Presentation av inkomna idéer
14 mars – 31 mars 2019

Urvalskriterier för idéerna
För att kunna rösta på idéerna ska de:
• bidra till att utveckla en hållbar tillväxt av Kallbygdens näringsliv och
bidra till ett förbättrat företagsklimat
• inte vara direkt stöd till ett enskilt företag
• inte vara en fysisk investering
• ha lämnats in till Åre kommun senast 31 mars 2019

Idéer som uppfyller kriterierna
och som därför går att rösta på

1) Karta med sevärdheter och företag
runt Kallsjön
Kompletterande beskrivning: Kartan kan ex. innehålla vandringsleder och paddelvatten, ca 12 mil
runt Kallsjön.
Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Finns redan en karta via Intresseföreningen som kan
vidareutvecklas. Tanken är i första hand digitalt men även i pappersform. Belysa
turistmöjligheterna runt Kallsjön (i skuggan av Åre) – även bofasta i Åre kommun. Möjligheter för
konstnärer, hemslöjd, matproducenter, Kalls sameby, etc. att visa upp sig o kunna sälja, typ
Konstrundan på Österlen, kan utgöra underlag för ”öppet-hus-marknad” på höst eller vår, lyfta
fram pärlor typ grottor, nya paddelvatten, små dagsturer – sommar som vinter.
Uppskattad kostnad: Ca 50-70 000 kronor (rättigheter till kartor, tid/pengar för att samla
info/kontakta företag som vill vara med)
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Oklart, men idégivaren är gärna delaktig. För att idén ska
beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén.

2) Cykeltävling som lanserar kartan runt
Kallsjön (se idé 1)
Kompletterande beskrivning: Årligen återkommande, genomförs sensommar eller höst (sep),
cykelcross, asfalt och grus, ca 12 mil, fyra till åtta timmars-tävling, kan genomföras som
tävlings- eller familjeaktivitet.
Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Kan se som en möjlighet att lansera kartan (se idé 1, ev. haka
på Sverigeleden som går genom Järpen och västerut, göra en ögla runt sjön, komplement till
de tävlingar och event som idag sker i Åredalen.
Uppskattad kostnad: Förberedelser, marknadsföring, ev. en del av MTB-serien eller andra lopp
i Sverige, sjukvård, ca 100 000 kronor.

Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Oklart, men idégivaren är gärna delaktig. För att idén
ska beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén.

3) Kartläggning av fäbodar och annan
kulturmark som fallit i glömska
Kompletterande beskrivning: Finns ingen kompletterande beskrivning
Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Det skapar underlag för framtida, hållbar turism, att någon
kanske vill hyra eller leva fäbodliv, vilket kan skapa möjligheter för mark-/fastighetsägare, en
del av upplevelseturism och kan resultera i någon form av fäbodsförmedling.
Uppskattad kostnad: Förstudie (50 000 kronor)
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja.
Tänkt genomförare: Ev Johan Lövquist. För att idén ska beviljas medel måste
en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén.

4) Utveckling av föreningar
Kompletterande beskrivning: Idén uppkom efter en studieresa till Kenya och flyktinglägren
där, med både kvinnor och män i alla åldrar i beslutsfattande roller som bevakar allas
intressen. Idén innebär en satsning på utbildnings- och utvecklingsinsatser för att bättre ta
hänsyn till - och ta tillvara - mångfald, jämställdhet, barn o unga, äldre, funktionsnedsatta,
utrikesfödda, etc. Perspektiven vidgas, fler infallsvinklar, bättre spektra över vad olika grupper
tycker och vad som bör prioriteras för Kallbygdens hållbar tillväxt.
Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Via utbildning i att vara normkritisk och lyfta fram
långsiktig hållbarhet (socialt, ekonomisk o miljömässig) främjas mångfald och fler perspektiv
kommer till tals och andra/nya förslag (idéer) kommer till uttryck. Genom nya arbetssätt fånga
upp nya idéer, utveckling av det befintliga samt få nya infallsvinklar som lockar fler att vilja bo
och verka i bygden.
Uppskattad kostnad: 50 000 kronor (kompetensutvecklingsinsats/utbildning)
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja.
Tänkt genomförare: Oklart, men förslagsställaren är gärna delaktig. För att idén
ska beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén.

5) Handlingsplan/process för Kallbygdens
framtida utveckling
Kompletterande beskrivning: En process behöver genomföras där alla bör få möjlighet att känna
sig delaktiga och lyssnade på för att finna den för Kallbygden optimala, lokala demokratiska
strukturen. Kan vara olika former av forum för olika målgrupper. Unga medborgare är särskilt
viktiga. Vi behöver skapa en nulägesanalys och ringa in utmaningar och styrkor, omvärldsspana
och sätta Kallbygden i ett större sammanhang, ta fram områden för en växande och hållbar
bygd, formulera frågor samt en handlingsplan att jobba vidare med.
Namn på idégivare: Anonym
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Vi lever i en föränderlig tid där utvecklingen går framåt snabbare än
snabbast. Vi behöver fånga upp nya sätt att se på utveckling i glesbygd som gör att vi alla som
lever här, eller vill flytta hit har möjlighet att fortsätta leva i en "levande" bygd.
Uppskattad kostnad: Ca 50 000 kronor (processledning/handlingsplan)
Uppfyller kriterier: Ja
Tänkt genomförare: Oklart, men idégivaren vill inte genomföra idén. För att idén ska
beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén.

6) Skapa ett forum för kommunikation
mellan alla företagare i bygden
Kompletterande beskrivning: Etablera ett nätverk där företagare kan lägga upp sina
kompetenser och eventuell tillgänglighet på en virtuell plattform. Tanken är att detta kan
skapa samverkan företagare emellan och en starkare sammanhållning. Utifrån denna grupp
kan man också anordna aktiviteter både som träffar företagare emellan, men också riktade
till bygdens invånare.

Namn på idégivare: Anonym
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Idén behöver genomföras för att skapa en naturlig samverkan
och diskussion mellan bygdens alla egna företagare. Skapa attraktion för de redan bosatta,
meningsfullhet och hållbarhet.
Uppskattad kostnad: Ingen kostnad för att etablera ett nätverk.
Uppfyller urvalskriterier: Ja

Tänkt genomförare: Ingen genomförare finns identifierad i nuläget. För att idén ska
beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén.

7) Mera busstider per dag eller på
helgerna
Kompletterande beskrivning: Vissa är deprimerade och vissa säger att på helger kan de inte
gå ut för att de inte har någon bil. Jag har själv problem för att jag ska börja på gymnasiet
men jag kan inte klara mig när jag bor här i Kall och det inte finns några bussar.

Namn på idégivare: Anonym
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Det är svårt att göra ärenden som ex. besök på hälsocentral, det
går inte att jobba i Järpen eller Åre och pendla med buss.
Uppskattad kostnad: ca 50 000 kronor (förstudie)
Uppfyller urvalskriterierna: Ja, idén är relevant för näringslivets utveckling, men behöver
utredas mer om hur den kan genomföras.
Tänkt genomförare: Förslagsställaren har inte gått att få tag på. Åre kommun planerar att
ansöka om externa medel för att genomföra ett projekt för att undersöka möjligheter till
hållbara och långsiktiga transportlösningar i Åre kommuns olika bygder. Idén kan ev.
genomföras inom ramen för ett beviljat projekt.

8) Kallbygdens Intresseförening 2.0 förstärka Kallbygdens intresseförening
med arvoderade personer
Kompletterande beskrivning: En grupp arvoderade personer skall tillsammans med bygden arbeta fram en ny
långsiktig organisationsstruktur för bl.a. ett ramverk för informationsflöden, mötesinfrastruktur, samordning av
bygdemedelsansökningar, projektsamordning etc.
Namn på idégivare: Kallbygdens Intresseförenings utvecklingsgrupp
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Denna projektidé grundar sig i en behovsinventering som gjordes av
Intresseförening i slutet av 2018. Syftet med förslaget är att uppgradera Intresseföreningen där en förnyelse och
modernisering behövs för den fortsatta utvecklingen av Kallbygden. Kallbygdens Intresseförening bildades för att
fungera som en paraplyorganisation för bygdens byalag och övriga föreningar. Intresseföreningen har sedan dess
varit bygdens kraftfulla, kompetenta, och driftiga språkrör. Den har möjliggjort för service och annan
näringslivsetablering och även samordnat bygdemedelsprioriteringar. Föreningen behövs som en stark
huvudman för Kallbygdens närings- och föreningsliv. Dess uppgift skall vara att bevaka och lyfta frågor gällande
Kallbygdens nuvarande service och verksamheter samt framtida projekt och utvecklingsområden tillsammans
med näringsliv, föreningar och övriga verksamheter i Kallbygden. En stark Intresseförening vars verksamhet är
tydlig och transparent kan hjälpa bygden med de goda idéerna och förslagen som redan finns och väntar på att
bli realiserade.
Uppskattad kostnad: Budget 2019.06 – 2020.12, 280 000 kr – arvodering av ett antal personer (även ideell tid
tillkommer) 20 000 kr – informationsmaterial Kallbygdens Intresseförening
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Kallbygdens intresseförening, med hjälp av personer med kunskap om bygden och med
önskvärda kvalifikationer

9) Skapa ett behandlingshem av Kall
Autolodge
Kompletterande beskrivning: Det finns inte någon kompletterande beskrivning.

Namn på idégivare: Anonym
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Många arbetstillfällen

Uppskattad kostnad: 50 000 kronor (förstudie)
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja, för en förstudie och med fler parter från bygden
involverade.
Tänkt genomförare: Oklart, men idégivaren vill ej vara genomförare. För att förstudien ska
beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén samt inkludera
relevanta parter från Kallbygden.

10) Undersöka möjligheterna för att göra
camping i Kall
Kompletterande beskrivning: Idén är att genomföra en förstudie för att undersöka
möjligheterna med att utveckla en camping i Kall.

Namn på idégivare: Kallbygdens intresseförening
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Finns ingen camping.

Uppskattad kostnad: 50 000 kronor (förstudie)
Uppfyller urvalskriterier: Ja, för en förstudie och med fler parter från bygden involverade.
Tänkt genomförare: Oklart, men ett förslag är Kallbygdens intresseförening. För att
förstudien ska beviljas medel måste en genomförare åta sig uppdraget att genomföra idén
och involvera relevanta aktörer i förstudien.

11) Försöksverksamhet för att driva
skolans kök i privat regi
Kompletterande beskrivning: Köket skulle kunna utveckla verksamheten till en mera öppen
restaurang, catering, livsmedelsproduktion, förädling av råvaror. Det kanske kan gå att
genomföra en försöksverksamhet där kommunen tryggar verksamheten i fall de inte lyckas.

Namn på idégivare: Peter Bergman
Bosatt i Kallbygden: Nej
Varför ska idén genomföras: En möjlighet till företagsutveckling i bygden. Möjlighet för en
entreprenör/nuvarande personal att pröva utveckla verksamheten, kanske samarbeta med
andra företagare/matproducenter i området.
Uppskattad kostnad: Behöver inte kosta något. Räcker med att en entreprenör tar upp
dialogen med kommunen.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja

Tänkt genomförare: Oklart, men ej förslagsställaren. En genomförare måste åta sig uppdraget
att genomföra idén. Om det finns intresse för ex. att genomföra detta som ett socialt företag,
finns rådgivningsresurser via näringslivsteamet på Åre kommun.

12) Nätverk för exklusiva odlingsprojekt
Kompletterande beskrivning: Tanken är att skapa ett nätverk av försöksodling av ex.
sockerbetor, med inspiration från Kretsloppshuset, Mörsil.

Namn på idégivare: Rolf Kjellberg
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Skapa en bättre klimatomställning och Kallbygden kan rustas för
att bli mer självförsörjande.

Uppskattad kostnad: Förstudieprojekt med pilotodlingar, 10-20 000 kronor.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja.
Tänkt genomförare: Nätverk av odlare som har frön för testodlingar. Ett befintligt nätverk
måste identifieras för att kunna genomföra förstudieprojektet, annars betalas inga medel ut.

Övriga idéer som inte går att
rösta på eftersom de inte
uppfyller kriterierna

Utsiktsplatser utmärkta runt Kallsjön
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: En per mil = 12 stycken, ett förenklat förslag till ”kart-förslaget”
(idé 1), fungera för såväl vandrare, cyklister, MC, bil, etc, Kan vidareutveckla den befintliga
karta som Kallbygdens intresseförening har.
Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Kartan ska visa på besöksvärda platser runt Kallsjön. Tips via
uppsatta anslagstavlor om företag, caféer, restauranger, gårdsförsäljning, etc i närheten av
respektive plats, foton som visar respektive plats alla årstider.
Uppskattad kostnad: 30–40 000 kronor + anslagstavlor med foton.

Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, anslagstavlorna är fysiska investeringar.
Tänkt genomförare: Oklart.

Kollektivtrafik på kvällar och helger
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Svårt för alla utan körkort och egen bil att komma till och från
arbete, större inköp Östersund (helger), fritidsaktiviteter, föreningsliv, umgänge, kontakter
med jämnåriga, etc.
Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Behov av en liten buss (typ 16 pers)
Uppskattad kostnad: Idén har inte kostnadsberäknats, då den inte kan genomföras inom
ramen för denna medborgarbudget.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, eftersom idén är att köpa in en buss som är en
investering.

Tänkt genomförare: Åre kommun planerar att ansöka om externa medel för att genomföra ett
projekt för att undersöka möjligheter till hållbara och långsiktiga transportlösningar i Åre
kommuns olika bygder. Idén kommer ev. att utredas om projektmedel beviljas.

Mer framförhållning för att skola och
förskola finns kvar ett par år framåt
(ändrad rubrik från ursprungsidén i samråd med idégivaren)
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Viktigt för bygdens och affärens överlevnad.

Namn på idégivare: Johan Lövquist
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Viktig för överlevnad och framtidstro!

Uppskattad kostnad: Ingen kostnad för att lämna in ett medborgarförslag.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, men eftersom idén är viktig för att fler ska kunna bo, leva
och verka i Kallbygden kan idén förankras och drivas politiskt.
Tänkt genomförare: Idégivaren kan lämna in ett medborgarförslag

Åtgärda bristfällig avloppsrening i Kall
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Idégivaren har fått information om att avloppsreningen är
bristfällig i Kall och vill med denna idé uppmärksamma detta.

Namn på idégivare: Rolf Kjellberg
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Det är inte bra för livsmiljön i Kallbygden om avloppsreningen är
bristfällig.

Uppskattad kostnad: Ingen kostnad. Beredningsgruppen tar frågan vidare internt till tekniska
avdelningen och återkopplar till idégivaren.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, då idén ligger inom ramen för Åre kommuns verksamhet.
Tänkt genomförare: Åre kommuns tekniska avdelning

KALLendariet i pappersform
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: KALLendariet behöver tryckas i pappersform för dem som inte
har digitala kanaler. Informationen behöver inte skickas ut per post ,utan kan finnas att tillgåi
tryckt form på vissa centrala mötesplatser i Kallbygden.

Namn på idégivare: Rolf Kjellberg
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Leder till en ökat antal medborgare som kan del av
informationen.
Uppskattad kostnad: Tryck, utgåva 1 gång/månad
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, tryckkostnaderna är inte stödberättigade inom ramen för
medborgarbudgeten.
Tänkt genomförare: ev. Kallbygdens intresseförening som en del i en utökad service kopplad
till produktionen av KALLendariet.

Starta en getgård i Kall
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Det finns intresse att starta en getgård av en ev. hemflyttare till
Kall

Namn på idégivare: Rolf Kjellberg
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: En getgård kan bli en turistattraktion och också bidra till att ex.
producera ost.

Uppskattad kostnad: Idén har inte kostnadsberäknats, då den inte kan genomföras inom
ramen för denna medborgarbudget.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, idén är stöd till ett enskilt företag.
Tänkt genomförare: Ev. hemflyttare till Kallbygden. Den tänkta genomföraren uppmanas att ta
kontakt med näringslivsteamet på Åre kommun för att lotsas vidare till ex.
nyföretagarrådgivning och andra finansieringsmöjligheter för att genomföra idén om det blir
aktuellt.

Starta upp gårdsbutiker runt Kallsjön
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Lockar besökare till att besöka Kallbygden, men hjälper också
till för att sälja lokalt producerad mat, grönsaker, hantverk, osv.

Namn på idégivare: Rolf Kjellberg
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Skapar attraktionskraft och nätverk mellan producenter och
konsumenter.

Uppskattad kostnad: Idén har inte kostnadsberäknats, då den inte kan genomföras inom
ramen för denna medborgarbudget.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, idén är stöd till ett enskilt företag.
Tänkt genomförare: Ej identifierad.

Använd Kallgården till max
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Kurser, konferenser, riksutbildning som är så märkvärdiga att
deltagarna kommer från hela landet (och upptäcker Kallbygden). Samarbeta med Fäviken.

Namn på idégivare: Rolf Kjellberg
Bosatt i Kallbygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Kallgården har potential att utvecklas till ett nav av framtida
utveckling samtidigt som det kan utvecklas till ett forskningscenter för ex. historia och
kulturarv.

Uppskattad kostnad: Idén har inte kostnadsberäknats, då den inte kan genomföras inom
ramen för denna medborgarbudget.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, idén är stöd till ett enskilt företag.
Tänkt genomförare: Kallgården i samverkan med alla aktörer i och utanför Kallbygden.

