Referat från möte med arbetsgruppen i delprojekt Ekonomisk tillväxt
2012-05-23
Närvarande: Tommie Jirhed, Hans Öhrberg, Kjell Urdshals, Anna Jonasson
1. Anna hälsar välkommen och avger obligatorisk snörapport från gräsmattan!
Krokomsligan retas med oss som fortfarande åker skidor men vi kommer snart ikapp.
2. Sommarlovsentreprenör
a. Edith B V är nu utbildad handledare/veileder enligt konceptet och det innebär
att vi även har norsk handledare vilket är viktigt i kontakten med ungdomarna.
b. Informationsdagar i högstadieskolorna är inbokade.
c. Uppstartsdagar 26-28/6 i Gäddede, bifogar programmet.
d. Det är dags att börja söka sponsorer av startkapital från företagarna.
e. Kjell har undersökt möjligheten att teckna en försäkring för ungdomarna i
Norge men inte hittat något alternativ. Anna kollar upp försäkringen i Sverige
och skickar kopia av försäkringsbrev till Kjell.
3. Pe-Torsa seminarium
a. Programmet börjar bli klart och kommer under nästa vecka att skickas ut för
marknadsföring. Vi hjälps alla åt att marknadsföra till lämpliga kontakter.
b. Arbetsgruppen bör delta på seminariet och projektet står för kostnaden.
4. Guideresor i Vaajma
a. 14-17 juni, sälj in! Inbjudan bifogas.
5. Inflyttarprogram
a. Alla har fått det föreslagna programmet för påseende och det kom in
synpunkter om att samordningen mellan kommunernas aktiviteter så att det
inte blir dubbelarbete.
Viktigt att lägga fokus på att skapa arbetsplatser vilket vi gör i projektet genom
destinationsutvecklingsarbetet med Vaajma.
Vi fortsätter arbetet med detta dokument till hösten och Anna ber gruppen att
tänka ut aktiviteter som kan leda till inflyttning av verksamheter i Vaajma.
Näringslivskontoren har redan den uppgiften i hela kommunerna men är det
möjligt att i projektet hitta speciella samarbetspunkter för att stimulera
inflyttning av verksamheter.
6. Bredband
a. Vi har blivit kontaktade av Per Sundin, fiberlots. Han har besökt oss och
beskrivit vilka tjänster som han kan erbjuda oss.
b. Efter hans förslag bör vi börja med kartläggning, samrådsmöte och en
utbildningsdag för eldsjälarna i byarna som är villiga att dra utvecklingen
vidare i egna projekt. I arbetsgruppen beslutar vi att han får uppdraget att
sammankalla berörda parter till ett samråd- och utbildningsmöte. Där tar vi
sen beslut om hur vi går vidare.

c. I arbetsgruppen ansvarar man för att göra en kartläggning som ska ligga till
grund för arbetet med att undersöka var det kan finnas behov för fiber. Det
som ska kartläggas är;
• Hushåll
• Fritidshus
• Företagslokaler
• Samlingslokaler
• Telemaster
• Elnät
Vi samlar informationen till vårt försat möte i höst.
7. Vårt nästa möte blir förmodligen det samrådsmöte för bredband som ska hållas, datum
beslutas senare.
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