Idéer medborgarbudget KKN
Ursprungligen inkom 18 idéer från 10 personer/
organisationer. Två idéer var snarlika och har i samråd med
idégivaren gjorts om till en idé. En av idéerna har i samråd
med idégivaren gjorts om till två idéer. En idé uppfyllde inte
kriterierna och är inte röstbar.
Ålder
0-20
21-30
31-50: 6 st.
51-65: 1 st.
Över 65: 3 st.
Antal kvinnor: 7 st. Antal män: 3 st
9 av idélämnarena är en organisation/förening.
1 av idélämnarna är en privatperson

• are.se 17 mars
• Facebook 17 mars,
6 april
• Årebladet 25 mars
• Mejl till föreningar,
kulturskapare etc.

Urvalskriterier
För att idéerna ska kunna genomföras ska de:
▪

bidra till att utveckla en hållbar tillväxt av kulturella och
kreativa näringar i Åre kommun.

▪

inte vara ett direkt stöd till ett enskilt företag,

•

inte vara en fysisk investering,

•

inte överstiga en kostnad på 50 000 kronor

•

kunna förverkligas och genomföras av föreningar eller invånare
i kommunen eller av Åre kommun.

•

kunna genomföras som en specifik och tidsavgränsad aktivitet
eller åtgärd

•

kunna påbörjas senast 1 december 2020

•

ha lämnats in till Åre kommun senast den 12 april

Idéer har kunnat lämnats in via digital länk, brev, telefon, mail.

1. Förstudie och kartläggning digitalt forum och skyltfönster
för kulturaktörer och evenemang
Idén är: En inledande process som syftar till att skapa ett digitalt forum och
skyltfönster för kulturarbetare, kulturella näringar och kulturevenemang
i Åre kommun för att bättre nå ut till varandra men också för besökare
och boende i kommunen. Att skissa en modell i samtal med kulturaktörer
och verksamheter för att kartlägga intresset. Att initiera och samordna
forumet och tillsammans hitta en långsiktigt hållbar fortsättning.
Namn på idégivare: Clara Kempff, Max Thoursie
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett förbättrat
företagsklimat: Att samla kulturella verksamheter blir ett nätverk i sig som
skapar gemenskap och kännedom om varandra. Att bli mer synlig och nå
konsumenter skapar tillväxt och ökad efterfrågan. För intressenter,
besökare och kommunmedborgare blir det enklare att söka och hitta dessa,
ofta mindre, företag/verksamheter som har svårt att nå ut själva.

Uppskattad kostnad: 50 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja
Tänkt genomförare: Studieförbundet Vuxenskolan

2. Öppen workshop –

”Landsbygden i universums mitt”
Idén är: Öppen workshop för alla i Åre kommun med konstnären Märit
Aronsson (www.maritaronsson.com) Ord och bild inom konsten flätas
samman i ett tema ”landsbygden i universums mitt”. En mötesplats för
att sprida kreativ skapandelust i konst, skrift samt hur synen på
landsbygd o livet i universums mitt utmanar den urbana normen. Tanken
är även bjuda in externa föreläsare som filmskaparen Clara Bodén och
journalisten/författaren PO Tidholm.
Namn på idégivare: Åredalens folkhögskola
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Worskhopen är tänkt att inspirera, sprida
skapandelust o vara gränsöverskridande mellan såväl konstformer som
nationer - genom att utöka nätverken mellan kulturutövare i Jämtland o
Tröndelag. Hur synen på landsbygden och placeringen av livet i
universums mitt inte ska styras av den urbana normen, utan uppmuntra
till skapande och entreprenörskap i vår närhet. Där kulturen är levande
– där vill människor bo, verka och leva samt vistas som besökare.
Uppskattad kostnad: 50 000:- , resor, lön, material, dokumentation,
teknik, utställningsmaterial, föreläsare, mm.
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja!
Tänkt genomförare: Åredalens folkhögskola i
samarbete med Märit Aronsson samt Åre konstförening

3. Att tänka kring tid - ett möte
mellan konst, kultur, hantverk,
naturvetenskap och företag
utifrån bevarandetekniker
Idén är: Att lära sig mer om bevarandetekniker och processer som garvning
av skinna och fermentering av mat. Vad kan dessa olika former av
bevarande läras oss idag? Hur kan de få oss att tänka kring tid? Vi vill
också relatera dessa metoder till processer som redan pågår i naturen och
hur olika former av bevarande sker i olika biologiska processer.
Namn på idégivare: Lisa Gideonsson
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Genom att sammanför olika aktörer såsom
fiskare, jägare, hantverkare, konstnärer samt lokalbefolkning skapar vi ett
möte som berikar kulturlivet och sammanfogar olika kunskapsfält och
näringar.
Uppskattad kostnad: 45 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja
Tänkt genomförare: Konstfrämjandet Jämtland

4. Vad är en boning? Nya
tankar och förslag för hur vi vill
bo och leva i framtiden.
Idén är: Att tillsammans undersöka vad en boning är och hur vi
kan närma oss landskapet utifrån hur vi bor. Hur kan vi bo och leva
på andra sätt än i ett hus och vad kan vi lära oss av olika kända
levnadsexperiment som gjorts lokalt, inom natur- och miljörörelsen
samt inom konst och arkitektur? Detta vill vi undersöka och
konstruera våra egna skydd.
Namn på idégivare: Lisa Gideonson
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Det byggs mycket i Åre kommun, bde för
turister och människor som vill ha ett mer "naturnära" liv. Det finns
mängder av byggföretag och andra friluftsbetonade aktörer på
byggmarknaden. Men vad vill vi egentligen ha för hus och platser?
Uppskattad kostnad: 45 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja
Tänkt genomförare: Konstfrämjandet Jämtland

5. Prova på kultur i
Kallbygden
Idén är: Att erbjuda grupp- och konferensarrangörer i Åre
kommun, övriga Jämtland och Tröndelag att prova på kultur
kring Kallbygden
Namn på idégivare: Linda Forss
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Fokus är att bygga affärer kring och
mellan KKN i Åre kommun. Ett kombinerat sälj- och
utvecklingsprojekt genom att vända sig till potentiella
konferensbokare med de kulturupplevelser som finns (och
skulle kunna finnas) i Kallbygden.
Uppskattad kostnad: 50 000 kronor
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Föreningen m/s Drottning Sophia och
föreningen Husåspelet

Foto: Mats Lind

6. Kultur och natur kring
Kallsjön (karta och turförslag)
Idén är: Att skapa en karta med konkreta turförslag för gäster
som reser på egen hand under barmarkssäsongen runt Kallsjön
Namn på idégivare: Linda Forss
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Idén bidrar till att öka
attraktiviteten hos och tillgängligheten till samt synliggör de
näringar med aktiviteter och service som finns runt Kallsjön.
Kartan och turförslagen underlättar för den gäst som reser på
egen hand från Åre, Norge eller Östersund. Gästen får tips och
något att ha med sig i handen. Idag saknas samlad information
om vad Kallbygden erbjuder som komplement till
besöksupplevelser som erbjuds i Åre. Det ökar Åre kommuns
totala attraktionskraft och bidrar till utveckling av KKN i
kommunen.
Uppskattad kostnad: 50 000 kronor
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Kallbygdens intresseförening
och föreningen m/s Drottning Sophia
Foto: www.facebook.com/kallbygden/

7. ”Upplev våra berg & bottnar” –
natur- och kulturföreställning samt
workshop
Idén är: Att möjliggöra föreställningen ”Berg och bottnar” för fler aktörer
och att skapa samverkan i skarpt läge som ger möten, organiserad
långsiktighet och goda relationer inom KKN med kulturupplevelsen som bas.
Namn på idégivare: Linda Forss

Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Den ekonomiska snurren inom KKN ökar
genom att föreningen Husåspelet tillhandahåller föreställningen till andra
aktörer och samtidigt genomföra en workshop kring långsiktig samverkan.
Föreställningarna kombinerar natur, kultur och inspiration och hämtar
innehåll från hela kommunen. Den genomförs på tre ställen i kommunen
under perioder då besökande gäster kan han nytta av den och vara en del i
utvecklingen.
Uppskattad kostnad: 50 000 kronor
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: föreningen Husåspelet tillsammans med ensemblen
för ”Berg och bottnar”
Foto/film: Linda Forss och Marcus Eklund
https://www.youtube.com/watch?v=vpFJ6BFl29U och www.forsslivs.se

8. Inspirationsseminarium och
framtidsbyggarverkstad: hållbar
utveckling genom kultur
Idén är: Att genomföra ett seminarium med en konkret
framtidsbyggarverkstad
Namn på idégivare: Linda Forss
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: För att utveckla en hållbar framtid behöver
vi ha en bild av vad hållbar tillväxt kan vara och vilken roll KKN kan ha. Vi
behöver visa både konkreta och visionära möjligheter samt strategier,
organisationer och resurser som behövs för att nå dem. Det handlar också
om att stänga dörrar till vägar som inte håller att gå på.
Uppskattad kostnad: 50 000 kronor
Uppfyller idén urvalskriterierna: Ja
Tänkt genomförare: Nätverket Hållbar framtid Huså och
Insamlingsstiftelsen Hållbara samhällen plus samarbetspartners

Foto: www.globalamalen.se/material/

9. Fjällfestival med musik,
konst, mat & dryck
Idén är: En fjällfestival i augusti/september för lokalbefolkningen där
man tältar på lättillgänglig plats i Årejällen. Musik från liveartist o DJ:s i
en häftig miljö, lokal mat o folköl från lokalt bryggeri ska finnas till
försäljning och tillgång till familjevänliga aktiviteter på dagen. Vi tänker
oss en oförglömlig upplevelse bland fjällbjörkarna och med fjällen som
backdrop blir det fina möten och skönt häng.

Namn på idégivare: Studion Åre
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Ett tillfälle för lokalbefolkningen att
upptäcka sin närmiljö o kultur. Ett tillfälle för företagare att gå samman
o skapa ett event tillsammans för lokalbefolkningen, men även för
turister i framtiden, under en av våra mest färgsprakande månader
genom att bjuda på musik, konst, mat och dryck i en otrolig miljö.
Uppskattad kostnad: 50 000:-, ljud och ljus för liveakt samt
projektlön
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja!
Tänkt genomförare: Studion Åre tillsammans med lokala företag,
exvis Åre Bryggkompani, J&F Falafel, m fl.

10. Kortfilmsfestival i Åre Park
Idén är: En kortfilmsfestival i parken i Åre med filmvisning av kortfilmer
med hållbarhetstema för att väcka medvetenhet hos lokalbefolkningen.
Filmerna visas i olika kåtor i parken och ska vara anpassade för både vuxna
och barn.
Namn på idégivare: Studion Åre
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett

förbättrat företagsklimat: Denna idé kan ev samköras med höstlovet för
att nå en publik i alla åldrar och skapa aktiviteter för barnen. En ökad
medvetenhet om hållbar utveckling hos befolkningen i Åre är viktigt - som
långsiktigt gynnar såväl kreativa som lokala näringar i Åre.
Uppskattad kostnad: 50 000:- för hyrning av kåtor etc och rättigheter för
filmer
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja!
Tänkt genomförare: Studion Åre, ev med hjälp av
DocLounge för tips och tillgång till filmer.

11. Craft & Art Festival
Idén är: En kreativ konst- o hantverksfestival i Åre by där vi väver samman
moderna konstuttryck med lokala entreprenörer. Olika platser (butiker/kontor/
restauranger) förvandlas till installationer för att uppmärksamma både platsen
och det kreativa uttrycket. Ex: Vi börjar i en butik där en lokal hantverkare har

utställning och workshop innan vi går vidare till en restaurang o spanar in
menyn samtidigt som vi lär oss växtfärga med matavfall. Finns flera idéer.
Namn på idégivare: Studion Åre
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Det finns oändligt med kombinationer av konst,
hållbarhet och entreprenörskap i byn och festivalen är ett sätt att skapa nya
möten där byborna får ta plats och hälsa på byns företagare. Många lokala
hantverkare/konstnärer saknar en plats att synas på och under lågsäsong
söker flera av byns året-runt-företagare mer lokal kontakt.
Uppskattad kostnad: 50 000:- för marknadsföring och ev arvode

Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja!

bild: www.unsplash.com

Tänkt genomförare: Studion Åre, lokala entreprenörer –
kanske konstlinjen Åredalens folkhögskola

12. Bastufestival ”Och därmed Basta!”
Idén är: Bastufestivalen ”Och därmed Basta!” En bastufestival för att

lyfta den fantastiska bastukulturen o känna närhet till naturen under
höstens kalla friska dagar. Bastutält, bastuflotte, bastuhusvagn, björkpiskor
och bastumössor i vår vackra närmiljö med närhet till vatten för ett dopp
såklart. Mat över öppen eld av lokala matkreatörer o kanske folköl från
lokalt bryggeri. Tänk att få hit Solar Egg! – se bilden.
Namn på idégivare: Studion Åre
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Ett tillfälle att visa upp lokala mat- och
dryckeskreatörer, utsmycka med lokal konst och hyra in bastu från
guideföretag för att få till en enkel men fantastisk upplevelse utöver det
vanliga i Åres storslagna miljö.
Uppskattad kostnad: 50 000:-, främst till att hyra in div.
bastuanläggningar och projektlön
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja!
Tänkt genomförare: Studion Åre tillsammans
med lokala företag

13. Bok och berättarfest
Idén är: Ett evenemang med författarmöten och samtal kring litteratur
och skrivande. Vänder sig till kommunens bofasta och besökare såväl
vuxna som barn. Berättarstunder med musik och glädje!

Namn på idégivare: Per Holmlöv genom Föreningen Åre Ord.
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Laddar Åres varumärke med kultur! Då
projektet är treårigt stimulerar det till ökat besöksantal under
lågsäsong och att påsikt få fler författare/skribenter/berättare som
väljer att bosätta sig i kommunen.
Uppskattad kostnad: 50 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja.
Tänkt genomförare: Föreningen Åre Ord

14. Stärka kulturen genom
utbildning i finansiering och
affärsmodeller
Idén är: Utbildning i finansiering och affärsmodeller för att höja
kompetensen inom Åre kommuns kluster inom kreativa och
kulturella näringar.
Namn på idégivare: Åre by och turistförening.
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Genom ett utbildningstillfälle i
affärsmodeller och långsiktig och hållbar finansiering av
verksamheter inom de kreativa och kulturella näringarna minskar
behovet av bidrag och stimulerar hållbar utveckling.
Uppskattad kostnad: 35 000kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: JA
Tänkt genomförare: Åre by -och turistförening

15. Åre Kulturnatt - samarbete,
samskapande, marknadsföring.
Idén är: Åre kommuns kluster inom de kreativa och kulturella

näringarna går samman och skapar ett nätverk och koncept för
Åre kulturnatt - en gemensam plattform för att visa upp bygdens
spännande och unika utbud inom KKN.
Namn på idégivare: Åre by och turistförening
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Kulturnatten är en kraftsamling och
skapar ett koncept för att stärka samarbete och samskapande samt
gemensam marknadsföring som ökar möjligheten att nå en större
publik.
Uppskattad kostnad: 35 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: JA
Tänkt genomförare: Åre by -och turistförening

16. Spektakel i Edsåsdalen
Idén är: Spektakel i Edsåsdalen - En familjefestival som planeras
till sista helgen i augusti. Festivalens fokus är scenkonst, kultur och
skapande med det teater, cirkusföreställningar och eldshow,
workshops för barn, vuxna och familjer t ex prova-på cirkus,
handstående, skapande dans, parkour samt konserter med lokala
artister, berättarframträdanden och konstutställning.
Vi kommer att hålla till på flera plaster i Edsåsdalen: Roosengård,
Bylogen samt hotell Köjagården. I samband med festivalen
kommer även barnens ateljé att vara öppen.
Namn på idégivare: Daniel Oja,
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Festivalen kommer att ske som ett
samarrangemang mellan flera aktörer i Edsåsdalen som kommer
att gynnas av detta: Nordcirkus, Föreningen Roosengård Skapande & Kultur, Bybornas förening, Hotell Köjagården
mfl. Innehållet i festivalen kommer övervägande att utgöras av
lokala och regionala artister, musiker & konstnärer som även dessa
gynnas av ett lokalt arrangemang.
Uppskattad kostnad: 30 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna? Ja
Tänkt genomförare: Kulturföreningen Roosengård och Nordcirkus

17. Berättarcafé
Idén är: Att hålla flera berättarkaféer i kommunen, där människor samlas i
alla åldrar för att berätta och lyssna till varandras berättande. Det som
berättas kan vara minnen, historier, sagor eller färdiga berättelser, sanna
eller påhittade. Det kommer att finnas en moderator som ansvarar för
strukturen och för att stämningen är bra och trygg. Till varje berättarcafé
kommer det även bjudas in en lokal berättare som kan fylla ut med
berättelser om det behövs och öka förståelsen för vad berättade kan vara.
Namn på idégivare: Sara Oja
Hur idén bidrar till en hållbar tillväxt av KKN & ett
förbättrat företagsklimat: Skapa mötesplats och plattform för muntligt
berättande. Människor och företag som på olika sätt jobbar med
berättande och berättelser kan få möjlighet att testa sina berättelser för en
lyssnande publik. Det viktigaste är att främja livskvalitén för invånarna och
besökare i kommunen.
Uppskattad kostnad: 29 000 kr
Uppfyller idén urvalskriterierna?: Ja
Tänkt genomförare: Kulturföreningen Roosengård och Nordcirkus

