Bilaga 2A

Dialogmöten på åtta orter
– var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling
Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014
Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under september/oktober 2014. Mötena
genomfördes med intresserade ortsbor i Bromölla, Glimåkra, Näsum, Osby, Lönsboda, Arkelstorp,
Skepparslöv och Degeberga för att lyfta behov och möjligheter från gräsrotsnivå för att utgöra grund
i den nya utvecklingsstrategin. Mötena arrangerades också för att förankra strategin och väcka lust
och intresse att vidare engagera sig i landsbygdsutveckling.

Metod
Mötena utlystes via kontaktpersoner på orten och inbjudan spreds i deras nätverk och i vissa fall via
affischering. Annonser infördes i Allt om Osby/Göinge samt Infobladet. I Tidningen Kristianstad
infördes information om mötena. Vidare utlystes mötena på Leader Skånes Ess hemsida och
prenumerationen kopplad till nyheterna där samt i sociala medier (Facebook och Twitter). Inför varje
möte fanns annons under Föreningsnytt i Kristianstadsbladet. Under perioden som mötena hölls
rapporterades om dem i lokaltidningarna.
Mötet inleddes av verksamhetsledare Kerstin Hallenborg som orienterade deltagarna i Leadermetoden samt presenterade strategi och insatsområden inför den nya programperioden. En extern
processledare ställde frågor för att ytterligare fördjupa budskapet. Därefter ledde processledaren två
workshops som syftade till att fördjupa och förankra strategiarbetet.
Workshop 1 omfattade att utifrån insatsområdena i mindre grupp diskutera behov och
utvecklingsmöjligheter för just den orten med omnejd. Varje grupp redovisade sitt resultat för övriga
deltagare och möjlighet till diskussion gavs.
Workshop 2 var en visionsövning och innebar att skapa en förstasida på en tidning som var tänkt att
publiceras på dagens datum år 2024. Rubriker, bilder, ingresser, bildtexter som gav svar på vilken typ
av utveckling som hade skett med nyhetsvärde, d v s aktuellt som berör personer i regionen.

Resultat
Sammantaget deltog ca 130 personer. Folk var engagerade och satsade en kväll mot att de blev
hörda och fick möjlighet att påverka den nya strategin. Många personer är djupt engagerade i sin
hembygd och ser framför allt konkreta behov men också mycket hinder och allt som inte fungerar.
Vår ambition var att ta oss bortom detta för att kunna lyfta diskussionen.
Leader Skånes Ess har en stark förankring på samtliga orter. Ett resultat av dialogmötena var att
detta blev ett tillfälle att vara närvarande på orten och att få inspel på strategin. Det föreligger
förvånansvärt olika förutsättningar bland orterna. Trots små avstånd är det långt mellan orterna.
Iattityder och engagemang men också att man har kommit olika långt i att organisera sig och driva
gemensam utveckling.
En reflektion är vikten för Leader Skånes Ess av att systematisera sätt att vara synlig och närvarande
på så många orter som möjligt. Hur kan detta göras på ett smart och hållbart sätt framöver?

Workshop1: Analys behov och utvecklingsmöjligheter
Analys av centrala behov:
 Mötesplats – knyta samman flera behov: idéer, kultur, natur, produkter, företag, människor.
Dela resurser – skapa en gemensam kunskapsbank!












Skolan: göra den attraktiv så att folk väljer att placera sina barn där. Lära känna sin hembygd
och få en känsla för bygden redan i skolan.
Alternativa finansieringsmöjligheter (aktie, crowdfunding). Använda ideologiskt tänkande
människor som finansiärer.
Vårda och utveckla natur/skog/berg/vattendrag.
Få arbetsplatser – omställning från stora arbetsgivare till mindre. Hur gör vi för att stimulera
fler att starta företag? Vad kan vi lära av de orter där det finns mycket småföretagande
(Osby) med två stora arbetsgivare i närheten (Ikea och Volvo)
Kommunikationer – på vissa orter har bussen dragits in. Hur kan man skapa system som
fungerar utanför kommunala kommunikationer?
Service. Allt ifrån profilerade skolor som kan lyfta orten och göra den attraktiv till att ha en
affär och restaurang i närheten.
Bostäder – hitta sätt att få igång bostadsbyggande vilket hänger ihop med ortens
attraktivitet. Se attraktiva bostäder som ett sätt att attrahera folk att flytta hit.
Frukten – förädla äpplen och skapa turistaktiviteter kring frukten.
Restaurera vattendrag/sjöar och utveckla dem till fiskevatten och attraktiva platser att bo
vid.
Många föreningar. Hur skulle man kunna använda all den kraften på ett smartare sätt?
Samordna idrottsföreningar?

Analys av centrala utvecklingsmöjligheter:
 Det är hög livskvalitet att bo på landet och fin miljö för barn att växa upp i. Hur kan vi
kommunicera detta tydligare?
 Lokalt odlad mat/kött. Småskalig förädling av lokalproducerat. Hitta sätt att distribuera till
staden. Förr/nu åkte/åker folk från landet till staden för att handla (av nödvändighet). Hur
kan vi få stadsbor att ”åka” till landet för att handla närodlat?
 Använda mat strategiskt som ett sätt att närma sig kultur/social inkludering.
 Göra något överraskande och kombinera kultur och idrott.
 Entreprenörskap för ungdomar. Inte för att alla ska bli företagare utan för att alla ska växa
och utvecklas till att se möjligheter och ta tag i sina liv.
 Förnybar energi – gå i bräschen för solenergi eller ngn annan förnybar energi.
 Skapa genvägar till region/kommun och se till att bli representerade.
 Samarbete med högskola.
 Samarbete mellan föreningar och företag.
 Besöksnäringen. Attraktiv region med stor potential. Behov av gemensam identitet.
Nordöstra Skåne är okänt och alltså finns en potential om man bara hittar ett sätt att
kommunicera. Skapa ett varumärke?
 Flygplatsen har potential att exploateras.
 Använd idrott som en möjlighet att integrera nysvenskar.
 Utveckla nya utbildningar som attraherar nysvenskar och tar vara på deras kompetens.
 Utveckla nya grödor som nysvenskar kommer med.
 Utveckla alternativa skogsbruksmodeller, ex Lübeckmetoden: avverka de stora träden och
lämna de små.
 Spegla samhället i styrelser, utvecklingsgrupper och föreningar.
En utmaning är att se till helheten. Många vill utveckla sin egen ort/område men finns det utrymme
för så många starka varumärken med tanke på de resurser som finns i relativt små orter? En
utmaning blir att kombinera kraften och behovet av att skapa en identitet med de resurser som
finns. Vi talar trots allt om ett relativt sätt litet geografiskt område som borde ha förutsättningar att
hitta en gemensam identitet.

Generellt för området är en brist på ungdomar i sysselsättning. Antingen flyttar de iväg för att utbilda
sig på annan ort eller stannar de kvar utan sysselsättning. Finansiering är en återkommande fråga. En
intressant kommentar kom från Näsum som föreslog att skapa en näringslivsfond som investerar i
nytt näringsliv i bygden.

Workshop 2: Analys vision
Tidningsövningens uppgift var att öppna upp och tänka framåt för att hitta en vision. Det intressanta
blir att jämföra de bilder som framträder med det nuläge som existerar. Det är i gapet däremellan
som vi kan hitta de aktiviteter och den strategi som behövs för att förverkliga visionen.
Sammantaget handlar framtidsbilderna om att allt ska bli mycket bättre. Allt ifrån skola, service,
kommunikationer, natur, vattendrag, näringsliv, oanade naturresurser, osv. De handlar också om att
stärka vad som redan finns i området och om behovet och önskemålet om att finnas och synas.
Tricket är att fokusera och välja ut just det område som Nordöstra Skåne kan profilera sig kring.
Vilket område får mest ringar på vattnet? Det gäller att lyfta fram emotionella aspekter så som
nyfikenhet, passion, värdegrund, inre övertygelse och lust till nya utmaningar. Den viktigaste
framgångsfaktorn blir att bilda oväntade konstellationer som kan bidra till kreativ höjd i tänket inför
framtiden.

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Bromölla den 30 september 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Behov och möjligheter:
Våga testa och prova. Utvärdera. Ex. Spökrundan. Arrangörerna väntade ca 30 personer,
det kom över 100 pers. Det blev för populärt. Anpassades till nästa gång.
Behåll det som är bra, ändra det som inte funkade.
Gör något överraskande. Kultur + idrott?
Oväntade nedslag där ungdomarna är.

Social inkludering
Behov och möjligheter:
Politisk oro
Balans och sans
Demokrati
Politiken speglar mångfalden – få med alla i politiken
Hjälp med datorer på biblioteket
Sociala medier som mötesplatser (men för vem?)
Mat gillar alla. Det kan man samlas kring.
Flådig matfestival -> MOFFAFESTIVAL
”Moffa en pizza” = äta pizza aggressivt.

Konkurrenskraft
Behov och möjligheter:
Mer lokalproducerat i skolmaten. Något med LRF?
Neddragna kommunikationerna – finns det något man kan göra med leadermetoden?
Bättre tidtabeller!

Enklare byggnormer! Med Leader samlas kring specifik fråga och gemensamt påverka?
Ex. enklare regler för byns egen förskola.
Kratta manegen för unga vad gäller företagsamhet. Handlar inte om att alla ska bli
företagare, handlar om att bryta mönster.

Land/vatten
Behov och möjligheter:
Skogarna, Ivön, åarna, kalkbrottet…
Vandringsleder, cykelvägar (ex. koppla på Sydostleden). Skötsel!?
Energiproduktion. Alla tak – solenergi!
Kontinuerlig skötsel – hitta nya sätt att finansiera drift.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att varje grupp skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024,
en visionsövning.
- Maten är svaret. Binder samman
människor.
- Lokalproducerat

-

-

Närproducerat
Befolkningsökning
Solcellsdrivna kanoter

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Glimåkra den 7 oktober 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Behov och möjligheter:
-

Prestigelöst
Internationellt
Starka nätverk – livskraftiga
Kontakter över gränser – områden, verksamheter…
Kontor
Gemensamma komponenter
Nya vägar att marknadsföra sig

Starka och kraftiga nätverk efterfrågas. Då måste det vara över gränser för att förena
olika kompetenser.
Förhållningssättet måste vara prestigelöst. Alla vill åt samma håll.
Exempel Glimek i Glimåkra. Ett kontorhotell där många olika träffas. En mötesplats för
nätverkande.
Ta ett gemensamt grepp. Har man bara behov av en marknadsförare på 5% kan man gå
samman med flera andra och tillsammans få råd.
Skolan är en bra plats att marknadsföra sig på. Det börjar med barnen. Exempel
Vävstolsmuseet.

Social inkludering
Behov:
-

Personliga möten
Komma med i matchen
Transportera sig
Kommunikation, språk
Attraktiva bostäder

-

Attraktiv fritid
Kunskap
Attraktionskraft

Möjligheter:
-

130 st föreningar
Närhet
Kompetensöverföring

Det är många i området som faktiskt inte är med. De måste tillåtas komma med i
matchen. Använd de föreningar som finns. Känner de till varandra idag? Känner
medborgarna till dem?
Kompetensöverföring mellan grupper, mellan byar. (Slagsmål mellan byarna som
turistattraktion idag).

Konkurrenskraft
Behov och möjligheter:
-

Skaffa en attraktiv boendemiljö – tillväxt
Kreativa företagsamma människor – tillväxt
Utveckla mötesplatser för kreatörer
Samverka/samordna marknadsföring – besöksnäring
Skapa ett varumärke besökaren förstår
Utveckla turistprodukter som är prissatta/som ger intäkt och sysselsättning
Sociala medier: Göinge app, mobilanpassade hemsidor

Fokus på besöksnäring. Var finns de som är framgångsrika, varför har inte de kommit
idag? Ex Wanås, Östanå…
Vi måste lära av goda exempel.
Att styra kreatörer är svårt, men man kan samordna.
Vilka kanaler använder folk för att hitta idag? Varumärke!
Tillväxt svårt om alla är äldre.
Säsonger.
Man måste vara lyhörd för stämningar. Naturliv är intressant för storstadsbon. Ex
klättring.
Man måste skaffa fler ben att stå på, bli mindre sårbar.
Stanna i Ess – vad hände?
Fler måste synas! Starkare tillsammans!

Land/vatten
Behov:
-

Nå ut
Radera gränser mellan föreningar/företag
Nätverk
Friska vatten

Möjligheter:
-

Natur, vattendrag & sjöar
Sten, tradition, jord, trä
Berättelser
Idérikedom
Kunskapsbank

Natur har vi massor. Även konst och hantverk.
Större samverkan, större helhet.
Kunskapsbank – folk får anmäla sitt kunnande/kompetens.
Viktigt att värna om kvaliteten, annars har vi inget kvar.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att varje grupp skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024,
en visionsövning.
-

Multinationellt
Rikt föreningsliv som kan
arrangera
Man stannar kvar
Befintliga resurser har
nyttjats
Innovativt företagsklimat
som arbetar proaktivt med
miljöfrågor

-

-

-

-

Ökad inflyttning
Användning av resurser

Inga kraftverk
Välmående skapat av natur
och miljö
Inga mediciner = bättre
vatten

-

-

Friskvård
Höra tystnaden
Kulturella möten genom
vävning
Drivkraft
Välfungerande nätverk

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Näsum den 14 oktober 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Behov och möjligheter:


Företagshotell/samlingsplats
o Företag
o Föreningar
o Ungdomar
o Turism

Samlingspunkt för företagare, föreningar osv., alla som har något nytt att komma med.
Många starka föreningar i bygden. Samarbetar vi finns alla möjligheter. Ingen stark industrikommun,
framtiden ligger i att folk flyttar hit, har det gott. Åker och jobbar i Malmö men kommer tillbaka hit.

Social inkludering
Behov & möjligheter:


Trivselarrangemang
o Marknader
o Danskvällar
o Allsångskvällar
o Idrott



Kommunikationer. Taxi som komplement.

Samarbeten. Få alla att dra åt samma håll.
Trivselarrangemang: ett nytt sätt att mötas som från början inte var naturligt. Få folk att träffas som
inte brukar träffas.
Folk kan vara rädda för att få ett uppdrag, rädda för att komma för nära.

Konkurrenskraft
Behov:


Nya affärsidéer



Fler arbetsplatser



Attraktivt boende



Kommunikationer/infrastruktur (bredband)



Mötesplats/företagarcentrum/ungdomslokal



Utbildade människor (mer än idag)

Möjligheter:


Arbetslösa ”det finns folk”



Resurser till skolor (i form av människor) och ideella föreningar



Många småföretagare

Fler arbetsplatser ett stort behov. Näsum ligger mittemellan två bruksorter (Bromölla- Iföverken,
Olofström-Volvo). Tidigare jättelätt att få jobb. Drivkraften att göra eget har därför saknats.
Kanske inte nödvändigt att födas-utbildas-jobba-dö på orten. Men en lust att komma tillbaka, ta med
sig något utifrån är viktig.
De många småföretagarna en stor möjlighet.

Land/vatten
Behov:





Generationsskifte inom lantbruket
Paketera regionens tillgångar av natur, hälsa, mat, träning…
Samarbete boende/företagare/aktivitet

Möjligheter:


Turism



Närodlat efterfrågas/nysvenskar/nya grödor



Arbetslösa ungdomar

Stor företagardel.
Fantastiskt område här: natur, lokalproducerad mat. Stor resurs för träningsmänniskor med
friluftsintresse.
Paketering – ännu mer! Finns folk som betalar hur mycket som helst för det som är vardag för oss.
Ex. japaner-tystnad.
Efterfrågan på närodlat. I Skåne finns många invandrare. (Inte så många i Näsum, däremot många
som är rädda för dem). De efterfrågar produkter som inte finns här men som skulle kunna
produceras här. Utnyttja den kunskapen!
Kommunikation och infrastruktur en förutsättning för att kunna sälja paket.

Allmän diskussion
Behov av kapital – pengar att göra saker för. Det behövs inte mycket. 10000 kr + ideella krafter blir
jättemycket.
Lokal näringslivsfond?
Förstudier jätteviktiga i nästa period, så att man har möjlighet att testa sina idéer.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att varje grupp skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024,
en visionsövning.
- Näsum expanderar.
- Man använder de resurser
man har
- Närodlat

”Kunskapens skepp”. En Noaks
ark istället för företagshotell.
- Mer idrott
- Studentbostäder i Näsum
(”Ingen dum idé, jag börjar
bygga imorgon” var
kommentar från en deltagare.)

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Osby den 15 oktober 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Behov och möjligheter:




Nya intressanta mötesplatser, fysiska och andra
Förutsättningar: många små företag, tillverkande, skog. Få bostäder. Attraktivt att bo i Osby.
Inget bredband.
Samverkan mellan olika idrottsliga verksamheter.

Mötesplatser eller forum behövs för att möjliggöra diskussion så att innovationer tas
tillvara och stöttas. Exempel Model Forest. Alla aktörer runt Helgeåns tillrinning samlas.
Har röjt våtmarker så att det blir vackert, släppt djur på bete, installerat väderkvarn som
ska pumpa vatten…
Det finns en massa småföretag, både inom tillverkning, skogsindustri och besöksnäring.
Servicen är bra, men det finns ett behov av fler bostäder. Goda kommunikationer mot
Lund/Malmö (mindre än en timme) och Småland.

Social inkludering
Behov:


Nya svenskar – integrera

Möjligheter:





Växthuset
Öppna upp ån
Fritidsgården Pulsen och Bulten
Hitta nya utbildningar för att attrahera nya svenskar

Gott om nysvenskar, men inkluderas de i samhället? Ex Växthuset bakom
Naturbruksgymnasiet som Socialen tagit över. Sysselsättning för nysvenskar som aldrig
varit inne i systemet. Det är fantastiskt och jätteintressant. När jag kommer dit lär de
mig saker jag inte hade en aning om. Det är stort för dem att förklara – på svenska.
Kommunanställda kan handla växter där.
Sammanbinda det med ålderdomshemmet? Skapa nya möten på så vis. Göra
visningsträdgård, damm, större odlingar.
Skapa nya möten genom befintliga mötesplatser: fritidsgårdarna?
Naturbruksgymnasiets utbildningar lockar inte nysvenskar. ”Skogshuggare” är kanske
främmande? Ny kurs/utbildning med internationell inriktning?

Konkurrenskraft
Behov:


Företagsamma ungdomar

Möjligheter:









Besöksnäringen – hållbart
Naturen
Skapa fler aktiviteter
Paketera arrangemang
Förädla & paketera
Mat/råvaror
Stenbrottet
Hjortron

Många fungerande företag – växla upp! Vissa ställen i kommunen har det något sämre
vad gäller sysselsättning, ex Lönsboda. Å andra sidan har de nära till Ikea (stor
arbetsplats).
Naturbruksgymnasiet utbildar guider. En kompetens som behövs vid utvecklad
behövsnäring.
Använda naturen som konkurrensmedel.
Finns mycket att bygga vidare på. Exempelvis stuguthyrning som kan kopplas ihop med
upplevelser. Genom nätverk bli starkare.
Paketering, och att skapa kvalitet på upplevelserna.
Hållbarhet kan vara ett konkurrensmedel. Man ser med andra ögon idag och vill inte
bidra till skada.
Mat är vi dåliga på. Förädla. Det finns mindre gårdsbutiker, odlingar, lokalkött. Arbeta
vidare på det.
Stenriket. Ha uthållighet i konceptet.
Turism. Outdoor. Klättring, dykning. Hjortron – exotiskt i Skåne.

Land/vatten
Behov:




Hållbart
Möten/socialt
Bra vatten, Helgeån




Återskapa våtmark och skog
Alternativa skogsbruk

Möjligheter:





Nya odlingar från nya svenskar
Testa nya sätt att bruka skog
Kunskapsöverföring
Kulturvandring (Simontorp)

Hållbarhet: holistisk syn i alla projekt i hela projektet. Inte utnyttja utan nyttja.
Hållbarhet över tiden – så långt man kan överblicka.
Nya odlingar – invandrade odlingskunskaper finns i området. Även en social del då
odling är något man kan samlas kring.
Helgeå/Hanöbunkten/tillrinning. Vattnet i tillrinningssystemen måste vara bra. Kärroch våtmarker har en bromsande effekt.
Alternativa skogsbruksmodeller, ex Lübeckmetoden: ta de stora träden men lämna de
små. Med tanke på klimatförändringen är det helt fel att odla gran – det blir bara
skräpved. Möjligt att göra tester och förstudier med leadermetoden tillsammans med
andra. Sprida, diskutera, visa goda exempel.
Koppla samman historia/nutid genom berättelser, ex Simontorp.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att gruppen skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024, en
visionsövning.

Alla vattendomar omprövade. De
9 kraftverken som gör större
skada än nytta är borta.
Stenhotellet är samlingsplats för
kultur, med utställningar, shower
mm.
Nya gränsöverskridande
samarbeten för att stärka
området och dess resurser.
Befolkningsökning.

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Lönsboda den 16 oktober 2014
Den 16 oktober 2014 hölls ett öppet möte i Lönsboda. Då deltagarantalet var lågt hölls
inte en workshop som vid övriga möten, utan en dialog om Lönsboda med omnejds
behov och utvecklingsmöjligheter.
Resultatet blev som följer:

Behov och utvecklingsmöjligheter: Lönsboda med omnejd
Lönsboda GIF fyller 100 år 2019. Det är mycket på gång. Idrottsplatsen ska friköpas från
kommunen. Samarbete finns mellan fotboll-bandy. Pistolskytteföreningen längtar efter
en skyttehall.
Försök finns att skapa dialog mellan föreningar, skola och samhälle.
Vision: Inomhusanläggning för olika idrotter. Nya sporter såsom bågskytte, bordtennis…
Idrott ett sätt att inkludera nysvenskar i samhället. En ingångsport.
Ingen egentlig rasism, gott om nysvenskar.
Pågatågen utvecklar platserna där de stannar, men de orter som förlorat
bussförbindelser har de slagit hårt mot.
Ungdomar: det är inte direkt någon som går hemma arbetslös. Två stora arbetsplatser
finns i närheten i form av Ikea i Älmhult samt Volvo i Olofström. Småföretagandet stort.
Däremot finns ungdomar som flyttar iväg. Till Norge, till Stockholm.
Ingen går på gymnasiet i Kristianstad. Det går inte att komma dit. Blir Älmhult eller
Olofström istället.
Inflyttning från Malmö/Lund – rätt så många stycken. En del kommer för att de haft
sommarstuga här. Andra kommer norrifrån och har släkt längre söderut i Skåne.
Billiga hus. Man har råd.
Bra sammanhållning. Lång historia av samverkan.
Mycket sten!
Behov: kanalisera kreativiteten!
Lastbilstrafiken genom byn ökar. Det går 400 lastbilar genom byn per dag. (KarlskronaHalmstad). Folk vågar inte cykla. Behov: lösning.
Att få hit persontrafik på tåg hade varit fördelaktigt. Lättare att handla, lättare att åka
till Danmark.
Församlingen försöker hitta nya sätt att nå fler människor. Ex Fresh Expressions.
Husvagn för att ha en portabel mötesplats. Erbjuda samlingspunkt, bjuda på fika.
Eftersträvar samverkan och korsbefruktningar.
En diakon skulle kunna fungera som katalysator.
Medborgarhuset och idrottsplatsen fungerar som träffpunkter idag.
Man måste jobba för samma mål. Handgripligt och mentalt. Få med ungdomarna!
Hjärtasjön, där finns det stugor. Nästa steg är att utveckla området.
Möjlighet: Ollonskogen, jättefint skogsparti med scen (och toaletter).

Workshop
Workshoppen innebar att gruppen skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024, en
visionsövning.

Lönsboda står modell…det lilla samhället som lyckats så väl att regeringen kommer för
att se hur man gör. Lönsboda visar vägen.
Svarta Bergen: övernattningsstugor med glasgolv på järnvägsräls tvärs över brottet.
Linbana. Häst- och vagnskjutsar.
Lastbilstrafiken har bytts mot tågtrafik.
Underleverantörer…Småföretagande en styrka. Sårbart med ett dominerande
storföretag.
Samverkan alltid nyckeln för välmående och för att människor inte ska vända sig mot
varandra.

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Skepparslöv den 20 oktober 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Behov och möjligheter:
Skepparslövs kvarn
Behov av att utveckla området. Underhåll av strövområdet och info om vidare
sevärdheter. Ett önskemål är toa vid kvarnen.
Hembygdsgården Degeberga
Önskemål om en ”lekplats” för bygdens barn och besökande barn i Hembygdsparken.
Gruppen som kuppade!
Koppla samman barn/unga med kvarn/Hembygdsparken. Alla besökare ska ha
möjlighet att ha med barnen. Attraheras barnen når man föräldrarna.

Social inkludering
Behov & möjligheter:






Rätt kompetens lokalt
Engagera ungdomar
Äldre/yngre
Större samverkan lokalt
Attraktiva mötesplatser med meningsfulla aktiviteter

Formationen i lokala utvecklingsgrupper är att man ofta har samma kompetens. 6-7
drivna människor med bra idéer. Men nästa steg kommer man inte riktigt till. Det krävs
administrativ kompetens, ekonomisk komptens. En bromskloss är inte fel att ha.
Börja med att tänka på vad man vill göra, var man ska börja. Göra hållbart, börja smått
med rätt kompetens. Kompetensutveckla internt, attrahera sedan fler.
Se framtiden. Se ungdomarna. Spegla samhället i styrelser och utvecklingsgrupper!
Nysvenskar! Var är de? Äldre-yngre: koppla ihop. Koppla samman föreningar, ofta vill
man samma sak för bygden. Attraktiva mötesplatser med meningsfulla aktiviteter.
Hur hitta och attrahera flera?

Någon som ser möjligheterna – hur ser det ut globalt och vad innebär det lokalt?
Paketera.
Nätverk i Vä som involverar alla föreningar i bygden. Jobbar gemensamt för attraktiva
mötesplatser där alla känner sig välkomna. Det är svårt att få yngre. På kvällarna
kommer de inte på möten och på dagarna kan de inte.
Traditionella former kanske inte passar – vara flexibel även i det. Nya sätt!

Konkurrenskraft
Behov & möjligheter:
+ Kreativa människor
+ Bra boendemiljö
+ Långsiktig finansiering
+ Utveckla samarbete med högskolan (krinova)
+ Bredband
Ex. Småskalig förädling av lokalproducerat (mejeri öl/vin, tjänsteföretag med regional
marknad
- Närliggande skolor
- Dagligvaruservice
- Transporter
- Sysselsättning för unga
Plusgrejer! Vad behöver man ha? 40 miljarders vinst i 4 banker per kvartal – låna är inte
grejen. Lönsamhet i verksamheten. Ideologiskt tänkande människor som finansiärer?
Pånyttfödelse, byns överlevnad.
Crowdfunding?
Bolag i byn? Hitta minsta gemensamma nämnare.
Samarbete med högskola en möjlighet för långsiktig företagsamhet. Ta tillvara på
befintliga resurser.
Bredband – olika långt komna. Stort intresse kontra inget alls. (I nya
landsbygdsprogrammet finns särskilda bredbandspengar, men det krävas fortfarande
lokalt engagemang.)
Alla minus skulle man kunna göra till möjligheter/projekt.

Land/vatten
Behov & möjligheter:
Stackedala
Byggnation av minispa?!
Vramsåns vänner
Vill bevara och utveckla natur- , kultur- och ekonomiska värden i Vramsån vid dämmen
och kraftverk.
Änglanejden
Vill utveckla Forsakar som utflyktsmål ev. med fiske som attraktion. Matvandring och
leders utveckling.
Skepparslövs kvarn (3000 besökare 2014)
Toalett för besökare! Kan bindas ihop med skansarna i projekt. Spännande historia –
vandringsled?!
Flera olika representanter, varje representant hade nytt att bidra med. Flera idéer. De
flesta tangerade konkurrenskraft då turistisk utveckling.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att varje grupp skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024,
en visionsövning.
Möjligheten finns!
Bra kommunikationer

Miljöby: by som satsar på miljön. Elbilspool,
gemensam solel.
Naturbruksgymnasiet i Önnestad en del i
utvecklingen

Digital tidning: samma
möjligheter över nätet, men
varje lokal ort har sin egen
tidning. Det är bara att
klicka.
Järnvägen hinner inte
byggas ut på 10 år, men
förarlösa bussar med en
MASSA stopp är rimligt.

Befolkningsökning.
Längst ner är en reklamannons som
visar på lokalt företagande.

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Arkelstorp den 23 oktober 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Behov och möjligheter:
”Riktigt” centrum i Arkelstorp som fungerar som mötesplats.
Förädla sten. ”Lönsboda”
Bredband
Aktie-brev
Korskopplingar kom in i nästan allt! Driver man företag på vischan måste man
samverka. Fler mötesplatser! Företagshotell, bredband (är ett måste!). Aktie-brev
kopplat till kiosken i Vånga. Någon måste börja. Är man inte beredd att göra det själv
kan man inte be andra.

Social inkludering
Behov & möjligheter:
Mångfald – olika kulturer, mötesplats för alla, barn-vuxna
Skateboard – mötesplats bakom fritidsgården
Bouldervägg – sporthallen
Fortsatt samarbete med Näsby, skola – vuxna
Bryta bytänket – men behålla stoltheten
Bostäder nya, ödehusen
Arbetsplatser
Behålla kiosken, bensinstation
Arbetstillfällen – möjlighet för ungdom att bo kvar
Cykelbana Vånga-Arkelstorp-Kristianstad
Möjligheter: Naturen: skog/sjö. Lugnet. Sociala kontakter. Föreningar.
I Oppmanna-Vånga flyttar det in många – även ungdomar – som behöver träffas lite mer.
Det finns ett existerande samarbete med Näsby som gör nytta. Fortsätta arbeta med det.
Det måste finnas arbetsplatser. Annars är det svårt att stanna.
En skateboardbana kan binda samman. Till Kjugekull kommer folk för att klättra. En
bouldervägg vid sporthallen kunde knyta samman på ett nytt sätt.

Det är vackert vid sjön. Ett strövområde där kunde vara ett sätt att mötas.
Vi har fantastiska möjligheter här, vi jobbar jättemycket med vad vi har. Man behöver
inte börja på nytt varje gång.
Berättelser och människoöden är en del i den sociala inkluderingen.
Bussar – man måste kunna ta sig utan alltför mycket besvär.
Trivs man inte på platsen spelar det ingen roll att naturen är vacker.

Konkurrenskraft
Behov & möjligheter:
STOPP-PLATS: kiosk + försäljning.
Fruktnäring, förädling. ”Calvados”, must (Normandie)
Utveckla tomma lokaler
Arkelstorp: Mack, Badplats – sjön, Camping: ”Livet på en pinne”
Natur: Småbåtssafari, cykelleder – uthyrare, båt, häst, skridsko. Bevara. Immeln –
vattevård
Vintersportcenter.
Fruktodlingar och många företag i omnejden. Satsa på förädling!
Bygden är attraktiv. Vi har sjön och badplatsen. Kanske dags att satsa på en camping.
Mitt i byn!
Det behövs mycket för att möta besökare. Vi har naturen som bas. Stopp-platsen i Vånga
kan bli en ny mötesplats. Något som stannar de många fordon som annars bara passerar.
Där kan man ex sälja lokalproducerat.

Land/vatten
Behov & möjligheter:
Restaurera Arkelstorpsviken i Oppmannasjön så att sjön får ett flöde och orten nytt liv.
Muddra och gräv ut kanalen + flytta reningsverket.
Detta gör Arkelstorp till en attraktiv ort där folk vill bo och leva.
Bo, bygga, leva, företagare, besöksnäringen, butiker, skola, leka, bada, fritid, idrott,
kanoting, fiske, rekreation, grill.
Detta ger ringar på vattnet  till de andra vattendragen i bygden. Samt ett
grönare/miljövänligare landområde.
Attraktivt att flytta in till bygden.
(Immeln, Ivösjön, Raslången)
Vad har vi att erbjuda? Jo, en vik i Arkelstorp som grott igen. Som inte går att använda.
Hur ökar vi attraktionskraften? Genom att restaurera viken. Då flyttar folk hit. Vi kan
bygga vid sjön. En fråga som ger ringar på vattnet – även för oss som bor en bit bort (vi
får ju bättre service). Steg 1 kan vara en förstudie kring hur man bäst går tillväga.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att varje grupp skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024,
en visionsövning.
Så mycket nyheter, svårt att få med allt!
VMA = Vånga-Mjönäs-Arkelstorp
Jättemycket företag, det händer massor!
Fina hus med sjöutsikt som passar i det
vackra landskapet.

Sensationer!
Triatlon: simmas i
Immeln, cyklas i
Näsum osv.
Köttlådan innehåller
lokalt kött.
Brunnen har en
hälsoträdgård.

Skolan är inte abra
mångkulturell utan
håller också
högkvalitativ
undervisning.
Vi har många bostäder
som står tomma nu
som tagits tillvara.

Framtidens lokalt ledda utveckling
– möte i Degeberga den 28 oktober 2014
Workshop 1
Workshop 1 omfattade att utifrån Leader Skånes Ess insatsområden i mindre grupp
diskutera behov och utvecklingsmöjligheter för bygden. Insatsområdena är:





Korskopplingar – nya nätverk och innovationer
Social inkludering – nya möten och styrka genom mångfald
Konkurrenskraft – företagsamhet och tillväxt
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Varje grupp redovisade sedan sitt resultat för övriga deltagare och möjlighet till
diskussion gavs.
Resultatet blev som följer:

Korskopplingar
Möjligheter:






Finns många nätverk
Lokala företag
Noder
Kultur
Mat

Behov:






Knyta samman/personliga möten
Knyta samman idéer
Knyta samman produkter
Knyta samman kulturupplevelser
Knyta samman naturupplevelser

Skapa genvägar till kommun, region. Efterlys strategier från dem (vilken utveckling
finns planerad kommunikation, infrastruktur etc.)
Skolan – Nätverk – kommun. Lär känna din hembygd!
Finns väldigt många styrkeområden. Vi måste skapa förtroende över gränser i alla dessa
nätverk. Hjälpa fram varandra. Skapa kommunikation till beslutsfattare som kan
påverka vår vardag. Ställa krav på kommun och regioner. Bara 3% av innovationsbidrag
till NÖ Skåne!!!????
Personliga mötet oerhört viktigt. Prata med varandra om vad vi håller på med och vad vi
kan göra tillsammans. Knyta samman idéer, produkter…Vad finns, vad tillverkas i
omnejden? Skaffa sig kunskaper. Använd kunskapen inom nätverken.
Skapa genvägar till kommun/region. Finns vi med i deras planering. Hur tänker man sig
med kommunikationer och infrastruktur.

Skolan. Lär känna din hembygd. Ska man börja någon gång så är det i skolan. Det ska
finnas på agendan så att man vet vad man har, vad man ska vara stolt över. Börja med
barnen – uppdatera föräldrarna.

Social inkludering
Behov och möjligheter:





Mötesplatser behövs
Samarbete över blockgränserna
Marknadsföra orten
Turistbyrån i Degeberga

Mötesplats – då menar vi restaurang. Det finns inte det i Degeberga med omnejd. Men
det är tydligen på gång!
Det är en stor turistort som kan bli större, men vi måste kunna tillgodose även vad gäller
mat och dryck.
Föreningar och företag måste samarbete mer. Exempelvis som FN-dagen. Då drog IngBritt ihop. En eldsjäl. Det behövs.
Marknadsföra orten mer. Fantastisk ort, men de vet inte om det. Alla vill flytta till Åhus,
men varför vet de inte. Det är mycket bättre här.

Konkurrenskraft
Behov och möjligheter:









Skola
Bussar
Utveckla Forsakar
Eldsjälar
Kreativitet
Uthålligt kapital
Företagshotell
Lokalpatrioter!

Skolutbudet och kvaliteten på dem. Om det finns skola kommer företagen osv. Viktig
fråga för tillväxtresonemanget.
Bussar – så olika. Huaröd sådär, Everöd är bra.
Magneter: Forsakar. Hur viktigt är det att det finns restaurang? Det finns ett fantastiskt
naturreservat som har fallit lite i glömska. Kommunerna satsar och bygger en
utflyktsplats. Det händer saker, men det behövs mer. Kanske ett Naturum. Attraktivitet +
medvetenhet.
Ledorden som många tror på. Många aktörer. Skapa ett lokalt intresse för att göra
tillsammans. Intresse är ett sätt att finanisera något.
Flyget är jätteviktigt.

Land/vatten
Behov och möjligheter:


Öppna vandringshinder i samtliga vattendrag



Gynna småskalig drift [av jordbruk]

Vi har ett antal vattendrag. Samtliga innehåller vandringshinder. På 60/70-talet trodde
man att man gjorde gått genom att bygga trappor, men man gjorde fel.
Hade man rivit dem, hade man fått ett helt annat fiskebestånd. Inte oväsentligt i
sammanhanget.
Småskalig drift av jordbruk. Svårt att överleva som småskalig bonde.
Det som inte nyttjas glöms bort.

Workshop 2
Workshop 2 innebar att varje grupp skapade en förstasida för en tidning utgiven 2024,
en visionsövning.
Änglanejdsbladet
Nätverksbyggande har
gett lysande resultat
Årets bästa
utvecklingsområde i
Europa
200000 besökare
20 nya företag
Över 2 milj besök på
webben
Vandringsleder,
fiskevatten,
matupplevelser,
sandstränder, kultur- och
musikevenemang

Turism, upplevelser
Restaurang i Forsakar krävs
Änglarna flyger…flygplatsen
är mer levande. Folk väljer
att flyga hit. Sö Eu alldeles
för varmt, mkt trevligare här
Succéfri zon…ro och lugn
finns här. Ovanligt om 10 år.

Småskaligheten utvecklas,
landsbygden lever.
Storstäderna kommer och
hämtar sin
lokalproducerade mat
här.
Småbussarna ska gå som
getingar på byavägarna.
Småbäckarna kommer att
motsvara Mörrumsån!
Mängder små
gårdsbutiker att handla
produkter i för att möta
turistinvasionen.

Folk flyger från SanFran
för att äta god mat här.
Närproduktionen är i
toppskick
Omnejden så attraktiv att
tomterna tagit slut.

