Sammanfattning utvecklingsdag
Inledningsvis

I Edsele hänger mycket ihop. Skolan, butiken, restaurangen,
edselemacken och fastighetsbolaget är på olika sätt beroende av
varandra. För om någon av dessa försvinner så kommer det att
påverka övrigas verksamhet, genom att kunders och elevers vanor och
resor förändras. Om vi tex måste åka någon annanstans för att tanka
så är det lätt hänt att vi samtidigt handlar där när vi ändå är på plats,
kanske även affärsutbudet är större där. Vårt bibehållande av service i
byn är nästan helt och hållet beroende av det ideella arbete som görs i
styrelser för våra olika föreningar samt även beroende av våra lokala
företagare. Vi är fria att välja som individer naturligtvis, men om vi vill
behålla servicen i Edsele så kommer det också med ett ansvar hos var
och en att utnyttja vår service och även att ställa krav på vår service
så att den kan utvecklas.
Vi behöver bry oss om att prioritera byn tillsammans och inte ta all
service för given. Att vi var och en tar ansvar för att fylla skolan med
elever och lärare, handla i affären, tanka på macken, äta på
restaurangen. Men också att samtidigt ställa krav och påpeka när
något inte funkar. Det är att både ge och ta. Vi vill att allt i Edsele ska
uppfattas som attraktivt och bra - det kan vi klara tillsammans!
Idéer från gruppdiskussioner
4 Grupper bildades för att diskutera Edseles Utveckling, vad som
saknas, vilka hinder som finns och vad pengarna från kommunen
(100 000:-) ska användas till.

Grupp 1
Vad saknas?
Utveckla/rusta badplatser
Sittplatser/bänkar generellt runt byn
Riktiga Hockeymål till allaktivitetsplan
Utegym
Solpaneler
Flotte med bastu för uthyrning
Kanotuthyrning
Skyltar till olika viktiga platser på byn (redan på g)
Nya Julstjärnor till lyktstolparna
Måla / fräscha upp nedgångna byggnader på byn
Båtbrygga i älven ovanför kraftverker

Campingplats vid älven (hjalmars viken)
Fiskecamp vid gamla kanalen
Minigolfbana brevid Ica

Hinder
Arbetskraft/Engangermang
Pengar
Vem ska driva?
Går inte med enbart ideellt arbete
Vad göra med pengarna?
Använda som egen insats/delfinans för att söka bidrag till något större
projekt.

Grupp 2
Vad saknas?
Laddstation för elbilar
Uppfräschning av busskur
Båtbrygga vid älven och husvagnsplatser vid hjalmars viken
Måla/Fräscha upp nedgångna byggnader på byn
Boulebana
Hinder
Ekonomi och engagemang
Samarbete med olika myndigheter
Dyra el-abonnemang
Vad göra med pengarna?
Växla upp via leader eller kommun (använda som egen insats för att
söka mer medel) Skulle kunna ge investeringar värd runt en halv
miljon.

Grupp 3
Vad saknas?
Cykelbana
Boende
Paket med attraktioner/upplevelser
Ställa i ordning och marknadsföra ställplatser för husvagnar (starta
campingverksamhet vid bland annat AIK-stugan)
Skotersafari
Guidade fisketurer
Mountainbike-evenemang
Hinder
Vem ska driva?
Måste drivas som företag
Vad göra med pengarna?
Uppstart av Camping
Cykelbana/Pumptrack
Badbryggor

Grupp 4
Vad saknas?
Utveckla ett bra system för att informera och marknadsföra oss till
allmänheten online och offline. Exempelvis ett digitalt dokument
där alla föreningar kan fylla i sina aktiviteter under året.
Utveckla församlingshemmets lokaler och skapa ett kulturhus och
konsthall, hålla hantverkworkshops och utställningar. Samla saker som
rör byns historia. Samarbeta med olika föreningar, typ hemslöjd som
kan hålla kurser. Sollefteå Konstförening kan ha utställningar och
utställarna kan ansvara för att hålla öppet.
Målning/uppfräschning av hus.

Vad göra med pengarna?
Växla upp pengarna och finansiera ett större projekt

Sammanfattning av gemensamma idéer
De förslag och idéer som alla grupper föreslagit och var överens om
vad:
-

Någon slags campingverksamhet för att locka besökare till byn
Rusta badplatser
Uppfräschning av byggnader i byn
Laddstation
Bättre utbud på aktiviteter för invånare i byn.

Framtida arbete
-

Utvecklingsråd/grupp behöver bildas
Med representanter från flera föreningar

