E T T S A M A R B E T S P R O J E K T F Ö R TÄT O R T S U T V E C K L I N G

ATTRAKTIVA OCH L E VAND E O RT E R
ALUNDA - GIMO - ÖREGRUND - ÖSTERBYBRUK - ÖSTHAMMAR

Företag i samverkan är en ideell förening med sju medlemmar: De fem lokala företagarföreningarna i
Alunda, Gimo, Öregrund-Gräsö, Österbybruk och Östhammar samt LRF Östhammar och Östhammars
kommun.Vi arbetar i detta forum för ett förbättrat företagsklimat, kommunens attraktivitet,
handelsutveckling och nätverk, vi håller i det lokala gemensamma presentkortet och
är projektägare till Attraktiva och levande orter.

VI SUMMERAR VÅRT ARBETE
Projektet Attraktiva och levande orter
avslutades under en festlig tillställning
den 23 januari i år
Sid 2
Henrik Sundin

ÖSTHAMMARS
KOMMUN
TRÄFFAR ALLA
FOKUSGRUPPER
Sid 8

DET HÄR HÄNDER
UNDER 2020 Sid 8
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Vad har du fått för
intryck av projektet
”Attraktiva och
levande orter”?
Härligt att se
samverkan mellan
centrumförening, kommun och
invånare och att ni
lyckats engagera
flera i era orters
utveckling.
Vi tar med oss hur ni har skapat fokusgrupperna och fått civilsamhället
att engagera sig, samt ert jobb med att
lyfta fram olika styrkor i era fem orter.
Carina Janars
Centrumutvecklare i Ljusdal

Projektet Attraktiva
och levande orter
har gjort skillnad i
närmiljön. Det har
låtit ideella krafter
komma samman
och med hjälp av
öronmärkta pengar
förvandla eftersatta ytor till attraktiva
platser. Jag har närmast följt arbetet
med fokusgruppen för Gimobadet, vilket inte är något annat än imponerande.
Joakim Fagerudd
Sandvik Coromant

Ett stort & varmt TACK

till alla företag, föreningar, invånare,
kommunen och alla andra aktörer som
med idéer, sponsring/finansiering, ideellt
arbete och på andra sätt engagerar sig i
arbetet med att göra våra platser ännu
mer attraktiva!
Många av er tog vara på – och såg
möjligheterna med projektet. Det kan vi
glädjas åt idag. Vi har samarbetat med
aktörer vi normalt inte arbetar med. Vi
har tagit vara på de lokala visionerna. Vi
har arbetat ideellt med allt från att röja,
gräva och bygga nytt. Vi har synliggjort
alla våra planer och vårt arbete på informationstavlor, webbsidor och Facebook.
Vi har lyft våra orters och platsens
varumärken samt utmaningar i gemensamma workshop. Vi har tagit vara på
varandras kunskaper och välkomnat alla
till engagemang. Vi har även spridit vårt
projekt runt om i Sverige.
Allt detta har vi tillsammans hunnit med
före- och under projekttiden, från 2016
tom 2019.
Tack var er alla och Östhammars kommun, tillsammans gör vi det möjligt!

VI HAR NU FIRAT OCH
SUMMERAT VÅRT ARBETE!

Projektet Attraktiva och levande orter avslutades under
en festlig och trevlig tillställning den 23 januari på Bruksgymnasiet i Gimo.
Drygt 130 personer slöt upp och fick ta del av den gedigna redovisningen av allt som
genomförts i projektet i 120 bilder under toner av kören Canorus. En pampig och känslomässig avslutning som blev både inspirerande och en ögonöppnare för många av kvällens
deltagare.
Resultatet är fantastiskt och det är när man ser helheten som man förstår vad vi faktiskt har
genomfört tillsammans! Efter redovisningen informerade projektledare Micaela Zakrisson
om vad som är kvar att göra under 2020. Detta kan du läsa mer om på sidan 8.
Ett stort tack riktades till alla som arbetat ideellt eller på något sätt medfinansierat och
investerat i projektet. Utan det lokala engagemanget och insatserna skulle vi inte kommit så
här långt! Kvällens program och panelsamtal modererades proffsigt och underhållande av
Marlene Hassel, tillika processledare i projektet. Jessica Eliardsson från Östhammarshem
var en av deltagarna i panelen, hon menade att ” trots att Östhammarshem kom sent in i
projektet, så öppnar det ändå nya dörrar för arbetssättet i framtiden”. Verksamhetsledaren
Sven Uhlås från Upplandsbygd Lokalt Ledd
Utveckling knöt ihop påsen och meddelade
att Östhammars kommun är den kommun
som får störts utväxling för sökta projektmedel. För varje satsad krona har Östhammar
kommun: 9,5 kr i form av pengar och övriga
resurser, en krona har alltså växlats upp 9,5
ggr. Kvällen avslutades av en föreläsning
av Jan Gunnarsson som handlade om ”När
värdskap är som bäst”.
Jag är så glad och tacksam över kvällen.
Den vackra sången under bildspelet skapade
en känslofull stämning och kvällen andades
glädje, stolthet och Vi-känsla. Fint tacktal
och vackra blommor stod Östhammars kommun för, genom Margareta Widen-Berggren.
Nu återstår slutrapporteringen av projektet.
Med vänliga hälsningar
Projektet Attraktiva och levande orter
Micaela Zackrisson, projektledare
Tack för förtroendet att fått vara en del
av detta fantastiska projekt, vilken energi
och vilka eldsjälar ni har i Östhammars
kommun, lycka till i framtiden!
Marlene Hassel

FAKTARUTAN
• Vi har genomfört 329 möten med sammanlagt 2275 deltagare
• Det blir 5458 ideella timmar till ett värde
av 1 157 630 kr
• Medfinansiering i form av sponsring uppgår
till 271 740 kr
• Östhammars kommun har bidragit med
1 534 019 kr för utvecklingen av utemiljön
samt med personal under före- och under
projekttiden. En del av finansieringen av
genomförda insatser inom projektet har
möjliggjorts genom Mervärdesavtalet mellan Östhammars kommun, Oskarshamns
kommun, SKB och SKB:s ägare.
• Genom EU/Leader Upplandsbygd har vi fått
medel till vinterbelysning för 625 000 kr
• Det har hittills beviljats 532 500 kr i i nya
projektmedel för 2020
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Workshop med Marlene Hassel 2016

Vår resa
börjar 2016
• Vi genomför en
förstudie
• Fem workshop med
Marlene Hassel
• Nu börjar lokala
fokusgrupper att
bildas

Första Arrangörsträffen genomförs

2017

Gimobadet

• Ansökan till ett större
projekt börjar skrivas
• Arrangörsträff
genomförs
tillsammans med Visit
Roslagen och Kultur
& Fritid
• Östhammars kommun
öronmärker pengar för
fokusgruppernas ideer
Fastighetsägarträff

• Projektansökan
lämnas in till
Leader Lokalt Ledd
Utveckling
• Vi sprider vår
projektidé i Varberg

Vilken start det blev, vi firar
framgångar medan vi väntar
på att projektet ska beviljas!
Västerhamn växer fram

Boulebanan färdigställs
vid Gimobadet

Gimobadet får staket

• Henrik Sundin,
Östhammars
kommun, träffar alla
fokusgrupper före och
under projektet
• Arbetet i Västerhamn
i Öregrund och
Gimobadet påbörjas
• Rondellälgarna i
Alunda invigs
• Vi börjar bjuda in våra
fastighetsägare till en
av flera träffar
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Österbergsplats i
Alunda växer fram

…och
fortsätter!
2018
• Arrangörsträff
nr 2 genomförs
tillsammans med Visit
Roslagen och Kultur
& Fritid

Västerhamn börjar
färdigställas

• Projektet beviljas!
• Kickoff i Gimo och
Alunda
• Vi anställer en
ekonomi- och
projektadministratör
• Västerhamn växer
fram
• I Gimobadet fortsätter
arbetet
• Österbergsplats i
Alunda har genomgått
en förvandling

Busstur med kommunen

Gimobadets flytbrygga klar

• Kickoff i Östhammar,
Öregrund och
Österbybruk
• Busstur runt våra orter
med kommunen
• Anställning fem
ortsamordnare
• Tidning nr 1 ges ut
• Träff om framtidens
handel

Fem ortsamordnare anställs:
Hans Öregrund, Jennie Gimo, Tobbe Alunda,
Therese Östhammar och Stefan Österbybruk

Vår första tidning om
projektet ges ut

Österbybruk

Östhammar

• E-handelsträff
• Vi träffar Östhammars
kommun vid flera
tillfällen under
projektet
• Vinterbelysning i
Östhammar, Gimo och
Österbybruk
Gimo
4
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2019
• Arrangörsträff nr 3
genomförs tilsammans
med Visit Roslagen
och Kultur & Fritid

Gimobadets entré pryds av en sjöjungfru

Nytt scengolv på Sjötorget i Östhammar

• Fler träffar med
Östhammars kommun
genomförs

• Fokusgrupperna
jobbar vidare och fler
tillkommer

• Upplandsbygd
kommer på besök
Pulkabacken i Alunda
får ny grillplats

Informationstavla
i Hargshamn

Klockstapeln i Öregrund

• Digitaliseringsträff

• Nya projektansökningar skrivs

Hur kan vi hänga med
i digitaliseringen?

Stenbron i Alunda

Gräsöbacken

Juni 2019
Nya projektansökningar
skrivs

Västerhamn
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Juli 2019
• Erfarenhetsbyte
Ljusdal
• Erfarenhetsutbyte
Hässleholm
• Möten Östhammars
kommun
• Enkäter skickas ut
till de som deltagit i
projektet

Ljusdal besöker oss för att få veta mer om projektet

Erfarenhetsutbyte i
Hässleholm

• Cykel- & MTBevent
• Alunda och Öregrund
får vinterbelysning
• Utvärdering
tillsammans med
Östhammars kommun
• Nu beviljas nya
projektansökningar

Cykelevent

Vinterbelysningen
är uppdaterad

2020
• Vi avrundar
med en festlig
projektavslutning
• Tidning nr 2 ges ut
• Projektet slutredovisas

Ljusdal avslutar sitt besök vid Gimobadet

Vinterbelysningen är uppdaterad på våra orter tack vare
projektmedel och medfinansiering genom företagarföreningarna i Alunda, Gimo,
Öregrund/Gräsö, Österbybruk
och Östhammar, lokala företag,
ideella krafter och Östhammars
kommun. Allt kom inte på plats
i år utan några resultat kommer
färdigställas under 2020.

• Det som vi har
kvar att göra 2020
redovisas på sid 8

Öregrund

Alunda
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ÖSTHAMMARS KOMMUN INFORMERAR
SKAPA MEDBORGARINFLYTANDE

Sparbanksstiftelsen Upland
är ägare i Swedbank
– banken som är mer än bara en bank –

Att skapa medborgarinflytande, delaktighet
hos kommuninvånarna är väldigt viktigt för
demokratin i en kommun. Det är inte alltid så lätt, och många sätt har praktiserats
genom åren i Östhammars kommun, både
vad gäller plats, form och tid, men det finns
mycket mer att önska.

Vi är också en mycket engagerad aktör inom
många lokala samhällsprojekt tillsammans
med Sparbanksstiftelserna i hela Sverige.

Medborgarinflytande är inte bara att påverka och tycka saker,
det kan också vara att göra saker tillsammans praktiskt som
t.ex Focusgrupperna i Attraktivare orter projektet. Ett samverkansprojekt där kommun, företag, föreningar och andra ideellt
arbetande krafter tillsammans skapar fantastiska projekt, insatser som leder till en positiv utveckling för samhället, kommunen, invånarna. Det blir också en naturlig plats för dialog
vilket leder till påverkan och inflytande.
Att göra saker tillsammans skapar också ett gemensamt ansvarstagande för det som skapats, och leder till trivsamma,
trygga miljöer.
Det finns många samarbetsparter till Östhammars kommun.
Utvecklingsgrupper, företagarföreningar, idrotts o kulturföreningar, intressegrupper, enskilda m.fl och det gäller att ta tag
i det engagemang som finns på olika sätt. Det gäller att få in
olika grupper i samhället i olika åldrar, så vi får en bred delaktighet, ett brett kompetensunderlag, vilket förhoppningsvis
gör att vi fattar beslut som fler känner sig delaktiga i, o nöjda
med.
Projektet som har arbetat med Attraktiva orter och Focusgrupper, med Micaela Zackrisson i spetsen är nu slut. Det innebär
inte att arbetssättet är slut. Vi avser att hitta en fortsättning på
det arbete som påbörjats i kommunen, där vi ser samverkan
med den ideella sektorn o näringslivet som helt avgörande i
Östhammars kommuns framtida utveckling.

Ett viktigt projekt vi gärna vill informera om är Framtidskoll
– ett projekt där skolor i Uppsala län ges möjlighet att ge sina
elever i årskurs 8-9 nya insikter och kunskaper kring privatekonomi, entreprenörskap och insyn i många olika branscher
och yrken.
Projektet drivs av Ung Företagsamhet i U-a län i samarbete
med Swedbank och Sparbanksstiftelsen Upland som viktiga
partners.
Vi är övertygade om att vårt samarbete med Ung Företagsamhet bidrar till att skapa framtidstro och motivation hos många
unga människor genom att lyfta framtida mål och yrkesval
och att också sprida kunskap om entreprenörskap och lokal
arbetsmarknad. I Östhammars kommun är Framtidskoll en del
i samhällsveckan som genomförs varje år. (läs gärna mer om
Framtidskoll på ungforetagsamhet.se
Under bankens jubileumsår 2020 vill vi satsa på ännu fler samhällsprojekt som t.ex. ”Attraktivare orter”, ett samverkansprojekt i Östhammars kommun där kommunen, företagen, föreningar och ideella krafter tillsammans skapar fokusgrupper
som gör betydande och konkreta insatser på sina lokala orter
som ger större trivsel, trygghet och framtidstro hos alla medborgare.
Tillsammans är vi en positiv kraft som gör skillnad!

Maggan Widén Berggren
Kommunalråd S

Etablerat 1820
Vårt samhällsengagemang
började för 200 år sedan och är
lika viktigt idag.

osthammar.se
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En bank som blev en stiftelse
och stolt ägare i Swedbank.

DET HÄR HÄNDER UNDER 2020

Projektet avslutas planenligt i december 2019 och arbetet
med att ta vara på erfarenheter pågår in i 2020. De insatser
som vi inte hann genomföra under 2019 kommer att färdigställas under våren 2020. Genom projektet har dessutom
flera nya mindre projekt, med andra projektägare, uppstått
och nyligen beviljats, vilket är jättekul!
• Gräsöbacken är ett nytt projekt som
kommer att genomföras under 2020. Planerna är att skapa en plats för pulkaåkning, BMX-bana, utegym och grillplats.
• Gimotorg har beviljats projektmedel för
en park av ”knutmassoskulpturer” samt
en marknadsplats för lokala ekoproducerade varor.
• Gamla bron över Foghammarsån i Alunda kommer att få belysning under året.
• Vid Gimobadet kommer en badramp
att ställas på plats för att tillgängliggöra
badet för alla genom nya projektmedel.
• Västerhamn i Öregrund kommer att
kompletteras med en mindre gångbro
ut på en klippa. Även räddningsrep och
stegar placeras ut kring klipporna.
• Rådhustorget i Östhammar har beviljats
medel för en segelduk som skapar skugga på torget. Segelduken kan tas bort vid
event och under vintern.
• Klockstapeln i Österbybruk kommer att
belysas under året.
• Alunda kommer att få ytterligare fasadbelysning i centrum.
• På Österbybruks torg kommer en vägvisare på plats med pilar till strategiska
platser.
• I Öregrund kommer klockstapelns stigar
att få ny gräsarmering, stenplattor och
fler bänkar.
• Gimobadet kommer få vinterbelysning i
form av fyra lyktstolpar vid gångvägen
och i entrén blir sjöjungfrun belyst.
• Även Rastplats Gimo är ett nytt beviljat
projekt. Planerna är att iordningställa
den med bänkar, bord, plattor, belysning
och ställplatser för bil- och lastbilar.
• Österbergsplats i Alunda kommer att
prydas av en vägvisare med pilar till
strategiska platser.
• ”Tätortsnära Gröna Stråk” ett nytt
planerat projekt i Österbybruk där man
vill skylta upp leden samt återuppföra
en fågelplattform. Vi avvaktar just nu
beslutet från Upplandsbygd.

Vad har du fått för
intryck av projektet
”Attraktiva och
levande orter”?
Ett handlingskraftigt projekt som
visar på ett mycket
bra samarbete
mellan Företag i
samverkan, privata
arbetsinsatser och
kommunen.

Ett stort TACK till
våra sponsorer!
Alunda företagarförening
Billerud Korsnäs
BJ:s Montage & Service
Boka Uppland
Bolist Österbybruk Järn & Bygg AB
Bolist/Gustis AB
COOP Österbybruk
Dannemorabygdens församling
Däcksta Såg
E Widéns Maskin AB
Fastbol Fordon & Entrepenad
Firma Christer Hovdegård
Firma Jens Andersson
Fredriks AGRI
Gimo företagarförening
Gimo Herrgård
Handelsbanken Österbybruk
ICA Brukskanonen
Industrihydraulik AB Östhammar
Jaco Fabriks AB
KM Gallring AB
Korsbron Åkeri AB
Lunkans El AB
Naturjouren
Pictures on cakes
Sandvik Coromant AB
Sjökrogen
Sjökvists Åkeri Ab
Solcellen AB
Storms Plåt- & Smidesverkstad AB
Svenska Kyrkan Öregrund
Thomssons Massage & Hälsa
Upplands Berg & Schakt AB
Vattensta Gård AB
Woody Bygghandel Gimo
Öregrund företagarförening
Öregrundsgrepen Bygg & VVS
Österby Hembageri
Österby Mekaniska AB
Österbybruk företagarförening
Österbybruks Trädgårdsmaskin och
allservice
Österbybruks Utvecklingsgrupp
Östhammar Företagarförening
Östhammars Schakt AB

KONTAKTA OSS!

attraktivaorter@foretagisamverkan.se
Micaela Zackrisson, projektledare,
micaela@foretagisamverkan.se
073-742 82 28
adm@foretagisamverkan.se
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Bengt Gademan
Ordförande
Företag i samverkan

Mitt intryck av
projektet är att det
engagerat många
människor och
bidragit till attraktivare orter.
Projektet har visat
på nya möjligheter
till samarbeten och arbetssätt mellan
ideella krafter, företagare och kommunen som kan effektivisera framtida
utnyttjande av resurser. Min förhoppning är att fler, tack vara detta projekt,
ska ha upplevt styrkan i att vara med
och påverka sin omgivning.
Sven Uhlås
Verksamhetsledare
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Det har varit väldigt
roligt att arbeta
med detta projekt.
Tillsammans med
ortsborna kunna
ta fram idéer och
förslag för att skapa
nya fina platser och
utveckla orterna ännu mer. En positiv
drivkraft har varit Micaela Zackrisson
som hållit i projektet och gjort det med
en inspirerande och fantastisk känsla.
Henrik Sundin
Utemiljöansvarig
Östhammars kommun

Följ oss!
Hemsida:
www.foretagisamverkan.se
Facebook:
Attraktiva och levande orter
inom Östhammars kommun

