Grangärdebygdens Intresseförening, GBI
- Lokal Utvecklingsplan 2015 - 2018
Vår Vision - vår bygd - vår livsmiljö
• Att Grangärdebygden ligger i framkant som en klimatsmarta och solcellstät bygd i Sverige.
• Att Grangärdebygden genomsyras av ett gott värdskap och välkomnande attityd till Alla.
• Att Grangärdebygdens landskap präglas av biologisk mångfald, öppna landskap och en
levande bygd.
• Att Grangärdebygdens boende och besökande, barn och ungdomar, har tillgång till en kreativ
uppväxtmiljö som stimulerar till nyfikenhet och eget skapande.
Under åren 2015 tom 2018 vill vi i GBI utveckla vår bygd baserat på fyra prioriterade
utvecklingsområden. Dessa är:
•
•
•
•

Hållbar Livsmiljö
Integration
Kreativ barn- och ungdomsmiljö
Innovation och hållbart företagande (inkl. turism)

Dessa utvecklingsområden är framtagna genom Grangärde Ting samt tre uppföljande bygde- och
medborgarprocesser under de tre senaste åren. Arbetet har resulterat i en demokratiskt prioriterad
åtgärdsplan där konkreta insatser och aktiviteter tydligt har identifierats. Respektive
utvecklingsområdena innehåller således följande planerade insatser och prioriterade
lokalutvecklingsprocesser.

Hållbar Utveckling
Det nyss avslutade projektet GGT1 har lett till etableringen av en mötesplats för
odlingsintresserade samt en ökad social samvaro i bygden. Här finns idag en stark egen drivkraft
att fortsätta arbetet ihop och förstärka den ekologiskt hållbara bilden av bygden. Vi vill även
inkludera Disponentparken i vårat arbete då vi ser stora synergier till trädgård och odlingsprojektet
i Grangärdebygden. Därutöver kommer GBI att bygga upp kompetens och intensifiera arbetet med
att öka produktionen av förnyelsebar el via solceller. Vår ambition inom detta område är hög och
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ett förberedande arbete har initierats. Ett bibehållet öppet landskap och levande bygd är helt
centralt för vår livsmiljö. Vi vill därför samarbeta med Ludvika kommuns arbete om betesdjur och
anpassa detta till våra bygder. Infrastrukturen för transporter- och resande bör se söver ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Integration
Vi vill fördjupa vårat arbete med att välkomna de flyktingar som söker asyl på våra fyra
asylboendena i bygderna. Vi vill också verka för att de nyanlända får ökad möjligheter till
integration i våra bygder och får möjlighet att bli, och känna sig som en självklar del av vår
livsmiljö. Arbetet med asylsökanden och nyanlända bör samordnas och det lokala civilsamhället
kan på många konkreta sätt bidraga till en bättre levnadsmiljö för de familjer som är här. Vår
ambition är att starta konkreta insatser och ev. söka externa projektmedel för ett fördjupat och
långsiktigt arbetet.
Kreativ barn- och ungdomsmiljö
Antalet barn ökar och skolklasserna idag och de kommande åren kommer att vara mycket stora.
Samtidigt behöver vi utveckla kreativa utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar. Vi vill kunna
erbjuda spännande och utvecklande lek- och träffpunkter på ett sätt som saknas idag. Här vill vi
lyfta fram kultur och ute-miljöer specifikt och förstärka det engagemang som idag finns kring
Barnens dag, som det årliga eventet under Grangärdeveckan varje sommar.
Innovativt och hållbart företagande
Vår bygd ska kunna erbjuda nya och spännande företagsetableringar på nya och innovativa sätt.
Vi vill skapa träffpunkter och branschöverskridande dialoger som stärker befintliga företag och
lockar fram den entreprenöriella andan hos fler. Vi vet att det idag finns flera personer i vår bygd
som har idéer och vill utveckla verksamhet på olika sätt. Smarta finansieringslösningar som utgår
från lokala resurser är intressant och kan skapa en ny boost av entreprenörskap i våra bygder.
I det lanserade arbetet ingår insatser som t.ex infrastrukturella åtgärder, offentliga miljöer som t.ex
bya-torgen, tillgängliggörandet av kulturmiljöer, hembygdsgårdar, idrottsanläggningar och
samlingsplatser samt också satsningar på ”företagshus” och turismfrämjande investeringsåtgärder.
Det är viktigt för oss att jobba långsiktigt genom att bla. bygga upp relationer och ett lärande med
andra lokala utvecklingsgrupper och aktörer inom Sverige och i andra delar av Europa. Detta
kommer vi att arbeta strategiskt med framöver.
GBI är en etablerad utvecklingsgrupp som sedan länge arbetat för Grangärdebygdens utveckling.
Vi är vana projektaktörer och ägare och har under senare år arbetat med flera olika
utvecklingsprocesser med stöd från Leader Bergslagen, tidigare Regionalfondsprogram samt
andra stödstruktuer. Under 2015 har vårat främsta arbete fokuserats på access till
höghastighetsfibrer. Vi kan konstatera att arbetet varit lyckosamt då vi idag kan notera att vi har
den första större kommersiella satsningen på landsbygden i Sverige, via IP-Only och våra idag
1300 intresseanmälningar från bygden.
Vi noterar också att befolkningsunderlagets karaktär går år det positiva hållet. Vi är idag inte
märkbart fler i bygden, men vi är betydligt fler barnfamiljer och stora barnkullar är påvisbara för de
kommande åren, liksom senaste åren.
Vi har etablerat ett tätt samarbete med Ludvika kommun och dess landsbygdssamordnare, för att
ta aktiv del i framtagandet av den kommunala landsbygdsstrategin. I detta visar vi vårat intresse för
att genomföra LEA-liknande flödesanalayser för att på ett tydligare sätt påvisa bygdernas egna
kapital och resurser. Vi vill gärna bygga vår identitet kring ”bygd och stad i balans".
Stärkta av de senaste årets positiva utveckling har vi anpassat vår utvecklingsprocess så att det
skulle passa in i tidslinjen med kommande Leader - LLU Bergslagen. Därför är det en stor
besvikelse då vi idag kan konstatera att denna möjlighet inte kommer att föreligga under flertalet år
framöver, tom år 2020. Det gör att vi nu helt tvingas se över våra möjligheter och vägen framåt.
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