Presentation av inkomna idéer
7 maj – 31 maj 2019 från
Storlien och Västra bygden

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

Idéer som uppfyller kriterierna
och som därför går att rösta på

1) Anställa en person som arbetar för Storliens framtida
utveckling när det gäller barnomsorg, bostäder och
kommunikationer
(ändrad rubrik från ursprungsidén/-idéerna i samråd med idégivarna)

Kompletterande beskrivning: I takt med att Storlien växer och utvecklas behöver även
infrastruktur och social service i form av bostäder, barnomsorg och kommunikationer
utvecklas. Det finns behov av en resursperson som driver dessa frågor, kollar upp,
samordnar och håller ihop kommunikationen mellan boende, företagare, föreningsliv och
berörda offentliga aktörer.
Denna idé (förslag) är en sammanslagning av fem mycket snarlika idéer, som gjorts i
samråd med resp idégivare.
Namn på idégivare: Lena Flaten - Flamman, Martina Höiem, Eva Troive, Nicklas Persson,
Svarttjärn hytteförening via Arild Borren o Terje Neshaug.
Bosatt i Västra bygden: Ja eller är fastighetsägare i Västra bygden.
Varför ska idén genomföras: Bostäder, barnomsorg och kommunikationer är viktiga
förutsättningar för att Storlien ska kunna utvecklas och växa befolkningsmässigt.
Uppskattad kostnad: 300 000 kr.
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja.
Tänkt genomförare: Åre kommun.

2) Utveckla en digital säljplattform (hemsida) för hela
Storlienbygden
Kompletterande beskrivning: Byarna i Storlienbygden saknar idag en gemensam
plattform där vi kan attrahera besökare, stugägare, nya företag samt nyinflyttade
att besöka o bosätta sig i våra byar. Hemsidan ska presentera alla företag i bygden
samt förmedla uthyrning av boende, försäljning av tjänster, produkter mm.
Undersida för varje by med bilder, kartor över vandringsleder, cykelleder,
sevärdheter, skidspår och aktiviteter. Mobilanpassning, gemensam logotyp, typsnitt,
färger. Även tillverka fysiska skyltar utifrån hemsidan.
Namn på idégivare: Helena Fjellgren
Bosatt i Västra bygden: Ja.
Varför ska idén genomföras: Byarna får genom den här satsningen chansen att
samarbeta, som kan leda till att ännu fler idéer för tillväxt.
Uppskattad kostnad: 300 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja.
Tänkt genomförare: Ett råd/styrgrupp med representanter från byarna i västra
bygden tillsätts. Detta råd driver och håller samman processen med att genomföra
idén.

3) Muddring och iordningsställande av Handöls
båthamn
Kompletterande beskrivning: Ånnsjön är en stor attraktion o unik plats för rekreation o
naturupplevelser. Boende väster om Åre och turister utnyttjar sjön för fiske, paddling,
fågelskådning, mm. Ett problem är att båthamnen o båtvägen ut mot sjön har mycket
sediment på botten. Svårt – nästan omöjligt vid lågvatten – att ta sig ut på sjön med
båt från Handöl. Byalaget vill köpa tjänster för att muddra båthamnen, iordningställa
p-plats, rastplats med bord och eldstad, dass, soptunna och brygga samt upprustning
av bilväg. Byggmaterial kommer finansieras på annat vis.
Namn på idégivare: Handöls byalag
Bosatt i Västra bygden: Ja
Varför ska idén genomföras: För att vidareutveckla närmiljön för boende och turister
t ex fisketurismen.
Uppskattad kostnad: 200 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Handöls byalag som i sin tur anlitar entreprenörer.

Övriga inkomna idéer som inte går att
rösta på eftersom de inte uppfyller
kriterierna
eller
har slagits ihop till en röstbar idé.

Rusta upp Ånns jaktskytteklubbs älgskyttebana
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Jaktskytteklubben är en ideell skytteklubb med
medlemmar från Tångböle till Storlien med ett medlemsantal på 140 personer.
Under de senaste åren har de tagit en nystart i banan med att bl.a. Rustat upp
området för att öka upplevelsen för våra medlemmar och samtidigt ökat antalet
medlemmar med ca 100 personer. Med ideella krafter samt sponsring från lokala
företag har de byggt allt från nytt skjuthus till nytt vindskydd.
Namn på idégivare: Ånns Jaktskytteklubb via ordf. Fredrik Karlsson
Bosatt i Västra bygden: Ja
Varför ska idén genomföras: De samlar män, kvinnor, unga och gamla från olika
byar för att träna sitt skytte och knyta kontakter.
Uppskattad kostnad: 130 000 kronor
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej, det är en investering.
Tänkt genomförare: Ånns Jaktskytteklubb

Gör Storlien till hela Sveriges friska hjärta!
Hjälp till att sälja Högfjällshotellet.
(går inte att rösta på, eftersom idén inte uppfyller alla urvalskriterier)
Kompletterande beskrivning: Tacksamma för att ni vill höra vår röst o höja vår status i lilla
Storlien. Förslag: mer samarbete med Norge, Meråker, Stjördal o Tröndelag. Skapa något
unikt. Gör Storlien till hela Sveriges friska hjärta. Koppla ihop Storlien med fjällvandring i
Handöl, Enafors, Storulvån, Blåhammaren, Sylarna och norska sidan. Hjälp till att
sälja/förmedla hotellet till någon förening, Friluftsfrämjandet, STF, etc som kan utveckla det
till att främja svenska folkets hälsa. Centrum för ny forskning, kurser, föreläsningar, träning,
läger för en hälsosammare livsstil.
Namn på idégivare: Anonym skrivelse, utan avsändare, daterad 2019-06-01
Bosatt i Västra bygden: Troligen men anonym avsändare
Varför ska idén genomföras: Tills nu har vi uppfattat byn Storlien som en bortglömd, döende
ort som har en massa fina outnyttjade möjligheter! Vi vill tillvarata de möjligheter som finns i
form av t ex Blomsterstigen, Fyra vindarnas tempel och Ernst kumlet.
Uppskattad kostnad: ?
Uppfyller idén urvalskriterierna: Nej! Inkom för sent och det gick inte att identifiera någon
idégivare/kontaktperson för kompletterande uppgifter o utveckling av förslaget/förslagen.
Tänkt genomförare: ?

Anställa en person som jobbar med Storliens
utvecklingsidéer
(går inte att rösta på utan idén utgör tillsammans med andra snarlika idéer
valalternativ nr 1)
Kompletterande beskrivning: Anställa en person som jobbar med Storliens
utvecklingsidéer pga att alla jobbar med minst ett jobb. Behövs hjälp att
kommunicera, kolla upp och knyta ihop.
Namn på idégivare: Flamman - LF i Storlien AB via Lena Flaten
Bosatt i Västra bygden: Ja.
Varför ska idén genomföras:
Uppskattad kostnad:
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja!
Tänkt genomförare: Finns idag ingen i hennes nätverk.

Anställ en person som arbetar med byns utveckling,
så som förskola, bostäder och kommunikationer.
(går inte att rösta på utan idén utgör tillsammans med andra snarlika idéer
valalternativ nr 1)
Kompletterande beskrivning:
Namn på idégivare: Martina Höiem
Bosatt i Västra bygden: Ja
Varför ska idén genomföras: Så att privatpersoner slipper engagera sig
efter sitt eget jobb, osv.
Uppskattad kostnad:
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare:

Anställ en person som arbetar för att driva frågan om
barnomsorg och bostäder.
(går inte att rösta på utan idén utgör tillsammans med andra snarlika idéer
valalternativ nr 1)
Kompletterande beskrivning:
Namn på idégivare: Eva Troive
Bosatt i Västra bygden: Ja.
Varför ska idén genomföras: Utan barnsomsorg och bostäder, hur ska då
Storlien kunna utvecklas? Det är viktiga grundstenar.
Uppskattad kostnad:
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja.
Tänkt genomförare:

Utvecklingsperson för barnomsorg och boende.
(går inte att rösta på utan idén utgör tillsammans med andra snarlika idéer
valalternativ nr 1)
Kompletterande beskrivning:
Namn på idégivare: Nicklas Persson
Bosatt i Västra bygden: Ja
Varför ska idén genomföras: För att boende och barnomsorg är ett måste.
Uppskattad kostnad:
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare:

Barnehage, fotballbane/lekeplass og leiligheter til
arbeidere (ny tillflytter).
(går inte att rösta på utan idén utgör tillsammans med andra snarlika idéer
valalternativ nr 1)
Kompletterande beskrivning:
Namn på idégivare: Svarttjärn hytteförening via Arild Borren och Terje
Neshaug
Bosatt i Västra bygden:
Varför ska idén genomföras: Nytt kjöpesenter krever at det tilrettelegges
for barnefamilier.
Uppskattad kostnad:
Uppfyller idén urvalskriterierna:
Tänkt genomförare:

