsgården som
flyttas till samma tomt – är en omfattande process.
Bygget hade inte blivit av om man inte i förväg
haft en trygg och stabil lösning för finansiering och
drift. Förstudien användes för att hitta lösningar på
just dessa frågor men även för att komma fram till
hur anläggningen skulle se ut och hur
verksamheten ska organiseras. Förstudien blev
därmed ett praktiskt användbart underlag i
processen att gå från plan till färdigt
besökscentrum.

Grävningsarbeten inför byggstart

Fakta
Projektägare: Ulvö kapellag
Projekttid: 2012.11.08 - 2013.12.31
Finansiering
Budget: 100 000 kr
Ideellt: 50 000 kr
Kontaktperson: Janne Bagge, 070-325 46 14
Skiss och foto: Ulvö kapellag

Jnr 2012-7671
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Rastplats och gästhamn i Docksta

Arbete för ökad inflyttning:

Landsbygdsutveckling i Vibyggerå
I början av 2013 startade projektet ”Framtidstro
och lokalt engagemang” i Vibyggerå med det
övergripande syftet att arbeta för en ökad
inflyttning för att säkra service, näringsliv, skola
och infrastruktur i området.
Vibyggerå består av ett stort antal små byar med
samhället Docksta som centralort. Området har stor
utvecklingspotential med sitt kustnära läge, där inte
minst besöksnäringen är en stor framtidsmöjlighet.
För bygdens utveckling är dock inflyttning högst
nödvändig för att kunna behålla och öka
underlaget för affärer och övrig service och för att
kunna fortsätta driva bygdens friskola.
I projektet har man arbetat i temaområdena
människor och attityder, boende och fritid samt
turism. Inom de olika temaområdena har ett antal
olika aktiviteter genomförts. Några exempel är
upprustningen av hamnområde och rastplats,
produktion av två broschyrer med fokus på

Fakta
Projektägare: Vibyggerå byalag
Projekttid: 2013.03.01 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 1 200 000 kr
Ideellt: 402 500 kr

inflyttning resp besöksnäring, utskick av informationsbrev, uppbyggnad av hemsida, inventering av
lediga bostäder i bygden och seminarier om
landsbygdsutveckling.
Vibyggerå byalag har varit projektägare och
projektet har genomförts i nära samarbete med
Kramfors kommun, Docksta BTK, Vibyggerå 2000,
fiskevårdsföreningen, skoterklubben m fl.
Genomförandet av projektet gick i stort sett som
planerat men en svårighet var att det tog lång tid
innan projektet beviljades. Det gjorde att
genomförandetiden blev kort. Oklara riktlinjer för
redovisning av projektets kostnader skapade också
merarbete.
Projektets resultat och fortsättning
Genom upprustningen av hamnområdet stannar
fler turister än tidigare till på den nu mer attraktiva
rastplatsen. Hamnområdet kommer att fortsätta
underhållas och utvecklas.
Broschyren om inflyttning kommer att spridas till
mäklare, på mässor etc. Turistbroschyren kommer
att fortsätta delas ut. Erfarenheterna från seminarierna kommer att analyseras och utifrån det
kommer nya seminarier att genomföras i framtiden.
Arbetet med att skapa nätverk mellan föreningslivet
och besöksnäringen kommer att fortsätta.

Kontaktperson: Birgitta Viberg, 0613-410 52

Kramfors

Jnr 2013-1338
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Med fiber på agendan:

E-lots i Örnsköldsviks kommun

För att öka landsbygdens attraktivitet både för
boende och företagande behövs ett bredband med
tillräcklig kapacitet.
Genom det tidigare arbetet med projektet E-spinn
hade man fått upp fiberfrågan som ett prioriterat
område på den kommunala agendan. Projektet
E-lots jobbade nu vidare med frågan genom att
stimulera till bildandet av lokala fiberföreningar.

Efter att projektet genomförts finns nu
fiberföreningar över ¾ av Örnsköldsviks kommuns
yta. Att föreningar finns innebär att man är beredda
den dag då medel för själva utbyggnaden finns att
söka.
Örnsköldsviks kommuns IT-strateger har nu också i
uppdrag att ta fram en fiberstrategi för kommunen.
Också det är ett resultat av projektet E-lots.

Målet var att alla kommundelar skulle organiseras
in i presumtiva områden för att kunna bilda 15-20
fiberföreningar.
Genom projektet har kartläggningar och analyser
gjorts, t ex av kommunikationskapacitet och
tillgänglighet till internet och telefoni.
Man har identifierat hinder och sökt hitta vägar runt
dem. Man har informerat näringsliv, föreningar
och boende i kommunen om möjligheten att bilda
fiberföreningar.
Man har stöttat vid bildande av fiberföreningar och
bistått dem genom projektering och i arbetet med
att ansöka om medel för fiberutbyggnad. Support
kring avtalsfrågor är ytterligare en del som man
arbetat med.

Fakta
Projektägare: Örnsköldsviks kommun
Projekttid: 2013.04.01 - 2014.04.30
Finansiering
Budget: 1 710 000 kr
Ideellt: 370 000 kr
Kontaktperson: Lena Lindström, 0660-884 12

Jnr 2013-1541

Örnsköldsvik

46

Bredband gör landsbygden attraktiv:

Fibernätutbyggnad i Kramfors

Kramfors kommun var projektägare och
genomförde projektet tillsammans med konsulter
och organisationer.
Insatser under projekttiden
I projektet har man informerat näringsliv,
föreningar och boende i kommunen om möjligheten
att bilda fiberföreningar. Man har givit stöd till att
bilda föreningar och till deras förberedelser inför att
ansöka om medel till själva fiberutbyggnaden.
Genom projektets insatser har intresse för bredband
skapats i flera glesbygdsområden. Det har dock inte
alltid bildats nya föreningar. Istället har intresset i
en del fall kanaliserats genom befintliga bygde- och
vägföreningar som har utökat sina verksamhetsområden till att omfatta även fibernätsfrågor. Nu finns
föreningar som är insatta i hur man kan genomföra
utbyggnaden och hur bidrag ska sökas och man vet
att ett antal byprojekt kommer att söka
projektmedel för bredbandsutbyggnad.

Foto: Agneta Westberg

För att öka landsbygdens attraktivitet för boende
och företagande krävs ett bredband med tillräcklig
kapacitet. För att möta den utmaningen genomfördes projektet ”Fibernätutbyggnad i Kramfors
kommun” med tanken att projektet skulle stimulera
bildandet av lokala fiberföreningar.
Projektet riktade sig till näringsliv, föreningar och
boende i Kramfors kommun och målsättningen var
att 10 fiberföreningar skulle ha bildats vid
projektets slut.

Fakta
Projektägare: Kramfors kommun
Projekttid: 2013.03.20 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 460 000 kr
Ideellt: 210 000 kr
Kontaktperson: Conny Eriksson, 0612 - 805 07

Kramfors

Under projekttiden har man mött ett stort
engagemang bland intresserade och berörda
fastighetsägare. Det har varit stor uppslutning på
informationsmöten och träffar. Det har funnits stor
vilja att hjälpa till med att ta fram underlag för
ansökningar och många frågor har lyfts och
diskuterats.
Hinder under projektgenomförandet
Man stötte på en del hinder under projekttiden.
Främst kunde de kopplas till administration och
ekonomi. Det handlade t ex om att besked om
landsbygdsstödet dröjde och att det fanns
otydligheter kring vad som gällde för ansökningar
och medfinansiering.
Kramfors kommun saknade också en tydlig
strategi för bredbandsutbyggnad. En slutsats man
drar efter projektet är att en sådan strategi, där
både prioriteringar av områden, stöd till
genomförare och kommunens engagemang är
definierat, bör finnas. Dessutom är det en fördel att
ha lokalkännedom för att kunna mobilisera och
engagera människor i projekt.

Jnr 2013-1715
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Projekt undersöker förutsättningarna:

Algodling i nordiskt klimat?
Algodling är en ny och växande bransch. Utvecklingen är snabb. Alger odlas idag för kosmetika,
läkemedel, livsmedel och kosttillskott. Algodling
börjar också bli ett konkurrenskraftigt och hållbart
sätt att producera djurfoder.

Just informationsspridningen genom inslag i media
är något som fungerat bättre än planerat i projektet.
Responsen har också varit god från den akademiska världen och bättre nätverk för odling av alger i
nordiskt klimat har skapats.

I ett unikt projekt har förutsättningarna för kommersiell odling av alger i ett nordiskt klimat undersökts. En algsort som passar vårt klimat har
identifierats och en försöksanläggning har byggts
i Hemabs Energipark i Härnösand, där fem olika
växthusprototyper har byggts och testats.

De svårigheter man stött på under projektet kan
kopplas till nätterna med tropisk värme under sommaren 2014. Då fick man problem med att parera de
stora temperaturskillnaderna i odlingarna.

Ett styrsystem har utvecklats och olika sätt att skörda algerna på har provats. Därtill har projektledaren
hållit ett flertal föredrag om alger och algodling och
deltagit vid mässor.

Arbetet med utveckling av algodling fortsätter
även nu när projektet avslutats. Nya partners inom
forskning och utveckling söks för att fortsätta att
utveckla alger i nordiskt klimat.
För mer information se www.hemab.se!

Projektet har också väckt intresse från övriga landet
och andra länder och man har tagit emot ett flertal
intresserade besökare vid anläggningen i Härnösand. Dessutom har projektets resultat spridits via
sociala medier, webben och inte minst media där
genomslaget varit stort.

Fakta
(Skiss algodlingsanläggning: Hemab)

Projektägare: Hemab
Projekttid: 2013.03.22 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 997 500 kr
Ideellt: 455 000 kr

Jnr 2013-1852
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Pilotprojekt på Ulvön:

Träff för klassiska båtar

Foto: Ulvö Framtid AB

Turistsäsongen är kort längs norrlandskusten.
Genom att anordna ett evenemang som passade
kusten – en träff på Ulvön för klassiska båtar – ville
man göra ett försök att förlänga säsongen.
Samverkan i pilotprojekt
Sedan långt tillbaka finns ett gediget båtkunnande
och intresse för klassiska båtar i Höga kusten. En
samverkan mellan turistnäringen och kunniga inom
området klassiska båtar skulle kunna vara ett lyckat
koncept.
Medel söktes från Leader Höga Kusten till ett
pilotprojekt. Syftet var att testa möjligheten att
anordna ett årligen återkommande evenemang på
temat klassiska båtar. Något liknande hade inte
tidigare genomförts i Bottenhavet.
Ulvö Classic - en succé!
Båtträffen – som under arbetets gång fick namnet
Ulvö Classic – genomfördes i strålande väder i

Fakta
Projektägare: Ulvö framtid Ab
Projekttid: 2013.03.22-2013.12.31
Finansiering
Budget: 162 500 kr
Ideellt: 43 750 kr

Tips!
•

Bearbeta flera finansiärer om beslutet om
ekonomiskt stöd drar ut på tiden.

•

Bilda en projektgrupp där kunskaper från
många områden finns med.

•

Involvera på ett tidigt stadium de föreningar/
organisationer man vill ha ett samarbete med.

•

Administration är en viktig del av ett projekt. Se
till att ha kunskaper om hur administrationen
ska gå till och vilka förväntningar som finns på
ert projekt innan själva projektarbetet startar.

slutet av augusti 2013. Resultatet överträffade alla
förväntningar. Man hade satt som mål att locka 25
båtar och 250 besökare. Resultatet blev 50 båtar
och 1500 besökare.
Förutom att båtägare fick träffa likasinnade innebar
det stora antalet besökare ökade intäkter för
näringsidkarna på ön. Båtträffen bevakades av
media och utgjorde därmed bra reklam för både
Ulvön och skärgården.
Den lyckade träffen gav mersmak och önskemål om
en fortsättning. Och i slutet av augusti 2014 blir det
en ny båtträff. Lärdomarna från 2013 tar man med
sig med sikte på ett ännu bättre
arrangemang denna gång.

Kontaktperson: Lennart Backlund, 070-631 91 32

Örnsköldsvik
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Landsbygdsutveckling i Bredbyområdet:

Välkommen till Anundsjö!
I ett ambitiöst och omfattande projekt har kooperativet Anundsjö framtid arbetat med tre temaområden/målsättningar. Det har handlat om att ta fram en
lokal utvecklingsplan för Bredbyområdet, göra en
förstudie för byggande av en aktivitetshall i
Bredbyn samt arbeta för ett förändrat föreningsliv.
I projektet har man lagt ner mycket arbete på att ta
fram de underlag som behövdes för att kunna göra
ansökan om bidrag från Allmänna arvsfonden för
att bygga en aktivitetshall i området. Tyvärr fick
man senare avslag på ansökan vilket var ett stort
bakslag för projektet.
Att ta fram en lokal utvecklingsplan visade sig vara
mycket tidskrävande och har därför inte kunnat
slutföras. Detsamma gäller ett förändrat föreningsliv, där intresset från föreningarna varit stort men
där både tidsbrist, brist på resurser och det faktum
att föreningarnas stadgar skiljer sig mycket åt gjort
att tiden inte räckt för att uppfylla projektets
målsättningar.
Hela projektet förankrades genom att man under
sommaren 2013 i alla tänkbara sammanhang pratade om det med föreningar och vid några allmänna
möten. Projektet kom att drivas samtidigt som Örnsköldsviks kommuns stora satsning på landsbygdsutveckling - Bygd och stad i balans - vilket man
från Anundsjö framtids sida anser påverkade deras
projekt negativt. Bygd och stad i balans hade

Jnr 2013-2937

betydligt större ekonomiska och personella resurser vilket gjorde att Anundsjö framtids projekt fick
träda tillbaka och anpassa sig till dem.
Den stora lärdomen man drar efter projektet är att
det krävs stora resurser för att kunna genomföra
ett så här ambitiöst projekt. Genom att från början
begränsa projektets omfattning kunde man möjligen
ha nått ett bättre resultat.
Även om man i projektet inte lyckades uppfylla alla
målsättningar har ändå många nya kontakter och
möjligheter till samverkan med föreningsliv, företag
på orten och Örnsköldsviks kommun skapats.
Intresset har också varit stort från föreningarnas
sida kring ökad samverkan och arbete kring utveckling av föreningslivet. Resultaten gör att arbetet
kommer att fortsätta i det som man idag kallar
Förening 2020, som ska arbeta för föreningslivets
fortsatta utveckling och överlevnad.

Fakta
Projektägare: Anundsjö framtid ek förening
Projekttid: 2013.11.01 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 331 300 kr
Ideellt: 132 000 kr
Kontaktperson: Sören Sjöbergh, 070- 674 75 95

Örnsköldsvik
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Hemsön:

Nu blir ön mer tillgänglig
för båtturisterna

Hemsön och Hemsö fästning är en stor turistdragare
i Höga Kusten. Det har tidigare funnits små
möjligheter för båtgäster att kunna lämna sin båt för
ett besök på fästningen då öns offentliga
bryggor varit i dåligt skick. Härnösands kommun
har via projektet Härnösand - Norrlandskustens
bästa gästhamnar fått många synpunkter på att
området på Hemsön bör göras mer tillgängligt. En
utveckling av gästhamnar har också länge
efterfrågats av näringsliv och föreningsliv på ön.
Därför genomfördes sommaren 2014 ett projekt
som stärker besöksnäringen på och kring Hemsön.
Båtturister ska genom projektets åtgärder på ett
säkert sätt kunna besöka Hemsöns turistmål och
lokala näringsidkare.

sikt väl utbyggd då Hemsö fästning planerar
servicehus och uthyrningsstugor där.
I projektet utförs vissa åtgärder som t ex bygget av
bryggorna, av Härnösands kommun. Övrig service
står ideella krafter för. Alla åtgärder planeras vara
klara i slutet av 2014.
Genom projektet stärks besöksmålet och samarbetet
förbättras med övriga turistaktörer i området. Det
stämmer väl överens med Leader Höga Kustens
strategi om en ökad omsättning för turistnäringen
liksom med kommunerna i områdets turismstrategi.

Åtgärder på flera platser
Hultoms brygga rustas upp till en enklare gästhamn
med toalett och sopstation. På Kläfsön byggs en
helt ny brygga. Där blir servicen enklare men på

Fakta
Projektägare: Härnösands kommun
Projekttid: 2013.05.31 - 2014.11.28
Finansiering
Budget: 300 000 kr
Ideellt: 60 000 kr
Kontaktperson: Henrik Olsson, 0611-34 82 76

Härnösand

Jnr 2013-3603
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Positivt för besöksnäringen:

Brygga vid Skuleberget
Företagare och föreningar vid Skuleberget hade
under en längre tid funderat kring hur man skulle
kunna göra Skuleberget med dess utbud och
möjligheter tillgängligt även för de båtburna
turisterna.
Det saknades en anslutningspunkt att lägga till vid.
Dock fanns det en gammal och förfallen brygga/
stenpir vid Norrfjärden och tanken väcktes om att i
ett projekt renovera denna brygga/stenpir. Stöd för
ett projekt söktes hos Leader Höga Kusten.

i närheten av bryggan. De som berörs av stigen
som går från bryggan till Naturum/Skuleberget har
förstås också tillfrågats och gett sitt tillstånd till en
upprensning av den.
Genom projektet har nu en fin angöringspunkt som
kommer att vara i drift båtsäsongen 2015 skapats.
Information om anläggningen kommer att spridas
via turistinformation i trycksaker, på webben mm.

Målgruppen för projektet var det rörliga båtlivet
och turister i allmänhet. Samt i förlängningen
förstås verksamheterna i anslutning till Skuleberget,
som genom båtturisterna kan få en ökad omsättning.
Projektet förankrades i den egna föreningen och
med parter som på olika sätt kunde komma att beröras av en ny brygga. Det handlade om Kramfors
kommun där kontakter togs för att förankra själva
utförandet och fiskevårdsföreningen som berördes
genom att en fin bäck med öring mynnar ut

Fakta
Projektägare: Skule nationalparkscentrum ek förening
Projekttid: 2013.06.01 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 415 000 kr
Ideellt: 135 000 kr
Kontaktperson: Hans Hansson, 070- 672 52 40

Jnr 2013-3686
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Gamla skolan får nytt liv:

Bycentrum för Lugnviksbygden

Gamla skolan i Lugnvik

Den av Lugnviks IF ägda lokalen ”Olympia” hade
varit centrum för bygdens föreningar och organisationer och varit platsen för aktiviteter och kulturutbud under 80 år.
Byggnaden var i mycket dåligt skick med fuktskador och slitage av den omfattningen att en renovering inte var ekonomiskt försvarbar. Därtill var
driften så kostsam att den äventyrade Lugnviks
IF:s överlevnad. (Olympia revs sedan under hösten
2014.)
Skolbyggnad ger möjligheter
Nedläggningen av Lugnviksskolan öppnade nya
möjligheter. Skolan med tillhörande idrottshall låg
mitt i samhället och var i gott skick. Från kommunens sida hade man för avsikt att riva skolbyggnaden och helst överlåta idrottshallen till föreningslivet mot driftsbidrag. Lösningen blev att Kramfors
kommun lät riva en del av gamla skolan och
Lugnviks IF fick överta den andra där idrottshallen
ingick.

Fakta
Projektägare: Lugnviks IF
Projekttid: 2013.09.10-2014.12.31
Finansiering
Budget: 814 000 kr
Ideellt: 413 000 kr
Kontaktperson: Tommy Sjölund, 070-544 24 47

Kramfors
Kramfors

I projektet har man genomfört en ombyggnation av
de gamla skollokalerna till ett föreningscentrum för
bygden. Därigenom har man fått ändamålsenliga
lokaler med driftskostnader som man mäktar med.
Skolbyggnaden rymmer med lätthet verksamhet för
traktens föreningar och vid större evenemang kan
man nyttja idrottshallen.
Själva föreningslokalen innehåller storkök, samlingssal, mötesrum och stora utrymmen för fritidsverksamhet. Här finns också lokaler för uthyrning. På tomten finns upplyst isbana, ny boulebana
och bra parkeringsmöjligheter. Sammantaget har
man genom projektet fått en fastighet med väldigt
goda möjligheter att driva föreningsverksamhet, ha
möten, fester, bedriva idrott och samverka med det
lokala näringslivet.
Projektet förankrades genom informationsmöten,
enkätundersökningar och sociala medier och man
samarbetade under projekttiden med Kramfors
kommun, Leader Höga Kusten och bygdens föreningar. Resultaten har spridits via sociala media,
hemsidor och lokala föreningar. Man planerar också
för ett ”öppet hus” i april 2015.
Allmänhetens intresse och uppslutning var större än
förväntat och bättre än förväntat fungerade också
kontakten med myndigheter. Svårigheter som man
stötte på var till stor del kopplade till själva fastigheten och de dolda problem med den som visade
sig först under rivningens gång. Det gjorde att arbetet tog längre tid att färdigställa än beräknat.

Jnr
Jnr2013-5060
2013-5060

53

Hållbar och effektiv landsbygdsutveckling:

Samverkan och utbyten mellan
tre leaderområden
Vindeln

Bjurholm

Robertsfors

Vännäs

Umeå

Nordmaling

Örnsköldsvik

Kramfors

Bräcke

Härnösand

Leader URnära
Ånge

Sundsvall

Leader Höga Kusten
Leader Mittland

Samverkansprojektet ”Hållbar och effektiv landsbygdsutveckling” genomfördes av de tre leaderområdena Leader Mittland, Leader Höga Kusten och
Leader URnära. Projektets övergripande syfte var
att genom erfarenhetsutbyte öka kompetensen i att
arbeta med landsbygdsutveckling oavsett
finansieringsform.
En bärande del var även att få insikt och
kunskap om skilda arbetssätt trots samma
regelverk och LAG-gruppernas roller som
beslutande organ bl a när det gäller projektstöd.
Tanken var också att verksamhetskontorens
personal i deras roller som handläggare och administratörer skulle få insikt och kunskap i de olika
sätten att arbeta med frågorna.

Dessutom närmade sig programperioden sitt slut
och det var viktigt för leaderområdena att tänka till
kring kvalitetssäkrings- och utvärderingsmetoder.
Projektet genomfördes som återkommande
träffar för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
LAG-gruppernas ledamöter och mellan verksamhetskontorens personal. Parallellt med träffarna
bedrev varje leaderområde ett eget arbete kring
utvärderings- och kvalitetssäkringsfrågor.
I projektet har fyra träffar (lunch till lunch) genomförts. Varje leaderområde ansvarade för att arrangera varsin träff och två leaderområden samarrangerade den sista träffen. Utöver dessa har en träff för
ordförandena i resp leaderområde samt en träff för
verksamhetskontorens personal genomförts.
Träffarna har bestått av kunskapsutbyte, diskussion av frågor av intresse för alla leaderområdena,
studiebesök, föredrag av inbjudna gäster och social
samvaro.
Samarbetet har fungerat bra under projekttiden och
intresset har varit stort för fortsatt samarbete in i
nästa programperiod. Genom projektet har tankar
och idéer utbytts och såväl LAG-gruppernas som
verksamhetskontorens personal har fått inspiration
för fortsatt arbete. En god grund har lagts för
fortsatt samarbete i den kommande
programperioden.

Fakta
Projektägare: Leader Höga Kusten
Projekttid: 2012 - 2014.12.31
Finansiering
Budget: 518 000 kr
Ideellt: 156 100 kr
Kontaktperson: Lennart Ramström, 070-672 09 83

Jnr 2012-4828
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Smidiga projekt i mindre format:

Paraplyprojekt ger
utvecklingsmöjligheter
Paraplyprojekt kallas de projekt som kan ge stöd till
flera underprojekt, eller delaktiviteter som de också
kallas. Paraplyet har ett övergripande gemensamt
syfte, mål och specifik inriktning och under projekttiden beviljar man ett antal delaktiviteter som olika
aktörer i sin tur genomför men där LAG är den
övergripande projektägaren.

att genomföra även för mindre föreningar/organisationer.

Leader Höga Kustens paraplyprojekt har varit
tänkta för att stödja utvecklingsidéer som utmynnat
i mindre projekt som inte varit rationella att driva
som ”vanliga” leaderprojekt. Ansökan och ansökningsprocess är enklare, handläggningen snabbare
och administrationen mindre omfattande än för de
”vanliga” leaderprojekten vilket gör dem smidiga

Genom Leader Höga Kustens paraplyprojekt har ett
50-tal delaktiviteter genomförts. Dessa är spridda
över alla tre kommunerna i leaderområdet. Det
finns stor bredd i delaktiviteternas innehåll. Här
finns allt mellan ungdomsverksamhet, integration,
byautveckling, natur-, kultur- och idrottsverksamhet
med. (Några av projekten presenteras närmare på
nästa sida!)

Delaktiviteterna har fått stöd på som mest 30 000
kr och har handlat om t ex evenemangsutveckling,
allmännyttig företags-utveckling och utvecklingsplaner i byar och organisationer.

Föreningar och organisationer som genomfört delaktiviteter i
Leader Höga Kustens paraplyprojekt:
Grundsunda företagarförening 		
Grundsunda framtidsgrupp
Kommunbygderådet i Örnsköldsviks
kommun
Stiftelsen Solberget
Bjästa samhällsförening
Ulvö kapellag
Sidensjö framtid
Flärke bygdegårdsförening
IVK
Gideälvens ekonomiska förening
Långsele intresseförening
Kubbe/Norrflärke
Örnsköldsviks kommun
Nolaskogs företagarförening
OK Nolaskogsarna
Anundsjö hembygdsförening
Anundsjö hembygdsförening
Köpmanholmens kulturförening
Gussjö intresseförening
Stigsjö intresseförening
Naturskyddsföreningen Härnösand
(Gådeå)
Brynge kulturförening
Högsjö framtid
Byggnadsföreningen i Viksjö

Noramacken ekonomisk förening
Nordingrå konstrunda
Mädans byförening
Svanö sportklubb
Mädans båtförening
Nordingrå LRF-avdelning
Järnsta kulturförening
Sandsvedjans samfällighetsförening
Gerry Ohlsson
Vibyggerå byalag
Styrnäs framtid
Nordingrå båtklubb
Nordingrå församling
Nordingrå intresse- och företagarförening
Nordingrå intresse- och företagarförening
Nylands IF
Bjärtrå byalag
Skogs hembygdsförening
Nordingrå församling
Sandsvedjans samfällighetsförening
Käxeds intresseförening
Mannaminne
Kyrkdals IK
Högsjö företagarförening
Tresjö paintball
Härnösands golfklubb
Högsjö framtid

Jnr 2010-2407
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Unga Örnar i Husum
Det hade skett en förhållandevis stor inflyttning av
familjer från andra länder och kulturer till Husum.
Efter förfrågan från flyktingfamiljernas ungdomar
hade Unga Örnar beslutat sig för att jobba för integration genom att satta upp en musikal. Föreningen
hade tidigare varit delaktiga i genomförandet av
två ungdomsmusikaler med traktens ungdomar så
vanan vid liknande arrangemang fanns.
Under våren 2010 jobbade man tillsammans med
Röda villan kultur- och fritidsgård och ideella ledare från orten med musikalen Fame. Ett 30-tal ungdomar i åldrarna 13-20 år var delaktiga i musikalen
på olika sätt. Premiär för fullsatta salong hade man
på Husumgården i maj 2010.
Naturskyddsföreningen i Härnösand
Projektet syftade till att tillsammans med privata,
offentliga och ideella intressenter ge förslag på
hur förvaltning, utveckling och användning av den
tätortsnära naturen i Härnösands kommun skulle
kunna se ut. Projektet riktade in sig på Gådeåns
mynning, då området var ett bra exempel på ett
tätortsnära rekreationsområde med många olika
slags natur. Genom projektet påbörjades processen
med att förtydliga, utveckla och förankra idén om
hur Gådeåns tätortsnära natur skulle kunna
utvecklas, användas och förvaltas.

Foto:
Röda Villan
Järnsta kulturförening
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Järnsta kulturförening
Genom ett paraplyprojekt skapades en konstnärsverkstad i Kramfors kommun, något som tidigare
saknats. Konstnärsverkstaden finns i Vännerstas
gamla skola och ger nu möjligheter att utöva
screentryck, boktryck och djuptryck i lokaler där
upp till sex konstnärer eller grupper kan arbeta
dagligen. Att verkstaden, som stod klar i november
2011, finns innebär att konstnärer och konsthantverkare i Kramfors kommun fått ökade möjligheter att
utöva sitt yrke. Verkstaden ger också möjlighet till
kursverksamhet och kreativ utveckling för
konstintresserade, skolelever m fl.
OK Nolaskogsarna
Ångermanland och Höga Kusten har en unik
terräng som orienterarna gillar. OK Nolaskogsarna
ville nu ta ett steg till i sin utveckling och tillsammans med turistnäringen i Höga Kusten marknadsföra orienteringen och Höga Kusten ännu mera.
Tävlingar på Ulvön och andra öar skulle kunna
innebära att fler upptäcker Höga Kusten och dess
möjligheter vilket även gynnar turistnäringen. I ett
omfattande projekt, där Leader Höga Kusten bidrog
med en liten del, framställdes kartor som kan
användas både till tränings- och tävlingsverksamhet
i orientering och av turister.
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Jord & Skog:

Utvecklingsparaply för
gröna näringar

Det övergripande syftet med Jord & Skog var att
stärka konkurrenskraften inom lokal produktion.
Genom projektet skulle grupper av företagare och/
eller närstående organisationer inom de gröna
näringarna stimuleras till att vilja samverka för att
utveckla nya idéer inom lokal produktion.
Målgrupper har varit jord- och skogsbrukare,
företagare och ungdomar och i projektet har
samarbete skett med LRF, Farmartjänst Ådalen och
naturbruksgymnasiet Nordviksskolan.
En mångd delaktiviteter
Under paraplyet Jord & Skog har en hel del
aktiviteter genomförts. Det handlar om två
studieresor, fyra seminarier om solel, tre
marknadsföringsseminarier för unga och en
inspirationsdag med tre studiebesök. Projektet har
funnits med vid ”öppet hus”-arrangemang och
mässor på temat ung företagsamhet riktat till de
gröna näringarna och man har även samarbetat med
andra projekt med kopplingar till lokala produkter.

En förstudie inför en större projektansökan har
genomförts. Det handlar om ”Jobb i Norrland”
där Farmartjänst Ådalen undersökt förutsättningarna för ett större projekt med ett lärlingssystem som
ska hjälpa och stötta unga i att komma ut på
arbetsmarknaden. Där fortsätter nu arbetet i
samarbete med Arbetsförmedlingen.
Jord & Skog har mötts av ett stort engagemang
och önskemålen om aktiviteter har kommit från
deltagarna själva. Det finns ett stort intresse för att
utveckla de befintliga jordbruksföretagen inom
områdena närproducerat, förädling och energi.
Positivt i projektet var också att det gick lättare än
väntat att nå målgruppen ungdomar.
Plus och minus under genomförandet
Det var en nackdel att projektet i praktiken inte
kom igång förrän i början av 2014. Den korta
projekttiden innebar att bara en förstudie
genomfördes. Den förstudie som genomförts har
däremot varit väldigt positiv och man ser från
projektledningens sida både möjligheter och behov
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av att fortsätta att arbeta på ett liknande sätt inom
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten (arbetsnamn
för kommande programperiods nya leaderområde).
Att det krävs tid för att genomföra förstudier är en
viktig lärdom inför framtiden liksom att budgetera
på realistisk nivå. Det gäller t ex studieresor som
visserligen är kostsamma men som kan ge mycket
inspiration och skapa bra nätverk mellan företag.
I Jord & Skog fanns önskemål om fler studieresor
men varken den korta projekttiden eller budgeten
medgav fler än de som genomfördes.

Vad händer efter projektet?
Jord & Skogs fortsättning består i ett första skede
av information till det nya LAG som ska arbeta
med att genomföra utvecklingsstrategin för
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten under
programperioden 2014-2020.
De samarbeten och nätverk som skapats under
projekttiden är en god grund för fortsatt utveckling
inom entreprenörskap, gröna näringar och lokal
produktion.
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