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Inbjudan till projektmöte om
Landsbygdsutveckling Dellen- & Forsabygden
DU är mycket välkommen den 10 september.
Vi har valt att bjuda in dig till ett viktigt tillfälle för våra bygder.
Den 10 september kl. 18-21 på Norrbo Folketshus.
Vi kommer starta ett arbete som ska leda fram till en omfattande ansökan om projektmedel för ett
gemensamt utvecklingsprojekt i Dellenbygden och Forsabygden.
Du får denna inbjudan för att vi vet att du är en av alla dessa viktiga personer som med engagemang och
klokskap vill vara med och bidra till att våra bygder utvecklas.
Bakgrunden är i korthet att Dellenbygdens Framtid och Forsa Hembygdsförening, var för sig, har tagit
fram en ansökan om var sin förstudie. Syftet med båda förstudierna var att, genom inhyrd konsulthjälp, få
ett riktigt bra underlag till en mer omfattande projektansökan. Våra ansökningar om förstudier lämnades
till kommunen. Kommunen ser positivt på våra ambitioner men den saknar i dagsläget medel att bekosta
dessa förstudier. Dessutom ser man fördelar för oss om dessa idéer kan samverka istället för att köras
parallellt.
Därför har kommunstyrelsen gett kommunledningskontoret och landsbygdsstrateg Olle Persson i uppdrag
att i samråd med de sökande, Dellenbygdens Framtid och Forsa Sockens Hembygdsförening, utveckla ett
sammansatt EU-projekt som kommunen bör medfinansiera. Kommunstyrelsen vill att även Visit Glada
Hudik och Hudiksvalls Näringslivs AB inbjuds att delta i arbetet.
Det är detta arbete vi nu vill skapa en så bra start för som möjligt. Det är där du kommer in. Du behövs
för att, med utgångspunkt från respektive ansökningar, skapa ett första raminnehåll om ett sammansatt
projekt. En mindre arbetsgrupp får därefter uppdraget att ta fram själva ansökan.
Kvällens program:
 Genomgång av båda förstudie-ansökningarna.
 Fika med macka.
 Grupparbete för att skapa ett raminnehåll.
 Utse en arbetsgrupp och dess första mötesdatum.
Anmälan senast 1 september 2015 till Berit Ranemo berit.ranebo@spray.se, 076-805 85 06.
Berit är sekreterare i Forsa Sockens Hembygdsförening.
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