
Minnesanteckningar från LUP-möte Hogdalsbygden 230216 

26 personer hade kommit för att diskutera och lämna förslag på idéer som vi bör jobba vidare med. 

Deltagarna antecknade sig på de aktiviteter de ville engagera sig i. Naturligtvis kan även de som inte 

deltog på mötet vara med och jobba med de olika aktiviteterna!  

Vi utgick från de områden vi identifierat vid föregående möte och som vi bedömt vara viktiga för 

utvecklingen av bygden. Områdena var VÄXA, SERVICE/UTBUD, FÖRETAGANDE, 

GÖRANDE/GENOMFÖRANDE, SAMLINGSPLATS/SERVICEPUNKT.  

Många var delaktiga i diskussionen och det kom upp förslag, båda stora och små. Efter att vi tecknat 

ner allt kunde vi identifiera tre större idéer att gå vidare med i projektform nämligen: 

Naturprojekt (Ulla, Lasse, Gunilla, Annelie, Caritha, Jonna, Sanna, Åsa A, Åsa RD  

Rusta upp kanotleden  

Uppdatera skyltar till sevärdheter, besöksmål med QR-koder för beskrivning av objekten. 

Rusta upp bron vid Frönäsdammen och utveckla den platsen. 

Ordna cykelstigar 

Servicepunkt (Åsa RD, Anna, Anki,) 

Minst en person anställs för att vara en ”spindel i nätet”. Exempel på uppgifter för personen 

är: 

Koordination och samarbete vid arrangemang i bygden 

Turistinformation 

Marknadsföring av bygden och lediga boenden 

Informera inflyttade om vad som finns 

Ordna ”paket” med aktiviteter, boende, mat etc. för besökare 

Servicepunkten kan också vara en träffpunkt 

Projekt Folkets Hus (Eva, Ingalill, Pola, Elzita, Lennart) 

Skötsel av toaletter dusch, omklädning. Trafikverket finansierar delvis detta 

Utveckla området runt Folkets Hus 

Skapa en utescen för arrangemang, t.ex. musikkvällar 

 

De här tre projekten tas vidare genom diskussion med Linnea Rohlin, näringslivsutvecklare på 

kommunen, för att identifiera möjlig finansiering. De som anmält intresse för projekten blir kallade 

när Linnea kommer. Övriga som vill vara med hör av sig till undertecknad. 

 



Övrigt 

Andra idéer som kom upp och som vi bedömer att vi kan jobba med parallellt är: 

Växtfärgningskurs (Anna H) 

Bokcirklar (Ingalill, Sanna) 

Svampkurs 

Byabastu (Åsa A) 

Hubb för distansarbetare där det finns bra fiber 

Sommarmarknad en dag per vecka i juli 

Julmarknad på Träde eller Bengsgården 

Revy (Eva, Ingalill, Elzita, Åsa RD) 

Tvätthall för bilar – automattvätt (Åke) 

Regelbundna möten med kommunen (Anna, Åsa A, Anki) 

Rusta upp och fixa det vi har (Jörgen, Ani) 

Uppdatering av kalendern på hogdalsbygden.se och hjälpa till att lägga in arrangemang där (Lennart) 

Några bybor undersöker redan möjligheten att skapa ett kooperativt hantverkshus i längan på 

Bengsgården. (Bengt-Ove) 

Framtid Hogdal och Folkets Husföreningen tar tag i några av de övriga förslagen men det är viktigt att 

alla hjälps åt att verkställa idéerna! 

 

Åsa Regnander Dahl 

Asa.regnander@gmail.com 070-3699737 
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