Allis, 20 år

Några representanter från olika intresseföreningar tog då initiativ till att bilda en
organisation som kunde föra de olika byaföreningarnas talan gentemot kommunen
i gemensamma frågor. I maj 1996 bildades
därför den ideella föreningen ALLIS, Aktiv
Levande Landsbygd i Söderhamn.
Ändamålsparagrafen i stadgarna löd: Att
vårda och utveckla en levande landsbygd
genom att stimulera, stödja och samordna
medlemsföreningarnas lokala arbete. Redan
från starten 23 maj 1996 blev 10 byaföreningar medlemmar.
Allis inledde med ett projekt för landsbygden i samarbete med Söderhamns kommun.

Det finansierades bl.a. med EU-medel. Projektet resulterade i något som kom att verka
under namnet ”PLUS-stugor”, Landsbygden skulle få tillgång till it-teknik med internet och e-posthantering.
Med erfarenheterna från PLUS- projektet
igångsattes därefter ”Landsbygdsprojektet”. ALLIS och byagrupperna var med
och beslutade hur ansökningarna av delprojekt skulle fördelas. ALLIS hade också ett
stort inflytande vid valet av projektledare.
Projektet blev en succé och ett nära och bra
samarbete med kommunen etablerades.
2006 togs beslutet att ALLIS skulle verka
som ett kommunbygderåd och kommunstyrelsen fastställde: ”Kommunbygderådet är
kommunens viktigaste samarbetspartner i
frågor om landsbygdsutveckling”.
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Året var 1995 då många på landsbygden i
Söderhamns kommun tyckte sig märka att
kommunen prioriterade tätorten.

Vad är ett kommunbygderåd?
Vad gör ALLIS?

ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som
rör bygdens framtid och utveckling. ALLIS
ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan
byar och orter, uppmuntra enskilda och byar/
orter till utvecklingsarbete.

- Arbetar för att kommunen kan fungera som
bank för likviditet i slutet av projekt
- ALLIS subventionerar tillsammans med kommunen torgplatser för lokala produkter och
producenter.
- Erbjuder processtöd till föreningar för att under lätta arbetet med projektansökningar

ALLIS ska vidare samordna byarnas arbete i
principiellt viktiga frågor och därmed stärka
det lokala inflytandet över utvecklingen i kommunen.
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Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering
som bygger på de enskilda människornas och
byarnas/orternas idéer och engagemang.
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Profilfrågor
- Landsbygdsutveckling, besöks- och landsbygdsnäringar
- Samordning av kommungemensamma frågor
som rör landsbygd
- Verka för positiva attityder till lokala producenter av livsmedel
- Samordning, samverkan och nätverkande
mellan/med föreningar, organisationer och
landsbygdsföretag .
- Verka för att naturliga mötesplatser i form av
servicepunkter skapas i olika kommundelar.
- Verka för att stärka samverkan mellan kommunen och Allis för positiv landsbygdsutveckling
- Processtöd för att underlätta arbetet med
projektansökningar.

Mickelsmäss
ALLIS har ordnat Mickelsmäss, en landsbygdens dag i Söderhamns centrum sedan
2009.
Mickelsmäss är en färgsprakande höstmarknad och skördefest med bland annat:
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– Torghandlare med lokala kvalitetsprodukter
– Provsmakning och försäljning
– Svamputställning
– Lokalt hantverk
– Musik
Mickelsmäss är ett samarbete mellan Allis,
LRF, Hushållnings sällskapet, Söderhamns
Cityförening och Söderhamns kommun

Processtöd
Allis erbjuder medlemsföreningarna processtöd för att söka projektmedel för utvecklingsarbetet inom sina föreningar. Stödet
består av information om möjliga projektmedel att söka utifrån en förenings beskrivna
projektidé.

Kontaktpersoner:
Carola Onelius
Margareta Örn Liljedahl
Gunnar Olssson
Mikael Vallström
Vänd för kontaktadresser!
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Totalt erbjuder Allis två dagars konsultmedverkan vid projektansökan. Välkommen med
dina/era projektidéer.

Planerade aktiviteter 2017
- Besöka kommunens landsbygdsföreningar
för samordning och information.
- Utveckla förutsättningar för att skapa mötesplatser så kallade servicepunkter.
- Informera om olika former av föreningsbidrag. (Strukturfonder, Leader, Jordbruksverket mfl.)
- Föreläsningar i aktuella frågor som rör landsbygdsutveckling

- Aktiv hemsida och facebook
- Lobbyverksamhet för olika former av landsbygdsverksamhet.
- Samverka med länsbygderådet, X-ing, Hela
Sverige ska leva och andra regionala och nationella organisationer som verkar för landsbygdsutveckling.
- Processtöd.

Styrelsen
Ordförande
Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius@hotmail.com
Vice ordförande
Margareta Örn Liljedahl (Marmaverken)
070-229 93 90
maggan.orn@hotmail.com

mikael.vallstrom@hufb.se
Övriga styrelsen
Kicki Andersson (Bergvik)
070-170 53 24
kicki.24@hotmail.com
Sven-Ulrich Ohlsson (Mo)
073-848 59 00
dulle@dulle.se
Tobias Wiklund (Skärgården)
tobias.wiklund@elgaranten.se

Kassör
Gunnar Olsson (Klapparvik)
070-620 41 78
gunnar.olsson616@gmail.com
Sekreterare
Mikael Vallström (Marmaverken)
0270-426 141

Lars Norlund (Söderala)
073-6429861
lars.norlund@gmail.com

Kontakta oss gärna för att diskutera utvecklings- och landsbygdsfrågor. Webbadresser och
facebook enligt nedan. Föreningar är välkomna som medlemmar i Allis.
www.allis.nu

www.soderhamnsbygder.se

Facebook: allis

