INFORMERAR

BESÖKSLANDET
ÖVERKALIX

Då är vi äntligen igång igen! Första oktober anställdes jag, Louise Engström, på heltid som projektledare för Besökslandet. En månad senare anslöt Carina Edenberg som administratör på halvtid, andra halvan av sin tid jobbar hon
som som administratör för Heart of Lapland. Vi är laddade och ser fram emot att tillsammans med er jobba för
stärkt lokal attraktionskraft under de kommande tre åren.

STÄRKT LOKAL ATTRAKTIONSKRAFT - TILLVÄXTVERKET

I början av september fick vi beskedet vi hade väntat på hela sommaren. Finansiering
beviljat av Tillväxtverket inom deras program ”Stärkt lokal attraktionskraft”. 83
kommuner ansökte om att vara med, tio piloter utsågs, och vi är alltså en av dem!
Överkalix är den minsta och nordligaste kommunen av dem alla.
Denna pilotsatsning syftar till att stimulera ett mer systematiskt och långsiktigt
arbete för stärkt lokal attraktionskraft. Kommunerna ska pröva och utveckla metoder
som syftar till att behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital.
Tillväxtverket kommer att besöka alla kommuner under de tre år som projektet pågår.
Vi kommer även att få besök av en följeforskare från Centrum för kommunstrategiska
studier (CKS) vid Linköpings universitet. CKS har som uppdrag att följa och studera
de kommuner som ingår programmet och undersöka vilka metoder vi utvecklar för
vårt lokala tillväxt. och utvecklingsarbete. Lärande och kunskapsspridning är en viktig
del av projektet, meningen är att pilotkommunerna ska sprida kunskap och erfarenheter till andra kommuner som står inför liknande utmaningar.
Vi är stolta över att vara en av de utvalda pilotkommunerna och ser fram emot att få
handledning av Tillväxtverket och CKS vid Linköpings universitet i vårt arbete mot ett
mer attraktivt Överkalix.

BESÖKSNÄRINGSMÖTE
Onsdag 2 december kl 19:00
Folkets Hus Bränna

Hur vill vi att turistinformationen ska se ut i Överkalix?
Behöver Överkalix en egen hemsida?

Kom och diskutera!
För mer information kontakta Louise: 076-171 9912

• louise@besokslandet.se

Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/besokslandet

VAD HAR VI GJORT SEDAN
VI KOM IGÅNG?
Mobiliseringsmöte • 1 okt
tillsammans med Överkalix
Asylboende & Överkalix kommun.
100 deltagare. Informationsmöte
om asylboendet och kommunens
roll i asylmottagandet. Vad kan
Överkalixbor göra för att hjälpa de
asylsökande? Studieförbunden
informerade om behov av cirkelledare, lista med kontaktpersoner
skapades.
Tankesmedja • 21 okt
i samverkan med Heart of Lapland
20 deltagare
Hur hanterar vi ett Överkalix utan
hotell? Johanna Heinrich från
8Seasons informerade om olika
webbaserade kanaler man kan
använda sig av för marknadsföring,
tex booking.com och airbnb.com.
Ska man ha en gemensam
bokningssida? Hur hittar kunden
oss? Störst brist på centralt boende
i Överkalix, finns många mindre
stugor runt om i kommunen. Stort
hopp sätts till Prästgården, hoppas
på en bra lösning där.
Planeringsmöte Bränna Julmarknad • 27 okt
i samverkan med Överkalix Handel
och Överkalix kulturförening. 9
deltagare. Kom fram till att årets
julmarknad i Bränna hålls i
Prästgården i samband med
nattöppet.

Har du idéer om hur vi kan
göra Överkalix ännu bättre?
Kontakta gärna oss!
Louise: 076-171 9912
louise@besokslandet.se

Carina: 070-266 66 72
carina@besokslandet.se
Eller kom förbi Polishuset!
Skolgatan 1, Överkalix

BESÖKSLANDET
ÖVERKALIX

INFORMERAR

SAMVERKANSSEMINARIUM

Tillsammans är vi starka! Folkets Hus, Bränna 17 nov
Uppstartsträff för att mobilisera samverkan mellan den
kommunala förvaltningen, näringsliv,
branschorganisationer och färeningar för att på så sätt
stärka den lokala attraktionskraften.
Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna höll en uppmuntrande och inspirerande föreläsning om vad attraktivitet är och hur Överkalix attraktivitet ser ut.
Visste ni att den privata sysselsättningsutvecklingen i Överkalix stiger i högre takt än
genomsnittet för Sverige? Fler startar nya företag här än i andra mindre kommuner och vi
har högre andel företagare och bättre omsättningsutveckling än resten av Sverige.
Vi är en företagsam kommun! Även prisutvecklingen för småhus är högre i Överkalix än
genomsnittet.
Efter lunch, fick deltagarna först välja vilket av följande områden de ville fokusera på:
besöksattraktivitet, företagsattraktivitet eller bostadsattraktivitet.
Därefter fick de först
individuellt fundera på
hur de ville att Överkalix
kommun ska se ut om
10 år och vad som
behövs göras för att nå
den visionen. Sedan
delades deltagarna upp i
grupper baserat på
vilken sorts attraktivitet
de valt att jobba med
och fick sedan ta fram 3
konkreta aktiviteter att
genomföra inom deras
område.
De olika grupperna kom fram till följande resultat:
Besökssattraktivitet

• 1/2-1 sida information från Besökslandet i varje nummer av ReklamGuiden.
• Besökslandet som ett nav, skapar mötesplatser och nätverk.

• Bred samverkan - även över kommungränser (Hela Sverige ska leva)
Företagsattraktivitet

• Kundanpassat bemötande från kommunen - ta reda på vad kunderna/företagen vill ha?
Vilka är deras förväntningar? Hur kan kommunen tillmötesgå dem?
• Skola - näringsliv - påvisa bredden av befintligt lokalt näringsliv, möjligheter att starta
egen verksamhet. Näringslivsmässa för skolbarn.
• Mötesplatser.

Bostadsattraktivitet

• Område befriat från strandskyddet - jobba tillsammans
• Bygga hyreshus/bostadsrätter (Stiftelsen?)
• Gemensamt lobba för bättre mobilnät
Avslutningsvis bad Ola oss
att tänka på följande:

• Gör något mer och något smartare än förut!
• Jobba med sånt man kan påverka!
• Var konkret!

Vi har även deltagit i följande:
Överkalix kulturförening • 14 okt
Diskuterade Hantverksveckan och
hur Besökslandet kan vara
behjälpligt i att utveckla detta
arrangemang.
Ambassadörsutbildning - Hela
Sverige ska leva • 23-24 okt
Om landsbygdsutveckling, lokala
utvecklingsplaner och studiecirkelns
kraft att förändra. Deltagare från
hela Norrbotten.
Myter och fakta kring invandring
• 28 okt
Information från Migrationsverket
och Länsstyrelsen.
Dialogmöte - Överkalix Framtid •
29 okt
Länsstyrelsen på besök i
Överkalix • 3 nov
Sju representanter från Länsstyrelsen Norrbotten hälsade på i
Överkalix för att ta del av projektverksamheten som pågår i
kommunen just nu. De informerade
i sin tur om tillgängliga projektmedel.
Flyktinginformationsmöte
Överkalix kommun, Överkalix
Asylboende och Migrationsverket
• 3 nov
Information om hur den ökade
tillströmningen av asylsökande
påverkar kommunens verksamhet.
Gode män & familjehem efterlyses!
Uppstartsträff för pilotkommuner inom Stärkt Lokal attraktionskraft • 10-11 nov
Alla pilotkommuner träffades och
presenterade sina projekt. Fick
också information från Tillväxtverket
om hur de vill att vi jobbar inom
projektet.
Integration och mångfald i det
regionala tillväxtarbetet • 12 nov
Hur tar vi reda/vara på kompetensen hos nyanlända? Goda exempel
på integration.
Service-Lab 2015 • 23 nov
En dag fylld med erfarenhet och
kreativitet på temat Service i glesoch landsbygder. Mötesplats där
erfarenheter och lärdomar
förmedlas och förmeras.

