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Delsbo Byaråd och kommunen - möte om förslag handlingsplan
for fortsatt arbete med utvecklingen av Delsbo och Dellenbygden
Tid
2018-08-23 kl. 16-19
Plats
Dellenhörnan, Dellenbygdens servicecenter i biblioteket på Ede skola
Närvarande Bengt Friberg, Mikael Löthstam, Olle Persson, Pelle Nyberg, Mats Svensson, Magnus
Gustavsson, Kjell Svensson, Cathrin Persson och Lars Gustavsson.
Delges
De närvarande

1 Inledning
Presentation.
Syftet med mötet är att Delsbo Byaråd och kommunen har en dialog om förslag handlingsplan for fortsatt
arbete med utvecklingen av Delsbo och Dellenbygden.
2 förslag handlingsplan for fortsatt arbete med utvecklingen av Delsbo och Dellenbygden

Material och underlag ligger på hemsidan; www.delsbo.org
Vision Delsbo 2030 ”Sveriges roligaste byggd att leva och verka i”.
Möte + 1000 den 25 mars Delsbo Bygdegården, Rolf Lysell var moderator och ca 35 personer medverkade.
Det arbetades med fem huvudrubriker enligt nedan, som kom fram i den Lokala utvecklingsplanen för Delsbo
2013.
Boende
Företagande
Besöksnäring
Ung/ny i Delsbo
Samhällsfunktion/Övrigt
Hudiksvalls kommuns vision 50 000 kommuninvånare år 2050 innebär en folkökning med 1000 personer i
Dellenbygden. Då behöver det möjliggöras.
Hur gör vi på bästa sätt att ökad tillväxten, bli fler invånare och fler företag/arbetstillfällen?
Hudiksvalls kommun behöver ett starkt Delsbo och Dellenbygden och Dellenbygden behöver ett starkt
Hudiksvall.
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3 Boende

Kommunen har "riktlinjer för bostadsförsörjning” som säger att kommunen bör köpa mer mark strategiskt i
attraktiva lägen i Delsbo för att säkra bostadsförsörjningen.
Kommunden kan i sin översiktsplan göra som Ludvika kommun => lägga ut mycket LIS-områden i vattennära
lägen.
Landsbygdsriksdagen maj 2018: politikerna anser att det behövs en revidering i tillämpningen så Landsbygden
ska få lättare att bygga i strandnära lägen. Länsstyrelserna gör det mycket svårare nu och jobbar mot
landsbygdens utveckling - det som skulle bli enklare med LIS-områden har blivit mycket svårare.
Länsstyrelsen hindrar idag alla planer på att bygga attraktivt i Dellenbygden i vattennära lägen.
Finns nu förslag idag på områden vid Avasjön, Hammarsvall, Sävsholm, Stormnäs m.m. som kan bli fler och
större.
Kommunen omorganiserar och Hans Gyllow blir nu chef för samhällsplaneringsenheten som även ansvarar för
kommunen s köp av mark/fastigheter.
Hudiksvalls bostäder byggde nytt 65+/trygghetsboende i centrala Delsbo 2017 som blev uthyrt direkt.
Det finns ett behov av alla typer av boende i Delsbo och Dellenbygden som behöver bearbetas och utvecklas.
Det finns även behov av fler industrifastigheter. Området vid Stationsgatan kan utvecklas vidare. (se även nästa
punkt)
Det blir intressant att se vad som byggs på Magnus Karlssons industrifastighet som brann ner i sommar. Är ett
bra läge för bostäder.

___________________________________________________________________________________________________

Sida: 3

Minnesanteckningar från möte
om handlingsplan for Delsbo

(8)

Datum:

2018-08-23

4 Företagande

Senseair AB – möte 2018-06-19: Städa upp runt fabriken, väg och gångväg mellan väg 84 och Stationsgatan.
Kommunens projektledare i detta är Hans Gyllow och Lars Svensson.
Åkes Motor har städat upp, Dellenbanans vänner hasr flyttat tågen, Byarådet har röjt sly.
Gällande väg och gångväg mellan väg 84 och Stationsgatan. Här har kommunen fått OK att bygga väg som
korsar Dellenbanan och planerar i steg 1 att bygga gäng- och cykelväg. Kommunen behöver bearbeta
Trafikverket mycket mer för att få hjälp att finansiera vägen.
Blir uppföljande möte i höst.
Fortsätta snygga upp i Delsbo centrum
Det finns även behov av fler indxustrfastigheter. Området vid Stationsatan kan utvecklas vidare
Diskuterar arbetet med projektet ”Bygdsam” i kommundelarna i Örnsköldsvik. Kommunen har stöttat arbete
med 250 kkr i 3 år och serdan sponsrar de lokala företagen ”byaföreningarna” med pen gar och kommunen går
in med motsvatrande pengar => 50% lokala medel och 50% kommunen.
IOP diskuterades också.
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5 Besöksnäring

Kommunen kan bygga rastplatsen nu. Kommunen äger marken och en snabbladdare med parkering byggs nu
höst 2018. Utse en projektledare som driver projektet. Ev. kan allmän toalett och handikapptoalett ordnas i
stationshuset eller Thairestaurangen (billigare och säkrare drift).
Besöksnäringen och köpmannagruppen: Magnus, Kjell, köpmannagruppen, Crille, VistiGladaHudik m.fl. har
haft möten och vill få gruppen att samverka mer. Det är nu frukostmöten varannan fredag jämna veckor kl. 8.15
på Nya Kondis.
VistiGladaHudik hinner inte riktigt med Dellenbygden som vore önskvärt.
Delsbo Byaråd har tagit fram klistermärken med #fågelholk + Vi stöttar Delsbo” för att få lokal sponsring.
Kanske kommunen kan gå in med lika mycket som vi får in?
Delsbo Byaråd har också tagit fram en ”riva av karta” över Delsbo centrum.
Delsbo camping behöver upprustas. Hur kan kommunen hjälpa till på bästa sätt?
Delsbo IF har bildat en ”arbetsgrupp” för Delsbocamping (Lena Ulander, Crille Sidfält, Tagge, Lisa Fredin)
Arbetsmarknadsfrågor diskuterades också (går även in i nästa punkt)
6 Ung/ny i Delsbo

Arbetsmarknadsfrågor diskuterades.
Dellenbygdens företagsakademi ska Pelle försöka aktivera igen.
Björkparken Delsbo är en fantastisk anläggning för alla åldrar som invigdes 2018-07-07. Här har kommunen
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bidragit fantastiskt bra. Styrelsen Magnus, Pontus och Mattias utsägs till årets ”Dellenbygs män”.

7 Samhällsfunktion/Övrigt

Trafiksituationen i Delsbo behöver ses över. Kommunen behöver mer aktivt bearbeta Trafikverket.
1) Lös trafiksituationen för järnvägens/viaduktens barriär i Delsbo.
2) Hastighetssänkande åtgärder genom Delsbo
3) Brunvit Turistväg mellan Dellensjöarna
Öppet landskap: Röjt i Delsbo och vid Delsbo camping med får som betar. Fortsatt röjning ska ske i Delsbo och
vid Avasjön. Vi tar ner träd på "Golfen" vid f.d. Hotellet för att lyfta fram den vackra byggnaden Fastighetsägaren Henrik Brink är positiv. Vi ser hur samhället bir större när vi ser hela södra delen. De äldre
byggnaderna hotellet, tingshuset, stationen med flera ändrar mycket intrycket när du passerar igen.
Magnus/Kjell tar kontakt med pecka för att ta ner träd på golfen och längs järnvägen för att lyfta fram f.d.
Hotellet.
Vi för en diskussion om hur det skulle vara möjligt att skapa ”Edehubben”. Vi skulle kunna göra lika som
Ljusdals kom mun som har ”Slottehubben”, där man öppnat Stottegymnasiet på kvällar för kultur och fritid.
Här kan mans ha kurser, aktiviteter mm.
"Dellenbygdens servicecenter" på biblioteket i Delsbo har nu varit öppet sedan februari 2018 och bör utvecklas
till ett medborgarkontor. Dellenbygdsborna har i liten omfattning börja använda det och en orsak är att det är
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inte alla som känner till det samt svårt att se vilka som är här vilka tider. Det är bibliotekets öppettider som
gäller. Olle berättar att man kan kontakta biblioteket för att få veta vilka som är på plats och när. Den
informationen finns på kommunens hemsida.
Kommunen bör informera och marknadsföra "Dellenbygdens servicecenter" bättre om det ska utvecklas till ett
medborgarkontor.
8

Photovoice Delsbo Fritidsgård - ungdomarna

9

Flera av ungdomarna förslag är med i handlingsplanen.
Bänk-bord på Blåsåsen är sponsrat från lokala företag och fixat.
Förslag prioritering
Plocka lågt hängande frukter under de närmsta åren. Synliga åtgärder är bra för att skapa känna av att det
händer saker och att Byarådet är en "doer".
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Fler människor, företag med mera vill bidra sedan och projekten kan bli större och mer omfattande.
Det är en långsiktig strategi med samma ambition om att skapa omfattande utveckling men det är större chans
att orka och lyckas.
Kommunen behöver aktivt bidra med medel och engagemang.
Fortsatt arbete och utvecklig av handlingsplanen går vi igenom med Stefan Barenfeld.
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10 Övrigt
Det har startats en LEA-Dellenbygden (Lokal Ekonomisk Analys) som planeras vara klar 2018. Vi har fått det
statistiska underlaget från SCB. Det är ca 6 900 invånare i Delsbo Bjuråker och Norrbo socken. Köpkraften är
ca 1 miljard kr.
Delsbo Byaråd, Dellenbygdens framtid, Bjuråker, Norrbo m.fl. är med i den "gruvgrupp" som bildats och det
är ett stort motstånd mot ”Brickagruvan” i Dellenbygden. Det var ett möte 9/4 på Bygdegården med ca 200
närvarande.
11 Fortsatt arbete och kommande möten
Nästa möte är med Olle Persson och Stefan Barenfeld 10/9 kl. 10.30 i Vuxenskolans lokaler på Köpmangatan
24 i Delsbo.
Olle Landsbygdsstrateg som gått i pension ska introducera sin ersättare Stefan som ska arbeta med både stad
och landsbygdsfrågor.
Fortsatt arbete och utvecklig av handlingsplanen går vi igenom med Stefan Barenfeld.
Bifogar presentation ” PP Förslag handlingsplan Delsbo_180823”
och ” planeringsmatris Förslag handlingsplan_Vision Delsbo 2030_180823”
Vid anteckningarna
Mats Svensson
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