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Utvecklingsberedningen fick sitt tredje uppdrag av kommunfullmäktige 28 augusti 2013. 

En delrapportering av beredningens uppdrag skedde inför kommunfullmäktige 27 november 

2013. 

 

Uppdrag till Utvecklingsberedningen 

Kommunfullmäktige anser att området kultur och fritid är jätteviktigt för kommuninvånarna, 

både unga och gamla och har därför gett följande uppdrag till Utvecklingsberedningen: 

 

Hur kan Eda kommuns föreningsliv samverka för att få spets och bredd på utbudet 

inom kultur och fritid? 

 

Definition samverka: Att tillsammans med andra arbeta mot ett gemensamt mål avseende ett 

definierat problem och syfte. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB) 

 

Definition förening: En förening är en sammanslutning av fysiska och eller juridiska 

personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. (Skatteverket) 

 

I Eda kommun verkar totalt ca 160 föreningar inom dessa klassificeringar: 

• Idrottsföreningar 

• Fiskevårdsområdesföreningar 

• Pensionärsföreningar 

• Lokalhållande föreningar 

• Studieorganisationer 

• Byalag 

• Elevorganisationer 

• Handikapporganisationer 

• Kulturföreningar 

• Politiska föreningar 

• Religiösa föreningar 

• Övriga föreningar-kultur och fritid 
 

Källa: Eda kommuns föreningsregister 
 

Avgränsning 

Utvecklingsberedningen har valt att avgränsa uppdraget till att omfatta föreningar som är 

aktiva och som främst har kontaktpersoner inom kommunen. Politiska föreningar har 

beredningen valt att inte aktivt söka upp i detta uppdrag. 

 

 

2. Metod 
Inom ramen för sitt uppdrag beslutar utvecklingsberedningen själva vilka metoder som ska 

användas för att slutföra sitt uppdrag. 
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2.1 Planeringsmöten 
Utvecklingsberedningen har cirka ett planeringsmöte i månaden. Dessa möten är till för att 

planera och besluta om aktiviteter som ska göras inom ramen för uppdraget samt att analysera 

de aktiviteter som gjorts sedan föregående möte. Beredningen försöker att i så stor 

utsträckning som möjligt ha dessa möten ute i kommunen och besöka företag, föreningar och 

andra verksamheter i samband med mötet. Den som besöks får då möjligheten att visa och 

berätta om sin verksamhet för beredningen samt framföra sina synpunkter. De som blivit 

besökta är Antiphon och Restaurangskolan i Åmotfors och biblioteket i Charlottenberg. 

 
2.2 Aktiviteter 
Totalt har beredningen deltagit i 12 olika aktiviteter under detta uppdrag. De aktiviteter som 

genomförts är medverkande vid glasdag, företagarträff, julmarknad i Åmotfors, 

styrelsemöten, kommunkväll i Valfjället, föreningsträff på biblioteket, julshow, kulturdag och 

dialogmöte med Åmotfors Motorklubb och Motorcykelklubb samt Eda Skans Museum. 

 

2.3 Nätverk Medborgardialog 
Utöver deltagande på olika arrangemang och aktiviteter har beredningen blivit inbjudna till 

Sveriges Kommuner och Landsting för att berätta om sitt sätt att arbeta med medborgardialog 

samt deltagit på två nätverksträffar för kommuner som vill utveckla medborgardialog. Totalt 

deltar över 140 kommuner i nätverket. 

 

2.4 Stormöten 
Beredningen har arrangerat 3 stormöten för att på så sätt initiera och bjuda in föreningar till 

samverkan mellan varandra vilket varit positiva erfarenheter. 130926 byalag och föreningar i 

Järnskog och Skillingmark, 131028 fiskevårdsområdesföreningar, natur och båtföreningar och 

131204 lokalhållande föreningar. Inbjudan till dessa möten gjordes mestadels via telefon. 

 

2.5 Telefonintervjuer 
De föreningar som inte bjudits in till stormöten eller på annat sätt medverkat vid någon 

aktivitet har beredningens ledamöter aktivt försökt kontakta genom att söka upp dem på mail 

eller telefon för att få deras synpunkter på samverkansmöjligheter. 

  
2.6 Webbformulär och enkät 
Mellan perioden 131001-140228 har det funnits ett webbformulär på kommunens hemsida, 

där allmänheten kunnat lämna synpunkter om de områden som ingår i uppdraget och det har 

totalt kommit in 2 synpunkter genom formuläret. Vidare har beredningen delat ut en enkel 

enkät till medborgare och föreningar där det stod ” Vi skulle gärna vilja ha dina synpunkter på 

hur föreningslivet i kommunen kan samverka” Totalt har 11 svar inkommit. 

  
2.7 Radiointervju 
Beredningens ordförande och tjänsteman medverkade och intervjuades av Radio CG under en 

timme i direktsändning 140212. Syftet med detta var att berätta om Utvecklingsberedningen, 

nuvarande uppdrag och uppmana lyssnare, medborgare och föreningar att ringa in med 

synpunkter eller skriftligen lämna in dessa senast 140228. 

 
2.8 Aktivitetskalender 
För att informera och återrapportera till föreningar och medborgare och andra intresserade om 

beredningens arbete finns en aktivitetskalender på hemsidan.  Där finns datum och platser där 
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man kan träffa ledamöterna för att lämna synpunkter, men även plats för referat och 

minnesanteckningar av synpunkter som inkommit. 

 

 
 

Denna knapp finns på kommunens hemsida www.eda.se och där kan man läsa mer om 

utvecklingsberedningens arbete, planerade aktiviteter och minnesanteckningar  med 

synpunkter från möten och aktiviteter. 

  
2.9 Seminarium med tjänstemän 
Ledamöterna ville få en nyanserad bild av hinder och möjligheter av synpunkter som 

inkommit från dialog med medborgare och föreningar inför slutredovisningen till fullmäktige 

i mars och träffade därför berörda tjänstemän 140217. 

 

Dialogseminarium 

Ledamöterna i utvecklingsberedningen inledde varje synpunkt och berättade mer nyanserat 

och gav exempel om respektive synpunkt nedan. Tjänstemännen gavs sedan tillfälle att berätta 

om sitt arbete med frågorna och ledamöterna och tjänstemännen hade sedan en gemensam 

dialog. 

 

Synpunkter som diskuterades: 

 

Föreningar: 

1.  Gemensamt kommunfiskekort 

2.  Brist på styrelsemedlemmar och personal till arrangemang 

3.  Gemensamt föreningskansli. Dela utrustning, personal, annonser mm 

4.  Föreningsservice. Uppdatera register, aktiviteter/kalender och information 

 

Kultur: 

5.  Musik och underhållning 

6.  Museer. Styrelser, besök av skolor/medborgare, ekonomiskt stöd och lokaler 

7.  Film och bio 

8.  Aktiviteter för barnfamiljer tex sagostund och barnteater 

 
 
 
 
 
 
Redovisning av aktiviteter 
 

http://www.eda.se/
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3. Aktiviteter 

Foto: Eda Glasmuseum 

3.1 Glasträff 130831 

Glasproduktionen i Eda startade år 1830 av Carl Christopher Lampa och Lars Vilhelm 

Ahlbom och fanns i olika konstellationer fram till nedläggningen år 1953. 

 

Eda Glasmuseum drivs av Eda Glasbruksförening och bygger huvudsakligen på den 

glassamling som Eda Glasbruksförening och kommunen förfogar över. 

 

Glasdag är ett bra initiativ tyckte många besökare, synd att inte fler besökare kommer. Det är 

varierat utbud med prova på aktiviteter som glasblåsning, ballonger till barnen, loppis, 

tipspromenad, café och gratis inträde till museét. 

 

Synpunkter: 

Företagarförening är under uppbyggnad när besöket görs, men är nu startad. 

 

Näringsliv och ideella föreningar samarbetar idag i kommunen. 

Det finns mycket att samarbeta med tex gemensam folder och marknadsföring. 

Det är viktigt att hålla ihop näringsliv, fritid och kultur. 

 

Kartor över företag och föreningslivet behöver finnas och dem ska vara uppdaterade. 

 

Yngre måste in i våra föreningar. Det är svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. 

 

Föreningar bör ha en gemensam dag någonstans i Eda så invånarna kan prova olika saker 

samtidigt, kanske kommunen kan medverka också. 

Kommunen bör bjuda in till träff med alla föreningar. 

 

En styrelsegrupp över föreningar från olika delar i kommunen. 

 

Mer samarbete mellan museer och hembygdsgårdar behövs. 

 

 

 

 

 

 

Åmotfors Scoutkår 130831 
Scoutkåren i Åmotfors fanns på plats under glasdagen för att visa upp sin verksamhet. 
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Synpunkter: 
Samla alla föreningar till en gemensam träff. ”Vi kan troligen samarbeta mer än vi gör.” 

 

Föreningsdag 1 gång per år, kunna visa upp oss och vårt utbud. 

 

Hjälp från ett kansli med utskick, trycka upp lappar. 

 

Nyttjande av gemensamma lokaler, kanske kan vi samsas. 

Kursverksamhet – föredrag som vi alla kan ha nytta av. 

 

Samarbeta med skolan, prova på dagar med olika teman. 

Ledarutbildningar och samarbete kring detta. 

 

Sätta ihop hela paket med upplevelser tex crousingen för de gamla. Scouterna kan fixa fika 

eller annat runt omkring. 

 

Mopedrally med picknick för familjen – tex scouterna fixar picknicken. 

Temakvällar där vi slår oss ihop. 

 

En förening kanske inte själva klarar allt men tillsammans kan det fungera. 

Mera samarbete om vi ska klara att överleva. 

 

    

Foto: Jessica Nilsson 

 
 
 
 
 
3.2 Dialogmöte med Åmotfors Motorklubb och Motorcykelklubb 130902 
Åmotfors Motorklubb finns i Åmotfors och hyr kommunens lokaler i Normas gamla fabriker. 
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Det finns drygt 20 garageplatser i två våningar samt gemensamma utrymmen för aktiviteter, 

tvätt, verkstad med maskiner samt en stor klubblokal. Motorklubben hyr i sin tur ut stora delar 

av övervåningen till Motorcykelklubben. Motorklubben har ca 160 medlemmar och 

Motorcykel klubben har ca 70. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jessica Nilsson 

Utvecklingsberedningen fick en rundvisning av byggnaden både innanför och utanför och 

efteråt samlades representanter från båda klubbarna och lämnade följande synpunkter: 

• Båda klubbarna samverkar idag med varandra och gärna med andra föreningar som 

tex i samband med Charlotta, PRO, Jösse MC, Scouterna mfl. 

• Oftast blir samarbetet när klubbarna får en förfrågan och ställer då gärna upp om det 

finns förutsättningar. Lättast är på sommaren, under kvällstid och helger då de flesta 

av medlemmarna jobbar dagtid. 
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• Söndagar och onsdagar träffas många vid lokalen för att åka ut på gemensam tur. 

• Det har varit diskussioner om hyresavtalet, men det är nu löst. Klubbarna anser dock 

att alla föreningar i kommunen borde behandlas lika när det gäller bidrag och stöd från 

kommunen. Så upplever man inte att det är idag och några exempel nämns. 

• Byggnaden behöver renoveras utvändigt. Målning och plåttak skulle behövas. 

Morsarvet/båthuset ramlar snart ihop om inget görs. 

• Det är svårt att värva ungdomar till motorklubben och MC klubben då det hänger ihop 

med körkortskrav. 

• Kommunen får gärna hjälpa till med sandning och plogning runt området samt 

sopcontainer. 

• Tidigare låg strömkostnaderna med i hyresavtalet. Nu betalas strömkostnaderna 

separat och åtgärder har gjorts för att sänka kostnaderna sedan en tid tillbaka men det 

skulle behöva göras mera som tex att täta fönster. Finns energisparande bidrag? 

Klubbarna får tips av Utvecklingsberedningen att kontakta Bostadsbolaget och Sören 

Nilsson som arbetar där med detta. 

• Det finns en gummiduk liggande som kommunen köpt till ett värde av 

uppskattningsvis 100 000kr. Denna kanske kunde säljas eller bytas mot plåt? 

• Om någon har överblivet plåt eller element är klubbarna intresserade av dessa. 

 

3.3 Dialogmöte med Eda Skans Museum 130902 
 

Eda Skans Museum finns i Åmotfors och öppnade år 1996. Museet har intentionen att belysa 

försvaret av västgränsen under perioden 1644, Hannibal, till Unionsupplösningen med Norge 

1905. 
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Foto: Jessica Nilsson 

Utvecklingsberedningen fick en rundvisning av delar av styrelsen för museet. I den centrala 

delen av Museet visas historien om Eda Skans. På museet visas vapen, uniformer, tavlor, 

dokument och bilder. Även de fynd som gjorts vid dykningar i Hugn finns att se inne på 

museet. 

Efter rundvisningen lämnades följande synpunkter till utvecklingsberedningen: 

• Julmarknad med öppet hus planeras genomföras i november. Styrelsen har ännu inte 

beslutat om detta än, men kan gärna tänka sig att arrangera den i samarbete med flera 

föreningar. Utvecklingsberedningen deltar gärna denna dag. 
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• Museet har problem med skyltning till museet och till Eda Skans. 

• År 2013 är besökarantalet 600-650 hittills, men styrelsen vill gärna att besökarantalet 

ökar. 

• Skolan borde ha med i undervisningen att barnen kommer till museét och Eda Skans. 

Förr fanns ”Eda Runt” som var en busstur från grundskolorna och runt i kommunen 

till bland annat museérna. Detta borde återinföras. Redan i skolåren bör barnen få 

information om föreningar och ideellt arbete. 

• En idé som finns är att bygga ett nytt Eda Skans museum vid Eda Skans. 

• Trädäcken vid Eda Skans är uppruttna och behöver helt eller delvis bytas ut. Idag ser 

Eda Skans ut som en skamfläck för kommunen, med  högt gräs och avspärrade 

områden. Riksantikvarieämbetet ansvarar för skötseln. Skogsvårdsstyrelsen klipper 

gräset. Ca 150 000kr skulle kostnaden vara att renovera trädäcken så att 

avspärrningarna kan tas bort. 

• Få vill engagera sig i föreningsarbete generellt och även i styrelsen för museét. 

Medelåldern för styrelsen är ganska hög och inga arvoden betalas ut. 

 

3.4 Företagarträff med representanter från Gnosjö 131029 
 

I Gnosjö finns 300 tillverkningsföretag av totalt 400 företag. Totalt utgör 

tillverkningsföretagen 60 % , handel 15 % och offentliga 20 % av Gnosjös arbetskraft. 

 

Varje år arrangeras 2 dagarsträff i Stockholm då de försöker påverka regering och statliga 

organisationer. www.entreprenorsregionen.se 

 

Hur gör ni/vad gör ni? 

• Kommunen besöker 2 företag varje vecka, en effekt av detta är att man räddade kvar 

ett företag som var på väg från kommunen, men som nu har byggt ut sitt företag. 

• Byggt en skatepark nära vatten för 2 miljoner kronor med bidrag från Arvsfonden. 

• Har en företagsförening inget näringslivsbolag. 

• Kommunhus och bostadsbolag har gått ihop. 

• Endast 5 villor har byggts i år. 

• Projekt lära ungdomar passa tider. Går 3 månader med lön från samhället sedan från 

företag. 

• Projekt med a-kassan 68 ungdomar ska jobba minst 7 månader. 

• 6 skolor varav en privat, det privata industriprogrammet har bara 5 elever. 

 

Varför är Gnosjö på 12 plats i näringslivsstatistiken och Eda på 280? 

 

• Svaret är samarbete och familjeföretag 

 

(Det finns många småföretag med max 20 anställda) 

 

 

 

 

 

http://www.entreprenorsregionen.se/
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3.5 Dialogmöte med föreningar i kommunen på biblioteket 131112 
 

Vi pratade fram och tillbaka om tankar och ideér kring Charlottadagen i maj. Det är viktigt att 

bevara detta firande som en tradition, men förändringar kanske måste göras. Kanske ska vi 

försöka få fram att det är en hemvändardag. Det kanske kan göras fler saker samtidigt som tex 

fler knallar, marknader och på två dagar. Idé om näringslivsmässa nämns. Matmässa och 

trädgårdsmässa är redan planerat. 

 

3.6 Julmarknad Åmotfors 131123 

• Det måste tas fram en plan för museerna i kommunen för framtiden. Som det ser ut i 

dag är många i styrelserna äldre, men inga nya engagerar sig. 

• Eda skans behöver rustas upp med nytt trädäck och skötas om bättre. 

• Ha alla museum i kommunen på ett och samma ställe och stötta med kommunala 

medel, det är en del av vår historia. 

• Föreningar skulle kunna samverka om och vid Hemvärnsgården i Åmotfors tex som 

våffelcaféet i Skillingmark. 

 

3.7 Kulturdag Åmotfors Folkets Hus 131130 

(Pratade med 12 personer, varav 4 ungdomar.) 

Bra med gratis tid i idrottshallarna. Arvika tränar gärna i Eda på grund av detta. Bra med 

samarbete runt konstgräsplan. Ha mixade fotbollslag med tjejer och killar för att få hela lag, i 

början. Åmotfors borde ha ett lag. 

Mycket av idrottsklubbars arbete hamnar på föräldrar, som inte har tid att ta på sig 

mer.(Vid prat om samarbete mellan idrottsklubbar och t.ex. hembygdsföreningar.) Svårt att få 

alla att dra åt samma håll vid samverkan mellan föreningar eller inom en förening. Saknas 

någon som står i cafeterian på ishallen, så barnen kan ta det lugnt där mellan skola och 

träning. Förslagsvis någon från AME. Åtminstone ett par dagar i veckan. 

Fotbollsföreningarna har ett skapligt samarbete. Eda United. Börjar fungera bra. Borde 

vara mer samarbete mellan fotbollsklubbar och Charlottenbergs atletklubb. En instruktör som 

kommer eller "prova på": Samarbeta med Valfjällets barmarksträning - olika klubbar kunde 

träna tillsammans. 

Få ut ensamkommande flyktingbarn i "föreningsrummet". 

Ordna en "Fritidsbank" där man kan låna begagnade sportgrejor och slipper köpa dyr 

utrustning. Lägg inte ner Fritidsgården i Charlottenberg innan det finns ett nytt alternativ. 

Gör om "Norskegårn" till fritidsgård. Ha fritidsgård på övervåningen på biblioteket eller i 

Folkets Hus-baren. Fritidsledarna har kollat en lokal bredvid hälsokosten, som ungdomarna 

tycker är bra. Tråkigt att yngre syskon inte får uppleva fritidsgården. Bra och roligt med 

övernattningar med fritidsgården. Aktivitetsdagar för att locka folk. Ska det vara en fritidsgård 
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ska den ligga i Åmotfors, som är mest centralt. Det ska vara tre fritidsgårdar i kommunen! 

Gör en riktig föräldraundersökning om fritidsgårdarna! 

Dumt när kommuner lägger kostnader inom skolan på föräldrar, tex vid utflykter. Skolan ska 

vara avgiftsfri. Barn och bildning bör ta vara på föräldraerfarenheten innan de tar beslut i 

olika frågor. Föräldraråden ska ha tillträde till Bildning, ev. ett gemensamt föräldraråd. Bättre 

att politiker blir inbjudna till föräldraråd - och kommer! Rektorn var "rejäl" och ringde 

personligen till berörda när det gällde dagbarnsfrågan. Då återfick man tron på kommunen. 

Barnen i skolan ska ha omedelbar hjälp vid lässvårigheter, t.ex. läsplattor. Ge dem hjälp nu! 

Vissa ansvariga tjänstemän inom skolan verkar inte ens veta var man kan söka stöd. Ha 

"klassmorfar" eller liknande i skolorna. 

 

Vettigt att den som jobbar på kommunhuset bor i kommunen. Viktigt att kommunen lyssnar 

på kommuninnevånarna. 

 

Tallmon har blivit jättefint. Ordna utomhusstyrketräning där, med timmergrejor. 

 

Bra med samverkan mellan skola och hembygdsföreningar. Särskolan fick ut mycket av det. 

Mer kultur i Eda. Borde ha rockskola! Få en kommun som medborgarna vill bo i, med 

allsång, konserter, trivselkvällar mm. Uteserveringar med musik. Fler scener i Eda. Fler 

evenemang. Roliga saker som kulturdagen. Bra med musik och studiefrämjandet och idrotten 

är bra. Man flyttar nog från Eda i framtiden pga få "kontakter" i musikvärlden. 

3.8 Julshow Norra Mon 131208 

För att ridskolan ska kunna erbjuda fler aktiviteter och samarbeta med andra föreningar mm 

behövs fler och förbättrade ridleder. Ridskolan behöver rustas och handikappanpassas. 

Kommunikationerna till och från Norra Mon är dåliga och därför är det svårt för ungdomar att 

ta sig dit och delta på aktiviteter. 

 

Viktigt med samarbete mellan föreningar för att överleva och många av barnen som deltar är 

de samma. 
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Positivt att Utvecklingsberedningen finns och har uppdraget att ha dialog med medborgarna, 

det är alltid välkommet! 

Foto: Jessica Nilsson 

 

3.9 Deltagande på Pensionärsråd och Handikappråd 
 
Från både Pensionärsrådet och Handikapprådet kom önskemål från föreningarna om såväl 

möteslokal och arkivutrymme. Många av föreningarna hade handlingarna hemma hos någon i 

styrelsen. De tyckte inte det var bra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Stormöten 

 
4.1 Byalag och föreningar i Järnskog och Skillingmark 130926 
 

Närvarande UB: John Badh, MatsÅke Knutsson, Jannica Bergström, Jan Silverås, Birgitta 

Eklund och Mia Nerander 

Närvarande föreningslivet: Gunnbjörg Myrvold, Sven-Åke Bryngelsson, Mikael Englund, 

Mona Gustafsson, Tony Nilsson, Bertil Gustafsson, Karl-Erik Fahlstad, John Persson, Harry 

Mattsson, Thorbjörn Nilsson, Lennart Elgström, Inga-Maj Karlsson och Henry Larsson. 

Representerade föreningar: Järnskogs Missionsförsamling, Sagosätra SK, Järnskogs 
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Framtidsgrupp, Eda Näringsliv, Järnskogs GDV, Järnskogs PRO, Skönneruds Byalag, 

Mosstakans Skolmuseum & samlingslokal, Koppoms Gymnastikförening, Koppoms 

Folketshusförening. 

 

Koppoms Allaktivitetshus drivs av 5 föreningar gemensamt; Uvux, PRO, KIK, Koppoms 

Folketshusförening och Framtidsgruppen. Det är nytt för Koppom med den sortens 

samarbete. PRO är mest aktiva, med bl.a. boule, bingo och syjunta. Här finns scen och 

utrustning för datakurser. Man vill skapa inkomster till driften genom aktiviteter och har fått 

eu-bidrag via leaderbidrag till uppstart och inte sökt kommunala medel. Allaktivitetshuset 

startades från början för att minska ungdomsbrottsligheten i Koppom. Man vill gärna ha 

samarbete med musikskolan. Här finns instrument och fin lokal! Allaktivitetshuset har blivit 

sponsrat av lokala företag. Sponsring är ett alternativ till kommunala bidrag. 

 

KIK och Folketshusföreningen har Gillevigala tillsammans. 

Bra om flera föreningar samsades om Hembygdsgården i Koppom; då kan man ha bättre 

öppettider och klubbarna delar på inkomsterna. Aktivt föreningsarbete kan generera 20 000:- 

på en vecka. Problem med hög medelålder och ork att hålla samma fart som förr i 

Hembygdsföreningen, som vill ha fler ungdomar, men det gäller att skapa en idé. Nya 

föreningen 

 

Skönneruds Byalag har med framgång organiserat en Koppomsmarknad och tipspromenader. 

Första gången kom 110 personer,  40-50 personer per tipspromenad nu under hösten. Sista 

tipspromenaden kommer pengarna att skänkas till Hiernegården! Man ställer även i ordning 

en liten badplats uppe vid Mjögsjön. 

 

Koppoms Gymnastikförening har stött på patrull när det gäller att få bidrag till att utbilda 

ledare, en summa om 1000:- ville man ha, men nekades då ingen av medlemmarna var under 

25 år. Medlemmarna är 40+ och gymnastiken är för dem friskvård. De tycker också att det är 

lite underligt att få 4 sidor med städregler av kommunen, då det inte finns vare sig sopborstar 

eller är städat när de kommer dit. 

 

Mosstakans Skolmuseum upplever dock ett bra initiativ från kommunens sida i och med de 

bussturer dit med skolungdomar som arrangerats! Skolmuseet har samlingslokal året runt och 

aktiviteter på sommaren. Har problem med återväxten -vem ska ta över? 

 

Även i Järnskogs Missionsförsamling har man denna fråga att ta ställning till då medelåldern är 

70+, men man har dock planer på att ordna Nying igen i Beted, där lokaler ställs i ordning nu 

(hade tidigare Aktivitetshuset, dåvarande SMUgården), trots att ungdomsverksamheten annars 

ligger nere. Det pågår fortfarande aktiviteter sommartid i Strömsmarks Sommarhem, ett 

gammalt renoverat missionshus med olika verksamheter. Musikskolan har ibland konserter i 

missionshuset. Dessutom ordnas Valborgsfirandet  i samarbete med Järnskogs Kyrka och 

Hembygdsföreningen. 

 

Sagosätra SK har skött Sagosätras skidspår i 20 år och vill fortsätta, men nu är skotern gammal. 

Man har bett kommunen om bidrag men fått avslag. Intresset från Eda kommun upplevs som 

ljumt, men från Årjängs kommun finns visat intresse, kanske kan man få hjälp där. Behöver 

startbidrag till ny skoter, pengar till driften kommer genom frivilliga bidrag. 

Järnskogs GDV har 6 danser per år på Solliden. Man hade fler förr, men fick dra ner till 

hälften för att få det att gå ihop. De har många besökare från Årjäng och Norge och önskar att 

fler från hemtrakten kom. Ca 100 besökare varje dans. 
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Mest känslor väcker Rosariet i Koppom som skapats av Bertil Gustafssons idé och långa 

arbete, samt delvis andra ideella krafter. Rosariet väcker beundran på många håll, även 

internationellt. Folk kommer från hela Europa för att besöka Rosariet och det finns med på 

bl.a. en tysk 10-i-topplista med de 10 galnaste Rosarierna. Jonas Gardells TV-serie gav även 

Rosariet extra reklam då en av karaktärerna från TV-serien beställde en ros till en av de andra 

karaktärerna och Gardell la ut det på sin hemsida. 15 000 träffar på en dag.Kan man vänta sig 

en ström av besökare till sommaren? Kommunen har bistått med kommunalt vatten, en bod 

som ej användes flyttades dit till trädgårdsredskap, man har fått handikappanpassat och AME-

hjälp till gräsklippning. Gräsklippningen har varit mer sporadisk nu i sommar och man önskar 

en tidsplan, så man inte behöver ringa hela tiden, kanske att en ansvarsfull person kom en 

gång/vecka. Då kunde Bertil samt medhjälpare fokusera på arbetet med själva rosorna, 

ogräsrensning mm. Det föreslogs även att Bertil borde uppmärksammas av kommunen. Hela 

området runt Brobacken, med Rosariet, Älvstigen (Fiskeföreningen), Mumindalen, Röda 

Villan och Allaktivitetshuset är ett område som lyfts och byggts upp med ideella krafter. Visst 

är det viktigt för kommunen att förvalta detta? 

 

Utan AME blir det svårt. Alla kommunens sevärdheter bör vara kommunala 

angelägenheter.Vem bestämmer vad AME ska hjälpa till med? Det gör AME själva, men man 

ska höra av sig i god tid. AME:s arbete är ovärderligt för att kunna hålla standard på 

kommunens olika platser. Kunde Sagosätra SK få hjälp av AME med att köra upp spår? Man 

önskar att UB pratar med AME - hur vill de att samarbetet med föreningarna ska vara? 

Kommunikationsvägar mm. Eda Näringsliv ska sammankalla till möte med AME. Pga att 

mötet hölls i Koppom var de flesta närvarande från Koppomsföreningar. 

 

Om övriga Eda nöjde vi oss i stort med att konstatera  att man i Skillingmark är mycket bra på 

samarbete mellan föreningar och att Åmotsfors har ett fint Folkets Hus där föreningarna borde 

samverka mer. Man pratade också om de skrotbilar som på diverse ställen utmed stora vägen 

skämmer Koppoms utseende. Kan föreningarna gå ihop och be ägarna flytta på dem? 

 

Diskussion om kolliderande aktiviteter, kommunens olika loppisar mm. Lägger man energi på 

en aktivitet vill man gärna ha valuta för det med stort besöksantal. Mycket arbete sker redan 

mellan föreningarna för att att olika evangemang inte ska hamna på samma dag och tid. 

Viktigt att annonsera sina evangemang i Evangemangskalendern på kommunens hemsida och 

i Morokulien. UB bad föreningarna att uppdatera föreningslistor och uppgifter i 

föreningsregistret på kommunens hemsida. Eda Näringsliv vill vara en samverkande faktor 

för hela Edas föreningsliv och påhejades av övriga föreningar. De har möte den första 

tisdagen i varje månad på Byggkompaniet i Charlottenberg där de har lokal. Även ideella 

föreningar är välkomna. 

 

4.2 Fiskevårdsområdesföreningar, naturvårdsföreningar och båtföreningar 

Köla Hembygdsgård 131028 

  

 Närvarande UB: John Badh, Mia Nerander, Birgitta Eklund, Jannica Bergström, Mattias 

Mellgren och Jessica Nilsson 

 Övriga deltagare: Mats Rydström, miljöchef, Leif Olsson, Lersjöarna fvof, Malte Olsson, 

Lersjöarna fvof, Peter Lundaby, Lersjöarna fvof, Jan-Åke Malmstedt, Hugn fvof, Daniel 

Nilsson, Vrångsälven fvof, Åke Axelsson, Naturskyddsföreningen, Joakim Levin, Ränkens 

båtklubb, Tomas Gustavsson, Ränkens fvof, Jan Hultman, Skillingmark fvof, Kurt Emtman, 
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Skillingmark fvof, Stefan Högberg, Stora & Lilla Hög fvof, Bernt Karlsson, Nysocken fvof, 

Lennart Torell, Bysjön fvof och Svante Åmberg, Bysjön fvof 

 fvof= fiskevårdsområdesförening 

 

 Genomgång av Utvecklingsberedningens uppdrag: 

Hur kan Eda kommuns föreningsliv samverka för att få spets och bredd på utbudet inom 

kultur och fritid? 

 

Diskussion: 

Vattenreglering i Hugn är mycket negativt. En ny lagstiftning är eventuellt påväg, men det 

tar tid. Vattnet är mycket lågt på många ställen och det  är bl.a. stora problem för yngel och 

sjöfågel. 

Vattnet i Hugn är bra, bra pH och det finns många olika sorters fisk. Det finns oro att 

askhanteringen på Lunden påverkar vattenkvalitén i Hugn.I några fall har samarbete skett 

mellan Hugns fvof och Ränkens fvof exempelvis när det gäller beslut om enhetliga priser på 

fiskekort. 

Nysocken fvof har planterat gösyngel och har goda erfarenheter av detta. 

Alla föreningar upplever problem med att rekrytera nya styrelsemedlemmar och det gäller 

framförallt yngre medlemmar. Tom 16 år är det gratis att  fiska i alla föreningar. Några 

föreningar erbjuder familjekort. 

I framtiden kan problemen med att rekrytera nya styrelsemedlemmar bidra till att man tvingas 

till sammanslagningar mellan flera. I så fall uppkommer bekymmer med att nästan alla idag 

har olika stadgar i sina styrelser. 

Alla närvarande är positiva till ett gemensamt fiskekort för kommunen. Detta finns inte 

idag, men är efterfrågat av både medborgare och turister. Ett gemensamt fiskekort för hela 

kommunen kommer att bidra till merförsäljning för alla föreningar, men alla poängterar att 

alla fortfarande ska kunna sälja egna som förut. 

Förutsättningarna för ett gemensamt fiskekort med bl.a. frågor om administration och 

kostnads och intäktsberäkningar kan diskuteras vidare i varje förening och kommer bl.a. att 

tas upp på mötet 5/12 (se punkt 3). Exempel på var gemensamma kort kan säljas är 

Turistbyrån, Bug Sport, Thon hotell, Köpcentret, Handelsparken, biblioteken och 

medborgarkontoret. 

Många känner inte till alla sjöar, vilket vatten som finns, vilken sorts fisk man kan fiska och 

var man kan köpa fiskekorten. Bättre information behövs därför för både medborgare och 

besökare. Turistbyrån kan hjälpa till med att ta emot information från varje förening om var 

man kan köpa kort, kontaktpersoner och övrig information. 

För att bli ännu bättre på information om sjöar, vatten och fiskesorter mm önskas: 

Karta: En stor karta placerad på Morokulien med alla sjöar märkta med vilka fiskar som 

finns mm. 

Guidning: Arrangera guidedagar, fiskecamp mm för att sprida kunskap. 

Hemsida: En gemensam hemsida för alla fvof i kommunen med information. 

SMS tjänst: Utveckla sms-tjänst för att göra det enklare att köpa fiskekort när som helst på 

dygnet. (Har provats lite, men inte fungerat bra.) 

Mobil App: Utveckla mobila appar, för att göra det enklare att köpa fiskekort när som helst 

på dygnet. 

Att tänka på vid mobila tjänster: Finns det täckning? och nätet på andra sidan gränsen. 

Det finns ingen som idagsläget kan sköta administrationen för att kunna genomföra 

ovanstående önskemål, men det skulle eventuellt kunna startas upp i projektform. 

En paraplyorganisation för naturintressen i kommun behövs. 

Alla fvof kan bli bättre på fiskevården! 
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Bysjöns fvof är nöjda med turismen inom sitt område även om det har både sina för och 

nackdelar. Tyvärr finns inga kräftor kvar. Det är bekymmer med vattenscoterkörning. Vilka 

regler gäller kring detta? 

Nysocken fvof berättar om deras fisketävling ”Största fisken” som handlar om att lyckas fiska 

upp största gös, abborre och gädda och där man kan vinna fina priser. De andra föreningarna 

har liknande tävlingar. Skulle man kunna utmana varandras fvof i en tävling?Samtliga 

närvarande föreningar anser att det är svårt att bedriva tillsyn över olovligt fiske mm. 

Foto: Mattias Mellgren 

Övriga frågor och synpunkter 

Kanotleder. 

Problem med nedskräpning bl.a. efter Sockervägen. 

Bysjöns fvof efterlyser gränsdragning för fågelskyddsområdet i norra Bysjön. Efter kontroll 

med Länsstyrelsen visar det sig att inget fågelskyddsområde finns bildat. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Lokalhållande föreningar 131204 

Närvarande UB: John Badh, Jannica Bergström, Birgitta Eklund, Mia Nerander och Jessica 

Nilsson 

Representerade föreningar: Eda kyrkbygds byalag, Åmotfors byalag, Åmotfors FH, 

Åmotfors Folkets Park, Köla hembygdsförening, Eda Näringsliv, Hammar FH och 

Lundsbergs bygdegårdsförening. 

 

 Diskussion: 
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 Eda kyrkbygds byalag: Samarbetar inte med andra föreningar idag men arrangerar 

 återkommande aktiviteter under hela året som är populära med många deltagare. Ex på 

 aktiviteter är tipspromenad, månskenspromenad, valborgsfirande med 

 Bysjöstjärnorna, påskbuffé och pimpeltävling. 

  Åmotfors byalag: Har för få aktiva och föreningen riskerar att läggas ned. 

 Åmotfors FH: Hyr ut sin lokal och har några aktiviteter per år. Har ansökt om medel 

 för att kunna digitalisera biosalongen, men beslutet kom för sent. Föreningen har för 

 avsikt att återkomma med ny ansökan eftersom förutsättningarna delvis ändrats. 

 Åmotfors Folkets Park: Samarbetar gärna med fler föreningar. Har inte haft problem 

 med att få folk till styrelsen eller att jobba ideellt vid arrangemang. Vår fina Folkpark 

 är en mötesplats för hela kommunen och föreningslivet. Vi måste se till att denna 

 "pärla" finns kvar i framtiden.Vi skulle också önska en sorts förlustgaranti vid våra 

 arrangemang. Där det för det mesta går runt och blir någon krona över som går till 

 olika renoveringar i parken. 

 Köla hembygdsförening: Har många arrangemang under året. Har fått mycket god 

 och bra hjälp av AME. Bra om föreningsregistret blir uppdaterat, så är det inte idag. 

 Respektive förening i kommunen borde upprätta programförslag i samråd med övriga 

 föreningar så att inte aktiviteter krockar med varandra. Sträva efter gemensam 

 marknadsföring i press och programblad. 

 Eda Näringsliv: Alla föreningar är välkomna att bli medlemmar i Eda Näringsliv. 

 Hammar FH: Hyr ut sin lokal, men har få aktiviteter. 

 Lundsbergs bygdegårdsförening: Hyr ut sin lokal och har några aktiviteter per år. 

 

 

  Foto: Jessica Nilsson 

5.  Medborgardialog per telefon 

 
De föreningar som inte bjudits in till stormöten eller på annat sätt medverkat vid någon 

aktivitet har beredningens ledamöter aktivt försökt kontakta genom att ringa dem för att få 

deras synpunkter på samverkansmöjligheter. 

 
Ulla Larsson - Eda Dansare. Har inte tid med samverkan. Har bara Årsmöte och 

Midsommarfirandet som aktiviteter. Eda dansare har varit aktiva sedan år 1977. 
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Inger Sjöblom - Edabygdens Trädgårdsförening/Fotoklubben Köla. Ska vara med på 

Charlotta. Trädgårdsföreningen är självgående, behöver inte samverka, fast de har haft träffar 

på olika hembygdsgårdar. Tycker själva att de har väldigt bra program och intressanta 

föreläsare och är besvikna på att inte fler kommer på deras träffar, bara 10-20 varje gång, fast 

de har ca 100 medlemmar! De har haft t.ex. föreläsare från Botaniska, men mycket få kom. 

De har en drivande, fungerande styrelse, men alltför få som kommer på mötena. 

Torbjörn Persson - Föreningen Edaträffen. Svårt att få föreningar att gå runt nuförtiden. 

Folk behöver inte träffas längre för att få sällskap eller information - nu har de internet och 

alla sociala medier. Folk har inte tid med föreningsliv. Ungdomarna kommer, men när de 

skaffar familj är inte bilen "prio 1" längre. Har försökt få motorklubbar från andra städer att 

komma på Edaträffen, men det gör sig inte. 

Maj-Britt Börjesson - Morokulien Dansförening. Föreningen håller på att somna in. de har 

haft  program med skoldanser i Hammar Folkets Hus och mycket annat, men nu är de för få 

och sjukdom har gjort dem färre. de har varit aktiva sedan 90-talet någon gång. 

Bengt Nilsson- Arko Hopp. Grunden är att allt föreningsarbete ska vara ideellt arbete. Det 

behövs mer samarbete mellan föreningar i kommunen och lättast är nog mellan föreningar 

som finns i närområdet tex Köla AIK, Valfjällets slalomklubb och Arko Hopp tillsammans. 

Kjell Hansson- Charlottenbergs Musikkår. Musikkåren samarbetar med Norge och 

Eidskog musikkår vilket fungerar bra. Det finns inga andra tankar på samarbete eller någon 

mer att samarbeta med i Eda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Redovisning av webbformulär och enkät 

 
Mellan perioden 131001-140228 har det funnits ett webbformulär på kommunens hemsida, 

där allmänheten kunnat lämna synpunkter om de områden som ingår i uppdraget och det har 

totalt kommit in 2 synpunkter genom formuläret. Vidare har beredningen delat ut en enkel 

enkät till medborgare och föreningar där det stod ” Vi skulle gärna vilja ha dina synpunkter på 

hur föreningslivet i kommunen kan samverka” Totalt har 11 svar inkommit. 
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 6.1  Webbformulär 
 

131206 Anna-Carin Karlsson Man måste nog ha EN samordningsperson, så att allt går till 

genom samma. Alla föreningar bör få samma bidrag per medlem och samma 

driftsbidrag/hjälp för att avundsjukan föreningarna mellan ska vändas till samarbete istället. 
 

140115 Pär Kaspersen När det gäller idrottsföreningarna kan man ha en vision om ett 

"Idrottens Hus", en gemensam samlingsplats för idrottsföreningarna. I huset har föreningarna 

en gemensam kanslist (spindel i nätet) samt egna mötes/samlingslokaler. Ett gemensamt 

fikarum finns som också blir en mötesplats för spontana diskussioner om olika 

samarbetsprojekt mellan föreningarna. I "huset" kan man lära av varandra och dra nytta av 

andra föreningarnas kompetenser inom tex rekrytera och behålla aktiva, styrelsearbete, 

ledarskap, träningsmetodik, arrangemang osv. Ha gemensamma utbildningar och 

föreläsningar. Skapa ett samarbetsklimat som gynnar kommunens barn & ungdomar. Planera 

verksamheterna tillsammans och därmed ge barn & ungdomar möjlighet att bedriva flera 

idrotter längre upp i åldrarna. Ett galet förslag men tack för ordet! 

 

 6.2 Enkät och inkomna synpunkter 

 

131101  Anna Davidsson,  Koppom Konstnärsförening 

"Kommunen bör satsa mer på kultur och bibliotekstjänsterna, inte mindre." 

 

Kommunen bör trycka upp kataloger med kommunens alla föreningar - deras inriktning, 

verksamhetsplanering och kontaktpersoner, och skicka ut till föreningarna. 

Info och kännedom är steg 1 och grundförutsättning för att samarbete ska kunna ske." 

 

131112 Sune Håkansson, Åmotfors Folkets Park 
Vi skulle önska mer samarbete för olika arrangemang i parken, som vi inte själva vågar 

arrangera p.g.a. kostnaderna. Vår fina Folkpark är en mötesplats för hela kommunen och 

föreningslivet. Vi måste se till att denna "pärla" finns kvar i framtiden med tanke på våra 

ungdommar som kan arrangera något eller hyra. Parken är ju F O L K E T S park oavsett 

arrangemang. Alla skall känna sig välkomna dit.  

Parkstyrelsen har nu i 20 år arbetat efter samma linje att den hela tiden underhålls och ser fin 

ut. Detta har gjorts av ideella krafter, där vi har en styrelse som är den samma på vissa poster 

som den var från början. 

Vi skulle också önska en sorts förlustgaranti vid våra arrangemang. Där det för det mesta går 

runt och blir någon krona över som går till olika renoveringar. Därför vore en förlustgaranti 

mycket välkommen. En garanti som kanske aldrig behöver träda i kraft. Men då hade vi 

tryggheten. 

 

131113 Tintin Rönning Biblioteket/Kultur 

Föreningsträff, där alla föreningar bjuds in varje vår och höst! Tankar och idéer kring 

kommande evenemang. Vad kan vi hjälpas åt med? Vilka kan min förening gå i hop med inför 

kommande evenemang? Vad kan vi hjälpa till med? 

 

Mer gemensam marknadsföring! Ett register/häfte där alla föreningar presenteras kort och 

med uppdaterade kontaktuppgifter. 

Göra färre men större evenemang där alla föreningar kan medverka tex Charlotta och 

skyltsöndag. 

När jag tänker Open Art så är nästan alla kulturföreningarna med sedan förr! 
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140121  Karl-Erik Fahlstad, Hembygdsföreningen Köla Stämma 

• Respektive förening kan ansluta sig till Eda Näringsliv Karl-Erik Fahlstad är 

kontaktman. 

• Upprätta ett aktuellt föreningsregister med rätt kontaktperson. 

• Respektive förening skall upprätta programförslag i samråd med övriga föreningar. 

• Sträva efter gemensam marknadsföring i press och programblad. 

• Respektive förening skall kontinueligt rapportera sina  arrangemang till Eda Kultur & 

Fritid. 

140127 Anne-Sophie W Bondeson Håvilsrud Bysamfällighet 

Gör en översikt över styrelser med adresser, alla föreningar i kommunen samt möten som 

föreningar arrangerar. 

Ge bidrag till informationsblad som tex Häljeboda och Håvilsrudbladet. 

Bjud in till möte en gång per år med alla föreningar och representanter från kommunen. 

140130 Randi Berg, Närradioföreningen (Radio CG) 

Radio CG är en ideelförening som sprider glädje både för unga och gamla. Det är inte många 

kommuner som har en närradio. Varför inte använda oss, för att få ut sitt budskap. Det gäller 

affärer, företag, föreningar, bostäder och kommunen. Det kostar lite pengar, men det är inte 

gratis att göra radio. Många vet inte vad media är och vi hjälper gärna till om intresse finns. 

Det är bara att höra av sig. 

 

140203 Maud Eriksson, Häljeboda Folkets Husförening 

Vi efterlyser ett forum för gemensam information (typ bokningssystem) där föreningarna kan 

samordna sina planerade arrangemang. Medlen som kommunen eventuellt skulle kunna bidra 

med, anser vi ska fördelas över hela kommunen även ytterområdena, inte bara tätorternas 

föreningar. Vi skulle kunna hjälpas åt att ordna arrangemang mellan föreningarna. 

 

140207 

Badhus önskas samt bowling. Där kan föreningar samverka och sköta gemensam 

administration. 

 

 

140213 Marianne Augustsson 

Jag tycker Radio CG är bra för bla alla gamla och sjuka. Tur att dem finns! 

 

140212 Martin Bollner, Charlottenbergs HC 
 

Hur kan föreningslivet i Eda samverka? 

 

För snart sju år sedan tog jag en plats i styrelsen för Charlottenbergs Hockey Club, något som 

sannerligen var en utmaning med en ansträngd ekonomi. Omedelbart inleddes ett stålbad för 

att först och främst få ekonomin i balans då detta var det första steget till att skapa någon form 

av arbetsro för att kunna fokusera på kärnverksamheten och rekryteringsfrågorna. Vid detta 

tillfälle hade vi också ett damlag i högsta serien i ishockey, något som självklart var positivt ur 

marknadssynpunkt men krävde sina resurser i övrigt. Ungefär vid den här tidpunkten väckte 



 

 

24 

vi liv i dansgalan under påskhelgen vilket man nog får säga blev något av en vändpunkt. 

Något år senare bildades Färjestads BK Hockeyallians, en ekonomisk förening där samtliga 

ishockeyföreningar med någon form av ungdomsverksamhet är medlemmar. Alliansen har de 

senaste åren kört Nordic Youth Trophy i Värmland under augusti månad under den sista 

skollovsveckan, ett praktexempel på vad föreningar kan åstadkomma genom samverkan. 

Dansgalor och cuper har gjort att vi byggt upp en relativt stabil ekonomi men trots detta står 

vi lite grann och stampar för att kunna ta nästa steg och utveckla verksamheten. Som jag 

skrev inledningsvis klev jag in i styrelsen för snart sju år sedan, förutom någon enstaka är det 

fortfarande samma personer som sitter där än, och vi brottas fortfarande med samma frågor. 

Hur kan vi rekrytera nya krafter till en styrelse? Hur kan vi hitta möjlighet till avlastning med 

administrativa frågor och ärenden? Hur kan vi locka fler sponsorer? Hur kan vi locka fler 

ungdomar till vår verksamhet? Sannolikt samma frågeställningar som de flesta andra 

föreningar i Eda kommun också brottas med år efter år. Vi som sitter där brinner för vår 

förening och idrott, men då den ideella arbetskraften blir allt svårare att få tag på får vi helt 

enkelt koncentrera oss på att sköta det administrativa och ekonomiska som bara måste 

skötas. Tiden och orken att kunna fokusera på utveckling och rekrytering blir mindre och 

mindre, något vi också tryckte på i det samtal vi hade med Lasse Sjöberg, Mimmi Adolfsson 

och Anders Gillberg för snart ett år sedan. Idéerna finns där, planerna finns där, visionerna 

finns där, men tiden och orken saknas för att kunna ta nästa steg. Något vi känner skulle 

kunna avlasta styrelsen i vår förening vore en kanslist. Dock har vi svårigheter att hitta rätt 

person och det är dessutom inte en heltidssysselsättning. Här tror vi dock att andra föreningar 

också skulle ha ett behov så ett samarbete på kanslisidan skulle avlasta en hel del. 

 

Precis som det är svårt att hitta personer till styrelsen är det också svårt med rekrytering av 

ledare. Ett slags ”ledarnätverk” med gemensamma utbildningar, erfarenhetsutbyten etc 

vore också något som skulle kunna stärka både föreningssamverkan och ledarrollen. 

Som ett exempel skulle t.ex. vissa typer av aktiviteter/träningar kunna göras gemensamt 

med andra idrotter. Gemensamma träningar där ungdomar från exempelvis CHC och 

Valfjället deltar bidrar till större grupper, ett kunskapsutbyte mellan idrotterna och 

föreningarna, större förståelse för varandras verksamheter och med högsta sannolikhet också 

en mer meningsfull och givande aktivitet. 

 

Samverkan med skolan är också en viktig punkt för att kunna visa upp föreningen och dess 

verksamhet. Att i god tid få kännedom om när skolan tänker nyttja isen och en öppenhet från 

lärarna där skulle kunna göra att representanter från föreningen skulle kunna finnas på plats 

vid dessa tillfällen för att exempelvis ha viss skridskoutbildning. 

 

En ”föreningssida” på nätet där aktiviteter kan läggas in skulle också kunna bidra till att man 

försöker hitta lediga tider för aktiviteter så att inte allt behöver krocka kan också vara ett sätt 

att ge ungdomarna möjligheten att prova på olika idrotter, något vi tror är viktigt, i synnerhet i 

de yngsta åldrarna. Förr var det mer årstidsbaserat men känslan är att alla mer och mer 

inkräktar på ”varandras säsonger”. Personligen tror jag att föreningarna i längden skulle tjäna 

på att värna om varandra. Sen ska det självklart kunna finnas aktiviteter för alla men även här 

tror jag på tanken med vissa gemensamma aktiviteter för att skapa större grupper vilket ger en 

mer meningsfull aktivitet. 

 

Idrottsturism är ett starkt växande område där vi genom deltagande i Nordic Youth Trophy 

starkt bidrar till att sätta Eda på kartan. De erfarenheter vi samlat på oss genom dessa 

arrangemang kan säkert komma andra föreningar till nytta, likaväl som andra föreningar kan 



 

 

25 

komma med erfarenheter från arrangemang de genomfört. Kanske kan man till och med 

arrangera saker tillsammans, eller hjälpas åt på varandras arrangemang. 

 

Genom samverkan nås en större förståelse för varandras verksamheter, genom 

ledarsamverkan byggs också broar mellan dem. I förlängningen kan andra positiva effekter 

komma som gemensamma aktiviteter, gemensamma funktioner, gemensamma 

inköpsmöjligheter osv. 

 

Fokus i denna text har av naturliga skäl hamnat på samverkan mellan idrottsföreningar men 

det finns självklart möjligheter till samverkan även med andra typer av föreningar. Som 

exempel vet jag att Sunne IK under flera år haft samarbete med exempelvis PRO vid deras A-

lagsmatcher. Medlemmar från PRO har då hjälp till vid entré, som publikvärdar och i 

cafeterian etc. 

 

Avslutningsvis vill jag bara säga att för att kunna få en spets måste det finnas en bredd, annars 

når man aldrig dit. Vi kommer i vår förening satsa hårt på nyrekrytering kommande år, 

skridsko- och hockeyskolan är vår allra viktigaste verksamhet och detta ska både synas och 

höras. Här har vi goda exempel från andra föreningar i Värmland genom ”lek på is” osv. som 

lyckade koncept för att skapa en glädje och entusiasm över att vistas på isen. Dessa exempel 

har vi tack vare den samverkan som finns mellan föreningarna i hockeyalliansen och jag är 

därför helt övertygad om att vi kan hjälpa varandra ”gränsöverskridande” även inom den egna 

kommunen. Dock skulle allt det som nämnts tidigare i denna skrivelse kunna skapa än bättre 

förutsättningar för att bedriva en så bra verksamhet som möjligt, det är ju det man vill kunna 

koncentrera sig på och lägga kraften på. 

 

140303 Charlotte Langerud 

 Jeg engasjerte meg i dette spørsmålet etter å ha sette artikkelen i Arvika nyheter. Jeg 

 er utdannet Kulturarbeider fra Høgskolen i Telemark, avdeling Bø (Norges eldste 

 kultur-utdannelse). Jeg har jobbet totalt 7 år innenfor forskjellige kulturinstitusjoner i 

 Vestfold, Telemark og Oslo. Jeg flyttet til Charlottenberg juni 2011 da min nåværende 

 samboer var knyttet til Charlottenberg med sitt barn. Jeg jobber fortsatt i Norge, men 

 ikke innenfor kultur i dag. 

 Dere spurte hvordan kommunens lag og organisasjoner kan samles for å bedre 

 kulturtilbudet. Dette temaet har jeg sitti og tenkt på noen i noen uker og ønsker å 

 komme med mine tanker rundt dette. Dette er det enkelt å svare å på. Ved ett 

 samarbeid/nettverk kan man overføre kompetanse og dermed blir sterkere som  

 kulturarrangører. Men så finnes det mange momenter og tanker som gjør dette mer 

 komplisert. 

 Kultur er ikke gratis. Og det kommer aldri til å bli det. I hvert fall ikke om det skal 

 være av litt kvalitet. Men det er jo naturlig å tenke at det er flere som skal være med å 

 betale for kalaset. Jeg syntes det er helt utrolig at det finnes så mange næringer i 

 kommunene, og så få av dem som markerer seg som bidragsytere tilbake til 

 kommunenes innvånere. Spesielt med tanke på hvor mye spillerom Thon har fått i 

 Eda. Uten at kommunene har fått stort tilbake (som jeg kjenner til). Det er en helt 

 naturlig tanke at næringslivet skal være med som sponsor på kulturelle arrangementer. 

 En tredeling på utgiftene mellom, kommunene, foreningen og næringslivet er 

 mest  naturlig. 

 Det er mange måter å samarbeide på. 
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 Organisasjonene seg i mellom burde samarbeide for å kunne lette utgifter ved 

 markedsføring, kompetanseutveksling osv. Her kan jo kommunen vurderer om det er 

 nødvendig med sitt bidrag i samarbeidsgruppen. 

 Tverrfaglig samarbeid mellom organisasjonene, kommunen, media og 

 næringslivet. 

 Dette for å heve interesse til alle Eda-boerne og gi ett samlet tilbud til alle Eda-boere. 

 Næringslivet er en naturlig samarbeidspartner da de har mange kontakter som kan 

 gjøre det enklere for samarbeid for de mindre og frivilligbaserte organisasjonene. Men 

 aller mest, er næringslivet en naturlig samarbeidspartner når det kommer til økonomi 

 og markedsføringsbistand. Media er naturlige samarbeidspartnere da deres oppgave er 

 bl.a. å serve sine lesere/Eda-boere. 

 Dette nettverket/samarbeidet burde være naturlig ligger i kommunens eie. «sammen er 

 vi sterke» er ikke noe nytt ordtak for en nordmann, og jeg er sikker på at Sverige har 

 noe lignende. 1+1=3 er det også noe som heter. Summen av samarbeidet fra hver 

 enkelt bidragsyter er større en summen av hver bidragsyter enkeltvis. 

 Markedsføring 

 Media burde vær en naturlig samarbeidspartner for å løfte frem tilbudene og gjøre 

 med mer synlige enn hva noen tilbud er i dag. Media er veldig interessert i tverrfaglige 

 samarbeid, så om det er flere organisasjoner samarbeider om ett kulturelt tilbud vil det 

 muligens være lettere å få redaksjonell dekning. 

 Kulturhus 

 Kommunen må huske at det ikke finnes så mange kulturhus i kommunen. Det er 

 derfor viktig å pleie arenaene som finnes, som bl.a. biblioteket. Disse kulturhusene må 

 også bli prioritert og forbedret. Kulturtilbud krever ofte teknisk støtte, og uten 

 oppdatert teknisk utstyr er det mange kulturtyper som etter hvert blir umulig å tilby. 

 Kulturell oppdragelse. 

 Karlstad kommune ligger en kort kjørevei fra Eda. Karlstad er en større by og kan 

 tilby ett bredere og kommersielt kulturtilbud enn hva mindre kommuner kan. Det 

 betyr derimot ikke at det er slik det burde være. Det er mange mindre kommuner også 

 i Sverige, som kan tilby gode kulturtilbud. Se f.eks. til Sæffle og Sunne. For at man 

 som voksen skal prioritere kultur i sin økonomi og fritid er det viktig at man er 

 oppdratt til en kulturell prioritering. Dette må derfor begynnes med fra personer er 

 små. Lavterskel og kvalitativt gode tilbud til alle aldre. Er det mye som skjer legges 

 det inn i Eda-boerns vane å sjekke ut kulturtilbudet på torsdag for å planlegge helgen. 

 I Norge har man stor suksess med Den kulturelle skolesekken som var ett initiativ fra 

 1 kommune, som har blitt ett tilbud over hele landet. I Sverige har man noe lignende 

 som heter Skapandeskola. Dette tilbyr gode kvalitative tilbud til barn i skolealder. 

 Dette er ett kulturtilbud som kan anses som alternativ undervisning da man kan knytt 

 det til fag som Svenska o.l. 

 Generelt vil samarbeid mellom organisasjonen, kommunen og andre partnere lønne 

 seg. Man burde bygge opp ett nettverkssamarbeid for kompetanseutveksling og 

 tverrfaglig samarbeid. Man kan også se til idrettene. Hva er det dem gjør for at det er 

 så stort engasjement hos foreldrene? Mest sannsynlig så er det en gjenkjennelse i 

 aktiviteten som gjør at foreldrene gjerne stiller opp for sine barns fritidsaktiviteter. Og 

 da er vi tilbake til kulturell oppdragelse. 

 Det er helt umulig å bruke mindre penger og få mer tilbud. Kultur koster penger, og 

 man må vurdere hva som skal være en suksessfaktor. Skal bare besøkstallet være en 

 besøksfaktor? For meg som besøker på Julgranskakninga på Folkets hus var det ett 

 meget vellykket arrangement, og det hadde ikke blitt ett bedre tilbud for meg om det 

 hadde vært 20 flere der. Kanskje til og med ett dårligere tilbud grunnet plassmangel. 
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 Kultur burde ikke måles på suksess på samme måte som man måler suksess ved salg 

 av en kommersiell vare. Dette kan jo bidra til en stor diskusjon på hvorfor kultur osv. 

 men den tar jeg ikke… 

 Ingenting er gratis når det kommer til kultur. Samarbeid kan lette den økonomiske 

 byrde fordi at det er flere som skal betale regninga. Samarbeid kan lette den 

 økonomiske byrde fordi man gjennom kompetanseutveksling minsker arbeidet for 

 samme resultatet. Med kunnskap kommer effektivitet. Man vet hvor man skal 

 henvende seg osv. Statlig støtte burde også være ett naturlig punkt ved arrangering av 

 kulturarrangementer. Men dette kan jeg for lite om i Sverige til å uttale meg ytterligere 

 om. 

 Alle vil bo i en levende kommune. Og for å få en levende kommune må det finnes 

 fritidstilbud og aktiviteter, og med det kulturarrangement. Det finnes muligheter 

 for å  tjene penger på kulturarrangement. Men da må man satse på ett bredt faglig 

 samarbeid  for å få investorer, for da trenger man et stort kommersielt tilbud. 

 

 Eda har forhåpentligvis mye å tilby. Kommunen har etter min mening ett naturlig 

 ansvar til å bygge opp til ett levende kulturtilbud. 

 Så mitt svar på deres spørsmål er: Start med å samarbeide, så vil dette heve 

 kvaliteten  og minske utgiften per aktør. Få inn næringslivet og media som en 

 naturlig partner i  kulturutviklingen. 
 Takk for at dere engasjerer oss Eda-boere. 

 Lykke til med samarbeidet. 

 

 140306 Charlotte Langerud 

 Det som er i media nå om dagen (AN + SVT Värmlandsnytt) om ringvirkningen som 

 Arvika festivalen har gitt er jo veldig interessant. Håper politikerne i kommunen er 

 oppmerksom på det som kommer frem der. J Arvikafestivalen har bidratt til at det er 

 mange unge entreprenører som har kommet frem etter at de har jobbet ved festivalen. 

 Forskning fra Karlstad som står bak detteutsagnet.
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Besök på Arvika Föreningsservice 5 mars 2014 

Mia Nerander 

Träffade föreningskonsulent Maud Nilsson på Föreningsservice (det som är kvar av deras 

gamla fritidsnämnd) i Arvika. Hon och en person till på kontoret servar ca 400 föreningar i 

Arvika. Det är en viss uppdelning vad gäller handläggning, mellan kultur, fritid och social, 

vilket kan vara bra då bidragsdelen fungerar lite olika. På föreningsservice handlägger man 

bidragsdelen och sköter bokningar till kommunens anläggningar, samt fakturerar föreningarna 

för deras bokade tider mm. Allt detta sköts via datasystemet Booking, som Maud talar sig 

varm för. 

Föreningsregistret som är lagt på Booking är hjärtat i verksamheten. Utan ett uppdaterat 

föreningsregister skulle det hela inte fungera.  Maud ser det som ett ansvar som kommer med 

arbetet att aktivt ha kontakt med föreningarna, skicka ut påminnelser om bidragsansökningar, 

samt ibland spåra upp föreningskontakter för att hålla systemet aktuellt och effektivt. 

Kunskapen om hur allt funkar avgår ibland samtidigt med gamla styrelsemedlemmar. 

Föreningsservice ger oxå ut en bidragsfolder. 

De bokar ca 30 000 timmar/år och fakturerar några gånger om året. I Arvika har de inte 

nolltaxa, som vi i Eda har, och får kanske 10% tillbaka av driftskostnaderna på detta vis. Via 

föreningsregistret kan man även få statistik gällande bidrag och bokningar. Varje förening har 

ett ID och kan själva boka anläggningstider via Interbook, en modul till Booking. Varje 

förening har en sida på Föreningsregistret och dessa är i sin tur länkade till föreningarnas egna 

webb-sidor. 

Att lägga upp hela föreningsregistret i början tog sin tid, men att hålla det uppdaterat tar högst 

en halvtimme i veckan. 

Frågan är kanske vilka specifika behov Edas föreningsliv har. 
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7. Resultat 
 
Utvecklingsberedningen har under perioden augusti 2013 till och med mars 2014 haft 5 

planeringsmöten och deltagit i 12 olika aktiviteter och på olika sätt haft dialog med 

föreningar, företag och medborgare. Metoderna har främst varit att arrangera stormöten, ringa 

till kontaktpersoner i föreningarna och enkät. De tre stormötena har varit mycket positiva med 

många deltagare och bidragit till att diskussioner om samarbete dragit igång mellan föreningar  

som dels ligger nära varandra geografiskt men även föreningar som har helt olika 

klassificeringar. Exempel stormötet med fiskevårdsområdesföreningar, där var alla eniga om 

att de nu vill ha ett gemensamt fiskekort i kommunen och de tänker arbeta vidare med detta. 

 

I Eda kommun verkar totalt ca 160 föreningar enligt kommunens föreningsregister. Målet har 

varit att komma i kontakt med så många föreningar som möjligt. 

 

Föreningarna klassificeras i idrottsföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, 

pensionärsföreningar, lokalhållande föreningar, studieorganisationer, byalag, 

elevorganisationer, handikapporganisationer, kulturföreningar, politiska föreningar och 

religiösa föreningar. 

 

Beredningen har valt att avgränsa uppdraget till att endast omfatta föreningar som är aktiva 

och som främst har kontaktpersoner inom kommunen. Politiska föreningar har beredningen 

valt att inte aktivt söka upp i detta uppdrag, men personer vi träffat har varit aktiva i flera 

föreningar även politiska. 

 

Efter att avgränsningen gjorts återstår 132 föreningar och av dem har beredningen träffat och 

eller haft dialog med 107 föreningar under detta uppdrag. Målet var att hinna söka upp och 

träffa samtliga föreningar, resultatet blev ca 80 %. En del föreningar har lämnat synpunkter 

vid flera tillfällen och från både styrelser och medlemmar och en del har svarat på telefon 

eller enkät. Beredningen hoppas att alla föreningar fått information om uppdraget och haft 

möjlighet att lämna synpunkter om så önskas. 
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8. Sammanfattning 
 

Utvecklingsberedningen har under perioden augusti 2013 till och med mars 2014 haft 5 

planeringsmöten och deltagit i 12 olika aktiviteter och på olika sätt haft dialog med föreningar 

och medborgare. Totalt har beredningen haft dialog med 107 av 132 föreningar under 

uppdraget, vilket motsvarar ca 80%. Utöver föreningar har även medborgare och företagare 

haft möjligheter att lämna sina synpunkter. 

 

Nedanstående synpunkter är dem som varit mest frekventa och diskuterade under uppdraget: 

 

• Gemensamt kommunfiskekort 

Detta finns inte idag, men är efterfrågat av både medborgare och turister och 

fiskevårdsområdesföreningar är positiva till detta. Ett gemensamt fiskekort för hela 

kommunen kommer att bidra till merförsäljning för alla, även om alla fortfarande ska kunna 

sälja egna som förut. Förutsättningarna för ett gemensamt fiskekort med bl.a. frågor om 

administration och kostnads och intäktsberäkningar kommer diskuteras vidare. 

 

• Brist på styrelsemedlemmar och personal till arrangemang 

Dem flesta föreningar och muséer har mycket svårt med föryngring, att rekrytera nya 

styrelsemedlemmar och personal som hjälper till vid olika arrangemang. Frågor som Hur kan 

vi rekrytera nya krafter till en styrelse? Hur kan vi hitta möjlighet till avlastning med 

administrativa frågor och ärenden? Hur kan vi locka fler sponsorer? Hur kan vi locka fler 

ungdomar till vår verksamhet? är samma frågeställningar som de flesta andra föreningar i 

kommunen brottas med år efter år. 

 

• Gemensamt föreningskansli 

Många föreningar uttrycker önskemål om mer föreningsservice och eller ett gemensamt 

föreningskansli. Den ideella arbetskraften blir allt svårare att få tag på och därför blir 

koncentrationen mest på att sköta det administrativa och ekonomiska som bara måste skötas. 

Tiden och orken att kunna fokusera på utveckling och rekrytering blir därför mindre och 

mindre. Ett gemensamt föreningskansli skulle kunna innehålla föreningskataloger med 

uppdaterade uppgifter om aktiviteter och kontaktpersoner, bokningar, hjälp med 

bidragsansökningar, annonsering, samordning av personal och utrustning mm. Vidare finns 

idéer om Idrottens Hus/kulturhus. 

 

• Föreningsservice 

Många föreningar uttrycker önskemål om mer föreningsservice och eller ett gemensamt 

föreningskansli. Föreningsservicen gäller främst uppdaterade föreningsregister med 

kontaktuppgifter, bokning av lokaler, aktivitetskalender och information om föreningar och 

vilken service kommunen kan ge och vad föreningarna själva måste göra. Föreningsstöd har 

diskuterats liksom tjänster från kommunens arbetsmarknadsenhet AME. 

 

• Musik och underhållning 

Mer musik och underhållning önskas i hela kommunen av både föreningar och unga och 

gamla medborgare. Musik är väldigt brett och innefattar tex önskemål om dragspel, allsång, 

rock och disco. 

 

• Museum 

För att våra museer i kommunen ska finnas kvar i framtiden behöver det tas fram en 

museistrategi som beskriver vad kommunen vill med museerna och i vilken omfattning de ska 
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finnas. De är i behov av lokaler, ekonomiska bidrag och behöver nya styrelsemedlemmar då 

medelåldern i dem flesta av styrelserna är hög. 

Museerna vill gärna ha fler besök av medborgarna och från elever i skolan. 

 

• Film och bio 

Det finns ingen bio i kommunen längre, eftersom man bara har gammal analog bioutrustning. 

För att få tillgång till nya filmer krävs att det finns digital utrustning. Åmotfors Folkets 

Husförening har ansökt om medel för att kunna digitalisera biosalongen, men beslutet om 

bidrag från kommunen kom för sent. Föreningen har för avsikt att återkomma med ny 

ansökan, om det kommer en ny ansökningsperiod. 

 

• Aktiviteter för barnfamiljer 
Barnfamiljer efterlyser fler aktiviteter i kommunen riktade till barnfamiljer som tex 

sagostund, barnteater och större lekparker. 

 

• Fritidsgårdar 

Önskemål om fritidsgårdsverksamhet i alla tre orterna då kommunikationerna i kommunen är 

dåliga. Låt ungdomarna i kommunen vara med och påverka fritidsgårdarnas innehåll och 

verksamhet genom att ha dialog med ungdomarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Slutligen vill Utvecklingsberedningen framföra sitt varma TACK till alla som deltagit på 

möten, svarat på frågor, enkät och webbformulär och lämnat både skriftliga och muntliga 

förslag och synpunkter! 

 

9. Förslag 
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Utifrån de redovisade synpunkterna i rapporten har utvecklingsberedningen beslutat att lämna 

följande två förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Föreningsservice/gemensamt föreningskansli 

 

Under uppdraget med att undersöka föreningarnas samverkansmöjligheter har det blivit 

tydligt att stora delar av föreningslivet har ett minskat utbud av aktiviteter och att några helt 

lägger ner verksamheten, ofta beroende på stigande medelålder i föreningarna och att allt färre 

personer har tid, ork, hälsa och motivation att engagera sig ideellt i en förening. 

Under detta och tidigare uppdrag har vi från flera håll inom föreningslivet fått synpunkter och 

önskemål om antingen en mer aktiv kommunal föreningsservice eller ett gemensamt 

föreningskansli hållet av föreningarna själva. 

Häri ligger önskemål om bättre uppdaterade föreningsregister, föreningskataloger, hjälp med 

administrativa sysslor, hjälp med att söka bidrag, snabbt få svar på frågor runt kommunens 

samlade fritidsaktivitetsutbud, en central mötesplats för både spontan och planerad  

samverkan runt event. Häri ligger också möjligheter till modernisering gällande IT-teknik, 

kommunikation, reklam för evenemang, samt möjligheter för föreningar att gemensamt 

äga/ha tillgång till maskiner & IT-utrustning mm. Många föreningar i kommunen drivs av 

åldrande eldsjälar och de kan behöva hjälp med den moderna IT-tekniken. 

Vid beredningens seminarium med berörda tjänstemän framgick att en sådan 

föreningsservice/föreningskansli nog bör ligga på föreningarna själva, inte minst av 

ekonomiska skäl. Även för föreningarna blir det en mer långsiktig trygghet, eftersom 

kommunen då inte kan ta bort servicen av ekonomiska skäl eller av andra orsaker. 

Med ett gemensamt föreningskansli där man gemensamt anställer en eller flera personer, som 

sköter bokningar, bidragsansökningar, reklam/annonsering, föreningsregister mm, samt aktivt 

arbetar för att förbättra föreningslivet och se möjligheter till utveckling framåt, kan 

föreningslivet i Eda både effektivisera och modernisera sitt eget föreningsarbete, samt ha en 

plattform för mer självklar samverkan. Föreningsservice/kansliet ska också kunna hjälpa till 

med rekrytering av personal, samverkan med material och vid behov förhandla med 

exempelvis Arbetsförmedlingen. 

En fråga är ifall ett gemensamt föreningskansli ska hantera alla föreningar eller ifall t.ex. 

idrottsföreningarna vill ha ett eget. För att få svar på liknande frågor, samt hur och var, dra 

upp riktlinjer och  initiera själva projektet genom att bjuda in föreningar till diskussioner och 

kartlägga möjligheter och behov, föreslår utvecklingsberedningen att kommunen söker bidrag 

till en projektledare som upp till 2 år ska undersöka möjligheterna och ta fram förslag till en 

gemensam förvaltning för de föreningar som är intresserade. Projektet ska också lägga 

grunden till en förvaltning som efter denna period bär sina egna kostnader samt driver och 

utvecklar föreningarna vidare. 

2.  Gemensamt kommunfiskekort 
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Efterfrågan på ett gemensamt kommunfiskekort har ökat de senaste åren bland annat beroende 

på att fisketrycket i många områden har ökat de senaste åren. Det är de utländska 

sportfisketuristerna som står för merparten av ökningen, men även våra svenska sportfiskare 

börjar nu hitta hit. Fler sportfisketurister har lett till ökade intäkter men också större krav på 

information, tillgänglighet, modern förvaltning och ökad tillsyn. Kraven ökar då på att enkelt 

kunna köpa ett fiskekort över ett större område på ett enkelt sätt tex på turistbyrån, butiken 

eller via modern teknik via appar o dyl. Att då ha ex 16 olika kort i Eda kommun är inte 

gångbart. 

 

Även fiskevårdsområdesföreningarna har ändrat inställning de senast åren och alla 

beredningen haft dialog med, är i dagsläget positiva till ett gemensamt kommunfiskekort, 

även om alla fortfarande ska kunna sälja egna som förut. 

 

Ett projekt kallat Framtidens fiskeförvaltning i Västra Värmland håller på att startas upp av 

Eda och Årjängs kommuner tillsammans med Hushållningssällskapet och pengar har sökts via 

Länsstyrelsen. 

 

Projektidén innebär att vi vill skapa en ny förvaltning av fiskeresursen som bygger på 

samarbete, lokalt engagemang och en lokal fiskeutvecklare som stöttar, leder och aktiverar 

förvaltnings- och utvecklingsarbetet i föreningarna och samverkar med kommunerna och 

Länsstyrelsen. I det arbetet ingår ett gemensamt kommunfiskekort som en självklar del i 

projektet. 

 

Om pengar erhålls kommer projektet att startas upp under åren 2014-2015 och pågå under tre 

år. 

 

Den kommunala finansieringen är ännu inte klar, men utvecklingsberedningen föreslår att 

kommunen bidrar med den kontanta egeninsats som projektet kräver. 

 

 

 

 


