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Välkomna  

Dagordning: 

1. Vem är jag och varför står jag här? 

2. Projektet ”Utvecklingsplan för Bjursås socken” 

1. Vad vill vi uppnå? 

2. Hur skall vi jobba för att uppnå det? 

3. Hur skall alla kunna ta del av resultaten? 

4. Hur skall resultaten användas? 

3. På samma sätt ”Sommar och vinterturism i Bjursås socken” 

4. Grupparbeten? 

5. Frågor och synpunkter? 

6. Nästa möte 

7. Sammanfattning 



Organisation – Vem jag är 

Anställd projektledare: 

 

Lars-Åke Björklund 

larsake.siv@telia.com 

070-147 05 01 

 

Sockenrådets styrgrupp: 

Thomas Björklund 

Katharina Saxvall 

Göran Martinsson 

Mattias Brännström 

mailto:larsake.siv@telia.com


Utvecklingsplan för 
Bjursås socken 



Mål – Vad vi vill uppnå! 

• Ta fram en utvecklingsplan för Bjursås socken. 

• Syftet är att öka trivseln för de boende och arbeta för att öka 
folkmängden i socknen.  

• Bestämma vad vi måste förbättra och hur detta kan göras. 

• Utöka boendemöjligheter så att fler kan flytta in eller bo kvar, 
därigenom behålla eller öka service.  

• Skapa en vision för bygden på 5 och 15-20 års sikt.  

• Ta fram konkreta projektförslag att gå vidare med på kort sikt. 

• Vi själva skall bidra till de identifierade förändringarna. 

• Resultatet skall användas för marknadsföring av utbudet i 
socknen för såväl privatpersoner som för företag.  

 



  

•Människor i olika åldrar har olika 
behov och intressen 

•Vi vill fånga upp alla dessa genom att 
jobba med åldersgrupper 

• I åldersgrupperna finns olika 
”kategorier” personer 

Så här har vi tänkt jobba 



Vem medverkar i 
projektgrupperna 

• 0-6 år Föräldrar, personal, ledning 

• 7-12 år Föräldrar, barn, lärare 

• 13-16 år Barn, lärare 

• 17-21 år Ungdomar, vuxna,  

• 22-30 år Ungdomar, vuxna,  

• 31-50 år Vuxna,  

• 51-65 år Vuxna,  

• 66-72 år Vuxna, PRO, personal, ledning  

• 72-100 år Vuxna, PRO, personal, ledning 



Så här får alla del av resultaten 

 

•Hemsidan 

• Stormöte 

•Rapport 



Så här skall vi kunna använda 
resultaten 

• Underlag för gemensamma ideella/andra 
insatser 

• Vad vi vill förbättra eller förnya 

• Marknadsföring till investerare:  

• Var finns det byggbara tomter 

• Vad finns i Bjursås socken som kan 
användas 

• Belysa möjligheter till nytt företagande 
 

 



Tidplan 

• Grupparbeten i åldersgrupperna färdigt på förhösten. 

•Projektet skall vara färdigt 31.12.2013 

 

•Kommunen kommer att få del av 
detta då. 

 

• Sedan börjar Jobbet! 



Rast eller grupparbete 

Kommundelsprojektet - Vad vill Sockenbona: 
• Utbyggnad – Möjliga markområden för Fastboende 

fritidsboende – industriområden 

• Service & handelsutveckling 

• Dagis 

• Skola  

• Fritids 

• Idrott / Hälsa 

• Kultur 

• Sjukvård – åldringsvård 

• Räddningstjänst – IVPA larm 

• Vilka anläggningar skall utvecklas - Övrigt: 

 



Rast eller grupparbete 

Turistprojektet 

• Utveckla diamanter i socknen 

 

- Sågmyra handelsområde 

- Sågmyra som turistort  

- Bjursås som turistort 

- Sörskog 

- Dössbergsområdet 

- Bjursås Ski-center 

- Byavandring i hela socknen 

 



Sommar- och 
vinterturismen i 
Bjursås socken 



Mål – Det här vill vi uppnå 

• Turismen i Bjursås socken är främst utvecklad inom 
vintersportsegmentet utförsåkning.  

• Stor potential finns för utveckling inom till exempel 
längdskidåkning och sommarturism som kräver närhet till 
vildmark eller kulturbygd.  

• Avsikten med detta projekt är att erhålla en översikt över de 
möjligheter som finns inom socknen för att kunna driva vidare 
utveckling av verksamhet inom valda delar.  

• Sockenrådets roll är att visa på möjligheter för entreprenörer 
att göra detta så att fler arbetstillfällen och ytterst en ökad 
attraktionskraft för socknen på lång sikt. 



Så här skall vi jobba 

• Bakgrundsfakta ges av sockenrådet.  
• Luckor kompletteras från myndigheter eller andra organisationer.  
• Aktuell statistik för antal besökare som passerar socknen per dygn 

under olika säsonger upprättas.  
• Särskilt berörda personer, föreningar och företag som är verksamma 

i bygden inom turistsektorn eller angränsande verksamheter 
(intressenterna), samlas till öppna möten där utvecklingsfrågan lyfts 
tillsammans med projektledaren.  

• Vid mötet/-na redogörs för, och diskuteras olika kända möjligheter 
och idéer som kan exploateras.  

• Därefter sammanställer och raffinerar projektledarena idéerna, såväl 
enskilt som i samverkan med intressenterna eller andra relevanta 
experter. 

• Slutligen redovisas resultatet i sammanfattad presentationsform, 
rapportform, kartform, på sockenrådets hemsida och vid öppna 
stormöten. 
 



Resultaten vi vill presentera 

• Rapport mer utvecklingsmöjligheter och prioritetslista.  

• Prioritetslista med projekt: 

• Hög prio: Snabbt genomförbara - hög effekt  

• Hög prio: Stora insatser – strategiskt viktiga 

• Lägre prio: Lång tid - stora koncept 

• Rapporten skall kunna användas s för att locka investerare att 
analysera avgränsade projekt. 

• I rapporten och på hemsidan skall presenteras minst en karta 
över identifierade möjligheter och befintliga resurser. 

 



Resultatens omfattning 

• Geografiska möjligheter,  

• möjligheter kopplade till befintliga eller planerade 
kommunikationer, 

• möjligheter som konsekvens av verksamhet på andra platser i 
vårt närområde (arrangemang), 

• typer av verksamhet,  

• vilka kunderna är och varifrån de kommer,  

• hur marknadsföring lämpligast sker för valt segment, 

• olika typer av företag som är lämpliga för verksamheten och 

• affärsmodeller för dessa som kan komma i fråga.  

 



Verksamheter 

• Längd- och  utförsskidåkning. 

• Cykling, race, downhill och mountainbike. 

• Snöskoter, fyrhjuling (och jämförbart). 

• Natur – vandring och andra upplevelser i skog och mark. 

• Jakt, fiske och skytte. 

• Bad och vattenlek. 

• Handel – besökshandel, torghandel. 

• Evenemang 

• Kultur – Historia, traditioner, dans, musik. 

• Äventyrsturism 

• Näringsverksamhet omfattande boende (hotell, stugby, 
camping, etc). 

 



Tidplan 

•Projektet sommar & vinter 
turismen skall vara färdigt 
sommaren 2014 

•Utförande fasen kommer sedan 



TACK!  

www.bjursas.se 
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