HUR VILL DU UTVECKLA
FORSABYGDEN?
Rapport om workshops Klångsta bygdegård 24 och 25
september 2014
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Rapport workshop om Forsabygdens utveckling

Bakgrund
• Forsa Sockens Hembygdsförening har en

vilja att utveckla bygden där föreningen
verkar. Därför har de tagit initiativ till steg 1
i en process där tanken är att olika lokala
aktörer ska kunna arbeta fram förslag på
konkreta utvecklingsidéer och söka EUpengar i steg 2, för att kunna genomföra
dem i steg 3.
• Forsa Sockens Hembygdsförening
anlitade, genom ordförande Ki Vilhelmsson
Rask och styrelsemedlemmen Jan-Åke
Malmqvist, företaget Salticus och AnnaKarin Widehammar för att genomföra två
workshops med syfte att samla in idéer
från dem som verkar, bor och/eller på
annat sätt är intresserade av att utveckla
Forsabygden.
• Workshops arrangerades onsdag 24 och
torsdag 25 september i Klångsta
bygdegård i Forsa.
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Marknadsföring
• Inbjudan formulerades och marknadsfördes i

följande kanaler:
•

•
•
•

•
•
•
•

Facebookevent på Salticus inklusive köpt
marknadsföring till Facebookanvändare i
Forsaområdet. Inbjudan till vänner med anknytning till
Forsa. Delat flera gånger.
Länkar till andra Facebooksidor, till exempel Forsa och
Näsviken.
Twitter via Salticus, flera publiceringar.
Mejlutskick till föreningar och företag som vi kom över
mejladresser till. Även till privata kontakter med
anknytning till Forsa.
På webbplatsen för Hudiksvalls Näringsliv, hna.se
Affischering på offentliga platser och anslagstavlor i
Forsabygden inklusive Näsviken.
Telefonsamtal till nyckelpersoner, vissa dock svåra att
nå.
Hudiksvalls Tidning och www.helahälsingland.se
publicerade en artikel om första workshopen samma
dag som den andra skulle äga rum. Vilket eventuellt
bidrog till ett par sena anmälningar till workshop två.
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Utgångspunkt
• Som utgångspunkt användes

dokumentet ”Utvecklingsstrategi för
Hudiksvalls landsbygd” författad av
Hudiksvalls kommuns landsbygdsstrateg Olle Persson och beslutad av
kommunfullmäktige 28 april 2014.
• Ur denna läste workshopledaren flera
korta textstycken för att sätta igång
tankarna hos workshop-deltagarna.
• Här är några exempel:
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Landsbygden i Hudiksvalls kommun är
relativt välbefolkad. Många pendlar till
arbeten i Hudiksvall och Iggesund. På många
håll uttunnas servicen, framför allt den
kommersiella servicen men även samhällsservice.

Kommunen ska ha ett bejakande och aktivt
förhållningssätt till landsbygden och ta tillvara
människors engagemang, sociala strukturer i
föreningslivet och mångfalden av näringar.

Lokal utveckling stimuleras bäst genom
människor som lever och verkar på orten.
Där finns det engagemang och den drivkraft
som behövs. Kommunens roll är att, inom
sina ramar, stimulera de lokala krafterna.
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Ur ”Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls kommun”,
förslag från 13 byalag 2002 om hur landsbygden ska
kunna bli livskraftig även i framtiden
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Är landsbygden en bidragande
del av Hudiksvalls kommuns
tillväxt år 2020?
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JA! (svarade 98 %)

Vad krävs för att det ska bli
så? (svar nästa sida)
Ur ”Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls
kommun”, inventering 2014: 358 svar
från 14 föreningar och 5 politiska
grupperingar
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Inställning
• Attityd, tro på
landsbygdens förmåga

Kommunikation

Infrastruktur

• Tekniskt, fysiskt och
mentalt

• Vägar, bredband,
tillgänglig skärgård

Privat och offentlig
lokal service
• Skola, vård, omsorg,
dagligvaror,
kollektivtrafik, post,
bank etc

Omställning

Besöksnäring

• Se helheten, allt
hänger ihop

• Visa helheten och
delarna, ge
förutsättningar

Marknadsföring
• Vi sticker ut,
grannsamarbete,
livsmiljö

Ur ”Utvecklingsstrategi för
Hudiksvalls kommun” – dessa
områden användes som rubriker i
workshopen

Kommunen
• Sätta ned foten,
beakta landsbygden i
alla beslut, LISområden, långsiktighet
och hållbart
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Metod
• Innan workshopen satte igång fick deltagarna en

genomgång av syftet med workshopen samt
vikten av att tänka framtid och samverkan och att
jobba demokratiskt så att alla i gruppen får lika
stort utrymme.
• ”Uppvärmningen” bestod i att skriva sitt namn och
vilken del av Forsabygden man representerade
samt att fästa den på en karta och presentera sig
själv inför de andra.
• Den arbetsmetod som användes har fyra steg
varav workshopdeltagarna deltar i de tre första:
1.
2.

3.

4.

Reflektera individuellt och anteckna en idé per
postit-lapp
Arbeta i grupp, brainstorma tillsammans och
kläcka ännu fler idéer, komma överens i gruppen
om vilka idéer som är de allra bästa
Redovisa de bästa idéerna för alla och placera
dem på blädderblocksblad med de färdiga
rubrikerna
Sammanställa alla idéer från de båda kvällarna
(denna rapport)

Reflektera
individuellt

Brainstorma i
grupp

Redovisa urval

Sammanställa
idéer
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Genomförande och resultat
Första kvällen

Andra kvällen

• 24 september kl. 19-21
• 16 personer deltog
• Ungefär lika många män och

• 25 september kl. 19-21
• 12 personer deltog
• Ungefär lika många män och

kvinnor
• Övervägande medelålders och
äldre, endast en person under
30 år
• 4 grupper med 4 i varje
• 27 idéer redovisades

kvinnor
• Övervägande medelålders och
äldre, ingen person under 30 år
• 3 grupper med 4 i varje
• 23 idéer redovisades
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Utfall
• Deltagarna var fokuserade, de arbetade intensivt
•
•
•

•

•
•

och levererade över förväntan.
De idéer som redovisades muntligt inför alla var
noggrant utvalda i varje grupp.
Idéerna placerades under vald rubrik (se bild) av
gruppen.
Idéerna som redovisades listas på kommande
sidor under respektive rubrik. ”Övrigt” finns som
tillägg.
Ordningen är den samma som i redovisningen.
Grupp 1 redogjorde för 4-5 idéer, grupp 2
detsamma och så vidare. Fanns tid redovisades
ytterligare 1-2 idéer per grupp.
Rubriken ”Besöksnäring” har fått två sidor eftersom
den innehåller väldigt många idéer.
Dessutom fanns många postit-lappar som inte
redovisades muntligt, men som lämnades in.
Många av dem är upprepningar, men de innehåller
även andra spännande idéer. Läsvärt! Dessa idéer
finns i bilaga.

Omställning
Lokal service
Kommunikation
Infrastruktur
Inställning
Besöksnäring
Marknadsföring
Kommunen
Övrigt
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Omställning
Första kvällen

Andra kvällen
•

Energiomställning. Vindkraft, solenergi, biogas.
Finns stora möjligheter för oss på landsbygden.
• Vandringslederna. Ordna nattvandringar, vi har
vackra leder i skogarna. Vi måste se till att de blir
sönderkörda. När det blir kalhyggen måste vi märka
upp nya stigar. Vi ska ha lederna öppna både
sommar och vinter och satsa på leder och skidspår.
Café för skidåkarna vid start/mål.
• Göra något för våra ungdomar. De har inte det här
forumet, de finns i andra sammanhang, i sociala
medier till exempel. Vi måste hitta något åt dem, och
ge dem ansvar att sköta något.
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Lokal service
Första kvällen

Andra kvällen
•

Levande centrum i Sörforsa och Näsviken med affär,
bank, bensinmack. Startat föreningar för mackar har
flera gjort. För att få folk att flytta in.
• Lokala affärer med lokalproducerat. Få fler forsabor
att vara köptrogna och handla lokalt.
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Kommunikation
Första kvällen
•

Torgpratare, ett ”Speakers corner”, både i Sörforsa
och Näsviken. I samband med ”Vårträffen”, att varje
år uppmana nästa gäng att hålla i nästa år, varje
talare utser nästa talare.

Andra kvällen
•

Man läser i sin HT (lokaltidningen) vad som hänt
men det vore bättre att få veta innan, så man inte
missar något. Det borde finnas en
evenemangskalender så att alla har möjlighet att ta
ställning till om man vill delta i något eller inte.
Butikskyltfönster med bildskärm som visar
evenemang/vad som händer varje dag. (Reds.
kommentar: Evenemangskalender finns på
www.halsingland.se.)
• Utveckla tågtrafiken på Dellenbanan.
Virkestransporter för att avlasta 84:an. Realistiskt
eller inte, men tåglinjer över hela landskapet vore
unikt. Idag nyttjas Dellenbanan av 4000
dressinåkare. Det vore trevligt att ha ett mål att åka
till, en kiosk eller något liknande. Nu fattas det.
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Infrastruktur
Första kvällen
•
•
•

•

•

Bättre telenät – handelsträdgården är en gråzon,
hela Sörforsa är så. Bedrövligt.
Cykelbanor runt Forsasjöarna till Hudiksvall.
Skyltning och turistbyrå. Att man börjar skylta till
Forsabygden ändå från Hudiksvall så man känner att
man närmar sig. Trafiken på 84:an har ökat
dramatiskt i och med nya E4, därför vore en
turistbyrå vid Forsa bra, som kan marknadsföra
”Hudiksvall, en pärla i Hälsingland”.
Rastplatser runt sjöarna eller andra fina ställen, där
man kan fika, även för oss som bor här, inte bara för
turister.
Elektroniska kartor som täcker vandringslederna i
bergen, som man kan ladda hem.

Andra kvällen
•

Fungerande kollektivtrafik. I framtiden kommer vi
inte att kunna åka bil så mycket som vi gör idag.
• Cykelled Näsviken-Forsa-Näsviken. Och låt bli
Dellenbanan om man gör en sådan! Låt gärna
cykelleden placeras intill, men inte på Dellenbanan.
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Inställning
Första kvällen
•

Skapa en enhet, flera egenföretagare som kan jobba
tillsammans för hela bygden, man går ihop och
jobbar för samma sak. Ystegår´n har textilier, likaså
Fränö, att tänka vidare i dessa banor och se vad
man kan erbjuda tillsammans.

Andra kvällen
•

Lära oss ta bra betalt. Vi är för anspråkslösa. Vi måste
förstå att det vi säljer är värt något. När vi hyr ut stugor,
kan vi ta 3000 i stället för 500 kronor. När vi säljer
hantverksprodukter, ta betalt! Det var bara Bror-Eric som
kunde det.
• Tänk i nya former! Vi måste tro på omställningen av vår
bygd. Vi kommer kanske inte att ha så mycket kossor, för
de kräver så stora gårdar. Förr kunde man leva på torp,
nu måste vi tänka nytt. Sysselsätta folk på annat sätt.
Låta folk åka dressin, båt och häst, sälja rid- och körläger.
Vi behöver någon som kan marknadsföra detta. Vi
behöver tänka i nya banor. Locka hit människor. Många
måste hjälpas åt. Vi har väldigt mycket fint hantverk och
lokalt producerat. Vi behöver någon som vi ska sälja till.
En tysk familj har varit här i flera år, de är helt saliga, bor i
en enkel bakstuga, älskar detta, lämnar mycket pengar
här, så skönt att komma hit, skönt att bara gå och höra
tystnaden. Fler sådana familjer måste hit.
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Besöksnäring del 1
Första kvällen
•
•

•
•

•

•

Någonstans för turisterna ”att göra behov”, inte enbart det man
tänker på, utan också någonstans att hämta vatten, få veta saker.
Fisketurism. Utnyttja sjöarna i Forsa. De har höga värden av
hälsoskadliga ämnen och det måste vi också lösa. Men
människor från Mellaneuropa/öst har också dåliga värden i sjöar,
men gillar ändå att fiska, de är inte alltid intresserade av att äta
fisken. Därför borde det vara intressant att satsa på fisket.
Turistinfotavla tex vid kyrkan, att visa vad vi har tillsammans.
För att få fler turister borde vi satsa på camping, platser för
husbilar, gärna femstjärnigt, med handtimrade stugor (kan vi
erbjuda kurser i, timmerkurser), till exempel på Sörhoga.
Ta tillvara området vid Ofärne och skapa något för ungdomar.
Där finns redan en sjö med badplats. Där kan vi skapa ett
vildmarkscentrum, ett aktivitetsställe för ungdomar, och med
aktiviter som inte bara har med sport att göra.
Forsadag. Träffpunkt, liten mässa där man marknadsför allt som
finns här. Nystartade småföretag, kombinerat med ”Vävdagarna”
som redan finns. Engagera skolan och nätverk med bra
matställen, matmarknad, skidspår, informera vid träffdagar.

Andra kvällen
•

•

•

Röj upp hela Forsabygden, snygga upp, så det blir kul att
komma hit. Röj busk vid vägar och sjöstränder. Lantbrukarna
mäktar inte med, vi andra måste hjälpa till. Släng allt elände
som står, gamla bilar och allt möjligt.
Fränö. Gör badstrand vid södra udden med enkla medel. Tänk
ett vandrarhem och café där. Vi behöver någonstans att inhysa
alla turister som ska komma och de vill gärna fika också. Det
skulle gynna kulturen vid Fränö. Besöket där skulle kunna bli
intressantare. Utveckla ”Barnens Fränö”, för att barnen ska få
fina minnen därifrån och vilja komma tillbaka som vuxna.
Häsingegårdscentrum på Ystegår´n. Här är gårdarna mindre
men fler jämfört med dem i södra Hälsingland. Jobba med
historien (museum) men också framtiden. Vad är en
hälsingegård? Vandringsleder till vallarna, organisera
vandringar och ha mat på vallarna. Eller som i fjällen, en stor
satsning, med ”bo på fäbod”, bemannade. Som en
turistsatsning.
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Besöksnäring del 2
Första kvällen
•
•

•

•
•

•

•

Skapa turism av våra historier och traditioner, att berätta
det bra, då kommer folk, turistattraktioner.
Turiststationer på Blacksås, Julingvallen, Granås etcetera
med övernattning. Möjlighet att hyra cykel, rida, vandra
mm.
Erbjuda kanalbåtar kombinerat med kajakuthyrning, och
genom dessa använda våra sjöar och låta människor
njuta av den vackra naturen.
Anordna ungdomsläger av olika slag, till exempel med
kajakpaddling och ridläger med isländshästar.
Skapa ett helhetsgrepp på bruksmiljön. Den sticker ut
och är värd att berätta för fler. Informationstavlor,
promenadgångar.
Rusta vandringslederna, de är i dåligt skick. I dag finns
personligt ansvariga från varje by, men de borde få
pengar av kommunen för att märka upp lederna och
rensa och utveckla, kanske i samarbete med Holmen
skog. Göra några få leder riktigt bra. Kanske jaktlagen
kan sköta det, de har koll på var lederna går och i vilket
skick de är.
Märka ut badplatser för hund mm.

Andra kvällen
•

•

•

Spelmansstämma, satsning på Fränö. Vi vet att de
kämpar i Dellenbygden men något som knyter an till det
som är unikt på Fränö, kanske ”Frän musik i Fränö”.
Hälsingegårdsvecka, 1700- och 1800-talsveckor. Vad
hände i Sverige, världen, Forsa på den tiden? Musik,
dans, vad gjorde man, hur levde man? Fakta, vetenskap.
Hantverk. Folk är intresserade av att se och prova på,
workshops.

7 oktober 2014

Rapport workshop om Forsabygdens utveckling

18

Marknadsföring
Första kvällen
•

Marknadsföring tillsammans, dra nytta av varandras
företag och föreningar. Tillsammans blir vi starka.
• Skapa en mötesplats. Att en gång i veckan få träffas,
man sitter ner, har frukost, kläcker nya idéer, löser
problem. Till exempel om man har dåligt bokat, så
kan man utbyta idéer för att hjälpa varandra.
Svågagården är ett bra exempel på mötesplats. Där
finns café och konferenslokal, vilket är guld värt.
(Exempelvis hyra de båda rummen här på Klångsta
och fortsätta grupparbeta i fas 2.)

Andra kvällen
•

Lindalen, en textil dal. Här finns folkhögskolan,
Holma, linneväveriet, möjlighet att odla lin och
hampa. Folkhögskolan kanske kan samarbeta med
Borås och framtidens textil. Historiskt kan man lära
sig om lin på Ystegår´n, Frägsta och Fränö. Det
finns textil samling i socknen, vi har hela biten.
Växbo är stort och bra, men allt finns ju här, vi får
bara inte ihop det. Vi har vävdagarna men inte så
mycket mer. Teaterprojektet ger synergieffekter.
Marknadsför allt under gemensamt paraply, visa
turisterna, och även invånarna, att linet finns.
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Kommunen
Första kvällen
•

Snygga till i centrum i Sörforsa och Näsviken,
pinsamt ta dit turister, ser ut ”som fult”.

Andra kvällen
•

Sörforsa centrum ser ut som de baltiska staterna där
det är som sämst: asfalten är dålig, det finns inget
vackert att titta på. Vi behöver hjälp att fräscha upp
centrum med en park, färg, rabatter, någonstans att
sitta och en staty. I Delsbo har man Delsbostintan. Vi
skulle kunna ha Axel Leman.
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Övrigt
Första kvällen
•

Ta bort kvicksilvret i sjön. Det finns en ny metod nu
som inte bygger på muddring. Nu kan man frysa
bottnar, som man sedan lyfter upp och destillerar.
Man har gjort det i Storuman till exempel. Det finns
en kvinna som kan föreläsa om det. Det vore bra om
hon kom hit och berättade mer.
• Hantverksvecka för åk 6-elever i hela kommunen,
lära sig spinna, smida osv.
• Visa linodlingen från början till slut, kanske på
handelsträdgården.
• Främja lokal odling och eco-odling. Odling av
grönsaker, kanske i samarbete med sociala företag.
Mark finns lite här och där, på Frägsta till exempel.
Om flera som har ytor kan ta in fler som jobbar, blir
det mycket tillsammans. De kan också samarbeta
och sälja med Dorotea i stan, som redan har
ekologiskt bröd.

Andra kvällen
•

Hälsa och kultur är viktigt för att människan ska må
bra. Vi önskar en ny stor gymnastiksal med
duschutrymmen. Den skulle även kunna fungera
som scen för kultursatsningar för barn och äldre, ja
för alla. Skidspår på Sjuvallsleden och Trogstadalen
främjar hälsan. Även i Sörforsa bör skidspåret
fungera, det har det inte gjort på länge. Mellan
Näsviken och Sörforsa är också ett önskemål.
• Kompetenscentrum för översvämningsbekämpning i
Näsviken. Det är en framväxande bransch som inte
har något säte ännu – varför inte här? Vi kan börja
med en kurs, ett seminarium. Mässa och centrum så
småningom.
• Skapa attraktiv tomtmark för boende. Är Skarmyra
det senaste? Det var länge sedan det fanns tomter i
Forsa. LIS-områden att bygga sjönära önskas.
• Mat, närodlat och kravmärkt. Kör tyvärr bil till
Söderhamn, och slinker in på Ica för att handla
detta. Men om det fanns nära och bra kravmärkta
produkter skulle jag handla här i stället.
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Kommentar till rapporten
Av: Anna-Karin Widehammar
Deltagarna i workshopen var positiva, seriösa och engagerade. De
levererade en stor mängd idéer om hur Forsabygden kan utvecklas.
Därmed uppfylldes syftet.
Flest idéer hamnade under rubriken ”Besöksnäring”. Där verkar
deltagarna se stor utvecklingspotential.
Vissa av idéerna presenterades oberoende av varandra under båda
kvällarna. Detta kan man tolka som att de väger extra tungt. Dit hör
exempelvis:
•
•
•
•
•

Samverka under gemensam marknadsföring på olika plan
(lindalen, närodlad ekologisk mat, lokalt hantverk)
Satsa på hälsingegårdarna så att turismen ökar
Utveckla nya gemensamma koncept för hälsa, kultur,
försäljning, turism
Anlägga cykelleder
Rusta och utveckla vandringslederna

Deltagarna lägger inget stort ansvar på kommunen, utan tvärtom finns
många lösningar på hur samverkan tillsammans med EU-medel kan
vara lösningen på många idéer. Ett undantag gäller dock, och det är
önskemålet om att fräscha upp centrum i Sörforsa och Näsviken. Denna
idé presenterades båda kvällarna och båda grupperna ansåg att det var
kommunens ansvar.

För att steg 2 och 3 ska bli möjliga krävs någon form av ledning och
därmed finansiella medel. Man kan inte förlita sig enbart på ideella
krafter för att idéerna ska bli verklighet.
Det är viktigt med delaktighet och kommunikation i ett projekt av detta
slag. Ett första steg är att de deltagare som lämnade sina mejladresser
får denna rapport skickad till sig. Men de behöver också veta vad som
händer sedan.
Även demokratin i ett sådant här projekt är viktig. Alla som bor, verkar
och bryr sig om Forsabygden, även de som inte deltog i workshopen,
bör få chansen att känna delaktighet. Då först kan idéerna blomstra och
ge frukt i större skala. Ett andra steg kan därför vara att informera alla
Forsabor om vilka idéer som finns. Det kan man göra genom
utställningar (bildskärm i skyltfönster som var en av idéerna), utskick av
broschyrer, muntliga föredrag, träffar och liknande.
Rapporten utmynnar i en rad frågor om fortsättningen av
landsbygdsutvecklingen i Forsabygden:
•
•
•
•

Vilka idéer har bäst utvecklingspotential?
Vilka idéer tror flest människor på?
Vilka idéer är bäst för framtiden?
Vilka idéer kan förverkligas med hjälp av EU-medel och andra
finansiella bidrag?
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Bilagor
• 24 september
• Deltagare
• Lista på kvällens idéer (finns
• Lista med namn och
även i rapporten)
eventuell ort/tillhörighet på
dem som medverkade
• 25 september
• Lista på kvällens idéer (finns

även i rapporten)
• Övriga idéer
• Lista på idéer som inte
presenterades inför alla
under workshopen

• Presentation workshop
• Den presentation som
användes under
workshopen

