Vision 2030, enkät 1

Sammanställning av enkätsvar
1. Vad är det bästa med Edeforsbygden?
Bygd och natur
Skogen, älven.
Luften. Ren natur.
Levande landsbygd med närhet till älven och naturen, men även nära till service och mindre städer.
Det vackra unika natur- och kulturlandskapet med tydliga historiska spår.
Tradition och kultur med laxfisket i älven.
Fina skoterleder och rastkojor att använda vintertid, många levande byaföreningar.
Miljön, älvdalen, närhet till vacker natur.
Lugnet, ron, tryggheten.
Tystnaden.
Säker miljö för barnen.
Laxholmen. Råneålven och Luleälven.
Sommaren är fin.
Närheten till Boden och Jokkmokk.
Alla livsmedel.
Närhetsliv, allt finns, ingen trängsel.
Trevlig boendemiljö, låg boendekostnad.
Entreprenörsandan. Företagsklimatet.
Kända företag som Svantes, Arctic B. Tree H. Storklinten.
Liten ort där de flesta känner varandra.
Trevliga aktiviteter. Det händer mycket med aktiviteter och utveckling.
Bra äldrevård.
Renovering av fastigheter i Harads.
Att Edeforsbygden tillhör ett stödområde.
Kultur och anda
Friheten.
Historien.
Gemenskapen och sammanhållningen.
Trevlig personal, speciellt på Servicepunkten.
Folk bryr sig om varandra. Grannar ställer upp.
Det gamla sättet att leva, utan stress. Man hälsar och pratar med sina grannar.
Socialt umgänge.
Människorna. Hjälpsamma människor, lätt att få hjälp.
Kreativa människor. Företagande. Det händer mycket och finns framtidstro.

Kulturevenemang.
Relativt rikt föreningsliv.
Släkt och familj.
Social service
Bra service.
Äldreboendet Edestrand.
Byaskolorna och förskolorna. Skolan är bra (Tankeborgen)
Boende
Relativt låga boendekostnader.
Fina hus till bra pris.
Upprustning.

2. Vad är det sämsta?
Bygd och natur
Skogsskövlingen. Gammal skog avverkas i snabb takt.
Älven växer igen. Hård reglering.
Växer sly.
Utflyttning.
Tomma hus.
Försämring av samhällsservice, leder till större utflyttning.
Att vårdcentralen försvann.
För lite närbutiker.
Att laxen försvunnit. Saknas: put and take-fiske i älven.
Vägarnas skick. Vägstandard på alla vägar utom 97:an.
Arbetstillfällen saknas, barn saknas. Barnfamiljer har svårt att flytta hit.
Bygden behöver göras attraktiv för barnfamiljer.
Att lyxturism premieras.
Mygg och knott.
Vintern är kall.
Försäljning av Bergmansparken.
Alla små hantverkare håller på att försvinna.
Kultur och anda
Viss svårighet att få Haradsborna att komma på event (vissa är tröga).
Rivalitet mellan byarna i vissa frågor.
Gammalt groll sitter kvar.
Få aktiviteter för barn, även för vuxna, f.a. tonåringar. Många sitter hemma.

Social service
Minskad service. När byar monteras ner, blir det lätt en nedåtgående trend och det krävs många eldsjälar för att
vända en sån utveckling. Nedmontering av social service, såsom sjukvård, tandvård, apotek, skola.
Avsaknad av daglig mötesplats, t ex café.
Brist på matställen, pub. Ingen kvällsöppen restaurang.
Långt till affär. Brist på lokala livsmedelsbutiker.
Inget högstadium.
Saknar förening för kvinnor, mötesplats, t ex bokklubb.
Vänta på uppehållstillstånd (5 år).
Servicen i småbyarna, t ex postservicen.
Kommunikationer, infrastruktur
Dåligt underhållna vägar. Särskilt dåliga vägar i Svartlå.
Trafiken, höga hastigheter på 97:an och i Södra Harads.
Vissa bilister stannar inte vid övergångsställena.
Kommunikationerna. Usla bussförbindelser.

3. Vad anser du är unikt för bygden? Hur kan det lyftas mer?
Natur och bygd
Miljön, folket, skönheten.
Bygd mellan fjäll och hav. Odlingslandskap, fiske, jaktområden.
Närheten till vatten/älv, sjö och skog.
Laxholmen med sin historia.
Möjlighet till vandring och skidåkning.
Glest befolkat. Ger plats åt utvecklad besöksnäring.
Lokala historiska händelser.
Vackra hus med stora ytor.
Tryggheten för barnen.
Livet i byn gör att man umgås.
Storklinten.
Den kraft som finns hos många som bor här!
Tillgång till en miljö som många aldrig kan uppleva där de bor.
Gammal kultur.
Sammanhållningen och möjligheten att lära känna sitt samhälle personligen.
Närheten som inte finns i en stad till både natur och människor.
Att Coop finns och Gulf, Svantes vilt och bär.
Sandträsk sanatorium, Malmbanans sträckning, möjlighet till miljöanpassad turism.

Näringsliv
Alla småföretagare.
Företagsandan, framför allt turism och viltförädling.
Tree Hotel och Arctic Bath, Storklinten.
Turistisk infrastruktur.
Utflyktsmål i toppklass.
Besöksnäringen.
De hantverkare som finns kvar.
Hide and See.
Unika och innovativa idéer inom turistnäringen har gett eko i omvärlden.
Fler företag som kan utvecklas och skapa jobb och framtidstro.
Dolda ”talanger”. Finns många möjligheter som ligger och inte utvecklas pga befolkningen som bor här kanske
än inte upptäckt allt som går att utveckla.
Entreprenörskap av klass. Efter Coronan borde det finnas utrymme för mer aktiviteter inom besöksnäringen.
Kultur och anda
Entreprenörskap, framåtanda.
Det lokala engagemanget. Viktigt att affären och macken finns kvar.
Viljan att bevara byggnader.
Duktiga och drivna eldsjälar inom olika områden.
Byakänslan.
Att det händer mycket t ex inom kultur, turism, utveckling.
Mersatsning på fritidsaktiviteter.
Friskolor.
Många föreningar.
Fungerande integration.
Kan lyftas genom…
Stoppa avverkning och byggnationer av vindkraft.
Återställa vandringsvägar för fisken.
Fördjupat samarbete mellan företagen kan lyfta alla verksamheter mer.
Att arbeta tillsammans, se varandra som tillgångar och inte som konkurrenter.
Föreningarna kan samarbeta för att lyfta vissa frågor.
Visa upp bygden på internet, reklam på turistsajter.
Lyft historien.

4. Finns det någon plats/miljö du inte tycker om /inte vill visa upp för människor
som besöker bygden?
Ställen med skrotbilar, ovårdade hus, tomter.
Älven vid lågvatten pga korttidsreglering.
Avsaknad av cykelvägar och gångvägar.
Rastplatser nedanför Ramdal och utsiktsplatsen är nerklottrade och inte inspirerande att vistas i.

Hamrénshuset som är mitt i byn och varit ett levande hus tidigare.
Stranden har varit ful i Svartlå, men tror den är fixad nu?

5. Hur önskar du att bygden ska utvecklas för att bli mer attraktiv ur ditt
perspektiv?
Bygd, by
Att det ser fint ut i byn.
Fler mötesplatser.
Gångbro över Flarkån.
En höghöjdsbana och zipline.
Natur
Mer urskog, vildmark, mindre kalhygge.
Varsam reglering av älven.
Satsa på restaurering av stigar och vandringsleder i skog och vid älv.
Anda
Att fler upptäcker möjligheterna och engagerar sig och hjälper till i arbetet som det kräver.
Social service
Bättre samhällsservice som hälsocentral, tandvård, apotek.
Restaurang och cafe´.
Bevara skola, affär och övriga butiker.
Att åk 7-9 åter öppnas i Harads.
Mer bostäder, butiker och längre öppettider.
Kiosk eller fik i Svartlå.
Café i Harads.
Fler mataffärer och matställen/fik/servering/restaurang. Enklare lunchrestaurang, t ex créperi.
Vägar, infrastruktur
Busstiderna anpassas. Tätare bussturer.
Laddstolpar till elbilar.
Säkra övergångsställen och järnvägsövergångar.
Boende
Fler bostäder.
Fler möjligheter att bosätta sig här. Bostäder så fler kan flytta hit. Fler lägenheter för familjer/ungdomar.
Kolla av ödehus, annonsera ut i media, visa att vi finns och vad vi har. Titta på Sörbyn/Gunnarsbyn, vad de gör,
eventuellt samarbeta med dem.
Fritid
Mer satsning på ungdomsaktiviteter.

En ny fin lekpark mitt i byn.
Ett utegym.
Badstranden (utedass/bajamaja skulle vara bra)
Ramdal, Klippan, Grillplatserna måste fixas.
Mer aktiviteter för barn och unga. Bulldog i Svartlå var bra.
Satsa på närturism och aktiviteter för bofasta.
Arbete
Arbetsplatser och jobb. Fortsatt plats för entreprenörskap.
Skapande av arbetsplatser. Fler arbetstillfällen.
Skola, fritid
Skola och vård får inte försvinna, då dör bygden.
Högstadiet åter.
Bra skolor, fritidsaktiviteter, enkelt att pendla till jobb.
Mer aktiviteter för barn (Mulle, gympa, kampsport etc). I dag finns detta i Boden eller Luleå.
Kultur
Öppenhet för det nya. Nyfikenhet. Hur är det med olika perspektiv?
Fler mötesplatser och mötestillfällen, typ marknader, loppisar, happenings, country fairs,
ställen/platser/möjligheter att träffas och umgås och bli underhållna.
Ett kulturhus i Harads.
Att Svartlå har ett Slöjdens hus med aktiviteter kvällstid.
Demografi
Fler inflyttare.
Locka yngre människor hit.
Att man lockar folk hit med skönheten och naturen och bra rekommendationer, men inte massturism.
Vägar, infrastruktur
Fixa vägarna. Bra väg att pendla på.
Snabbt internet, bra elanslutningar och bra service kommer nog att bli allt viktigare för att människor ska vilja
bosätta sig på landsbygden och kunna leva och arbeta där.
Övrigt
Tillbaka till basic. Ersätt inte människor med internetlösningar och digitala tjänster. En telefonröst eller bild på
dataskärm kan aldrig vara en human lösning på alla problem.

6. Vad tror du får människor att vilja bo och verka här 2030? Vad tror du lockar
besökare att komma hit?
Natur och bygd
Närhet till naturen. Skog och vatten. Lugn och ro. Natur, djur, bär.
Lugnet och tryggheten.
Att leva nära naturen och bo förhållandevis billigt.
Kylan, mörkret, tystnaden, lugnet, stillheten, naturupplevelser.
Fina ställplatser för husbil/husvagn.
Naturen med dess rikedomar. Naturupplevelser.
Naturen, frisk luft, fiske, jakt, skoter, leder, nordljus.
Det lilla samhället och den fina byn.
Jakt, fiske.
Det som redan finns. Utveckla och ta vara på naturens möjligheter. Älven, skogen, bergen.
Arctic Bath, naturen, älven, aktiviteter i naturen.
Besökare vill komma hit för naturen, Treehotel och den unika upplevelsen av att vara i en liten svensk by.
Unika berättelser och upplevelser med historia. Vackra hus och platser.
Bra loppisar.
Känslan att man kan bygga upp sitt liv på en plats.
Ingen kriminalitet.
Boende
Möjligheten att bo billigt och klimatsmart.
Bra och billiga bostäder.
Bygg fler bostäder så unga kan stanna kvar.
Arbete
Jobba här.
Näringsliv
Närproducerat.
Jag tror att många besökare vill uppleva saker, snöskoter-safari, hundspann, båtturer mm.
Företagande i mindre skala. Gott företagsklimat. Fler arbetstillfällen.
Kommunikationer, infrastruktur
Förbindelser till stan, barnomsorg, skolor, affär, äldreboende samtidigt som man kan bo i lantlig miljö.
Miljön, billiga hus, bättre kommunikationer, arbetstillfällen, flera fritidsaktiviteter, aktivt föreningsliv.
Småbarnsfamiljer som vill bo på landet men ändå ganska nära tätorter som Boden. Hotell och turistattraktioner
som anordnas.
Bra vägar.

Skola och omsorg
Barnomsorg, bra skola och närvård.
Skola upp till åk 9.
Attraktiva äldreboenden.
Kultur
Det händer saker. Rikt kulturliv, något för både kropp och knopp.
Sport, levande föreningsliv.
Möjligheter till idrott, kartor över utflyktsmål/aktiviteter.
Övergripande
Närheten till naturen, kombinerat med bra transportmöjligheter och bra infrastruktur samt levande butiker och
skolor.
Riktiga jobb, bostäder, skola 1-9, fler butiker, matställen.
Jobb och skola, vård och omsorg, utbyggd social service.
Fortsätt och ge besökare unika upplevelser.
Billigt boende, vacker natur, släkt och familj.
Busstider till centralorten som fungerar för pendlare/elever. Goda transportmöjligheter och affärer.
Helhetslösningar. Kulturarrangemang och sportevenemang kan t ex samordnas.
Bra service, butiker. Järnhandel, matställe.

7. Vad är viktigt att beslutsfattare och andra inflytelserika aktörer känner till/tar
hänsyn till när beslut tas om hur Edeforsbygden ska utvecklas?
Skapa arbetstillfällen, satsa på samhällsservice och turistnäring.
Ta tillvara kunskaper och idéer hos människor i bygden.
Satsa på nyanlända så att de stannar och jobbar.
Lyssna på dem som bor på landsbygden.
Lyft fram den samiska kulturen.
Det är inte längre från Boden till Harads än tvärtom. Landsbygden måste få leva, var småföretagarvänliga.
Fråga boende innan besluten tas. Medskapande är viktigt.
Att mindre orter/byar måste få kosta pengar och inte ses som tärande.
Värna både naturen och kulturen.
Förvaltningarna i Bodens kommun kan inte bara se till sitt område utan måste ha ett helhetsperspektiv för
Edeforsbygden.
Förbättrad kunskap behövs hos beslutsfattare om landsbygden. Bjud in politiska partier till infoträffar och
samlingar på t ex Haradsdagen.
Att politiker och tjänstemän är lyhörda för befolkningens åsikter.
Locka barnfamiljer.
Satsa på lokalproducerat, bönderna; ge dem subventioner så som i Norge eller Schweiz.
Utgå från Edeforsbornas egna förslag och idéer som lämnas in via medborgarförslag eller politiken. Genom långt
avstånd till central service måste hänsyn tas till lokala behov för att upprätthålla en likvärdig standard i hela
kommunen.

Att människor ser värdet i platsen och möjligheter och vill bo och verka här. Lokalt inflytande.
Att människor faktiskt kan vilja bo kvar och vilja flytta tillbaka. Att byta perspektiv och se möjligheter och plats
och människor.
Dialog. Lokal kunskap. Lokala förutsättningar.
Lyssna på lokalbefolkningen. Tänk på att det inte är nödvändigt att dra en massa till centrala Boden.
Förankring av beslut hos berörda. Lyssna på invånarna i bygden.
Hänsyn till befolkningen som bor och verkar här. Ta tillvara läget och invånarna med deras resurser än mer.
Att man är varsam med den natur vi har. Det är en av de saker som kan locka turisterna.
Bevara arbeten, värna om miljön, tänk barnen i centrum!
Se till de bofastas behov i första hand och turismen i andra hand. Det måste finnas affär, barnomsorg och någon
form av allmän mötesplats för att förutsättningen till ett drägligt ”liv på landet” ska fungera och vara lockande
för fler.
Utvecklingen ska ske så den passar in i byns kultur och man bevarar bygdelivet.
Se klarögt och sunt.
Utveckla landsbygden, tänk positivt om glesbygden. Samhällsservice måste finnas och kommunikationerna
måste fungera. Tänk på dem som bor här.
Fokusera på att även mindre orter ska kunna leva och ha till exempel skola och omsorg samt ett bra
företagarklimat. Turister är förstås viktiga men ännu viktigare är att människor kan och vill verka på platsen året
runt.
Att beslutsfattare besöker Edeforsbygden och får och tar emot och agerar utifrån den information-presentation
som aktiva i Edefors meddelar och delar med sig av i informationssyfte.
”Kommungubbarna” måste någon gång orka ta sig till Harads. Ingenting görs vad gäller vanskötsel av tomter och
fastigheter, bilkyrkogårdar mitt i byn, allmän nedskräpning osv. Trots upprepade anmälningar till bl a
miljökontoret görs ingenting. Även Haradsborna betalar skatt. Förfulningen har pågått alltför länge.
Många nya varaktiga jobb måste också skapas.

8. Övriga tankar/idéer?
Kul om det fanns ridturer med islandshästar med alpackor som packdjur och göra långturer!
Vill ha en gångbro mellan Harads-Bodträskfors. Inte roligt promenera på bron i trafiken. Sök EU-bidrag!
Jag skulle önska att det fanns någon form av mentorprogram för att hjälpa nyinflyttade in i gemenskapen som
bygden är och för att bli presenterade och lära känna människor snabbare.
Utökat nät av laddstolpar för elbilar.
Bättre marknadsföring.
Mer samarbete.
Låt oss stötta och hjälpa till i den mån vi kan i det arbete som redan påbörjats!
Unga människor måste engageras att ta del av de olika föreningarna. Inte bara PRO ska kunna leva vidare.
Föreningsliv skapar gemenskap och glädje.

Om du är utflyttad:

9. Vad fick dig att flytta från Edeforsbygden? Vad lockade dig?
Utbildning och sen arbete och så hela karriärsbiten förstås.
Utbildning och jobb.
Studier, se sig om, världen och större utbud av yrken.
Utbildning. Träffa andra människor. Uppleva andra platser. Bra jobb.
Dålig service och nedläggning av sjukvården.
Flyttade till grannbyn pga skola och jobb.
Fick jobb i Boden.
Min mors släkt kommer från Edeforsbygden.

10. Vad skulle behövas för att du skulle kunna tänka dig att flytta tillbaka?
Hälsocentral och servicehus.
Kortare avstånd till jobbet i Luleå.
Jag flyttade tillbaka då jag fick barn för att kunna ge mina barn en stabilare och sundare uppväxt.
Arbetsmöjligheter, bättre förbindelser, bättre omhändertagna lekparker och stränder.
Ett jobb och bra utbud för barn.
Ett bra jobb inom rimligt pendelavstånd. Ett vackert hus i lantlig miljö.
Om du är besökare:

11. Vad lockade dig att besöka Edeforsbygden idag? Vad har du gjort?
Hälsa på vänner och familj, sommarstugan och ta del av den vackra naturen.
Kärlek.
Familj och vacker natur, roliga utflykter.
Laxholmen. Trevligt med artister på holmen, gudstjänst ute.
Arbetat.
Fiske och vildmark.
Besöker en kompis från Sandträskområdet.
Fika, äta, se på vackra ställen, loppis, musik.
Viscaféet.

12. Vad mer skulle vara intressant att göra?
Hantverksmarknader, loppisar, så som Edefors marknad var för ca 20 år sedan. Det behövs en
hantverksplattform.
Olika naturupplevelser.
Åka turistbåt.
Rida genom Norrbotten (bed & box). Ridleder vore fantastiskt här.
Bo på Tree Hotel.

”Utveckla och ta vara på naturens möjligheter.”
”Fråga boende innan besluten tas. Medskapande är viktigt.”

