Lyckat samarbete mellan Bygderådet Umeå och Umeå Kommun om
landsbygdsutveckling
Bygderådet i Umeå med företrädare från Umeås landsbygd tecknade för drygt ett år sedan
en överenskommelse med Umeå kommuns politiker om att Umeå kommuns stöd till Leader
projekt skulle avsättas till lokala mindre landsbygdsprojekt fram t.o.m. 2020. Umeåregionens
Leader URnära ligger på is fram till nästa EU period på grund av uteblivet EU stöd.
Bygderådet och Umeå Kommun har gemensamt genomför en informationsresa med 9 träffar
och träffat folk från ett 50 tal byar i kommunen. Det är, förutom att deltagarna fått spåna om
vad man vill åstadkomma med egna resurser, två inslag dels hur man kan få stöd för lokala
insatser till nytta för boende och verksamma och dels att det går att få en mindre summa för
att ta fram byaplaner. Byaplaner ingår som ett element i Umeå kommuns planering för att
åstadkomma en landsbygd som kan växa i samma takt som centralorten.
Den arbetsgrupp som genomfört informationsträffarna träffades den 20 maj för att stämma
av erfarenheterna från den genomförda serien av möten. Samtliga i gruppen anser att
erfarenheterna var mycket goda och att det är fantastiskt att ha lyckats nå ut till över 200
nyckelpersoner som på så sätt fått kännedom om det stöd som kommunen kan lämna till
lokala landsbygdsinitiativ. I arbetsgruppen har ingått ideella personer från Bygderådet,
kommunens landsbygdsstrateg och några ytterligare från kommunens översiktsplanering
samt några politiker.
Bygderådet har bjudit in byarnas intresserade och mötena har genomförts av Bygderådets
företrädare och kommunens berörda tjänstemän i en mycket god samarbetsanda.
Totalt 12 projekt har hittills sökt och fått stöd och deltagarna från byarna har uttryckt sin
uppskattning av genomförda träffar.
Mötet den 20 maj kom fram till att de 5 kvarstående informationstillfällena kan genomföras på
samma sätt de redan genomförda. Nytt blir att huvudansvariga från Bygderådet är Alf
Söderlund och Birgitta Jonsson som tar över planering och genomförande av kommande
träffarna samt att Enar Jonsson och Göran Sundqvist kommer att arbeta med uppföljning av
genomförda träffar.
Bild av deltagarna vid möte från arbetsgruppens möte den 20 maj.
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