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VAD ÄR ALLIS?

Allis, en förkortning av Aktiv levande 
landsbygd i Söderhamn, är Söderhamns 
kommunbygderåd.
 Allis är ett partipolitiskt oberoende 
samarbetsorgan för Söderhamns byar 
och kommundelar när det gäller bygdens 
framtid och en hållbar utveckling. Det är 
kommunens viktigaste samarbetspartner i 
frågor om landsbygdsutveckling Vi verkar 
för god service och gynnsamma villkor på 
landsbygden

VÅRA KÄRNFRÅGOR

• En hållbar landsbygdsutveckling
• Främja besöks- och landsbygdsnäringar
• Samordning av kommungemensamma  
 frågor som rör landsbygd

• Verka för positiva attityder till lokala 
 producenter av livsmedel
• Samordning, samverkan och 
 nätverkande mellan föreningar, 
 organisationer och landsbygdsföretag
• Verka för att naturliga mötesplatser 
 i form av servicepunkter skapas i olika 
 kommundelar
• Stärka samverkan mellan kommunen 
 och Allis för en positiv och hållbar 
 landsbygdsutveckling

VAD KAN ALLIS GÖRA FÖR DIN 
FÖRENING?

• Företräda medlemsföreningarna i 
 viktiga frågor gentemot kommunen, 
 regionen och andra aktörer
• Råd och stöd för att driva bygde-
 utvecklingen t ex genom att utföra en 
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 kartläggning av en bygds ekonomiska 
 och sociala förhållanden
• Hjälpa till att få servicepunkter 
• Stöd vid ansökningar om lokala projekt, 
 ett processtöd
• Medverkan vid styrelsemöten
• Stöd för att anordna Landsbygdsdag
• Underlätta försäljning av lokalt 
 producerade livsmedel

Processtödet erbjuds för att underlätta 
för medlemsföreningarna att söka 
projektmedel för utvecklingsarbetet 
inom sina föreningar. Stödet består av 
information om möjliga projektmedel 
att söka utifrån en förenings beskrivna 
projektidé. Totalt erbjuder Allis två dagars 
konsultmedverkan inför ansökan.

ÅRLIG FÄRGSPRAKANDE 
SKÖRDEFEST

Allis har sedan 2009 arrangerat en 
skördefest vid Mickelsmäss i Söderhamns 
centrum. Det är en färgsprakande 
höstmarknad och skördefest med 
torghandlare som säljer lokala 
kvalitetsprodukter, provsmakning, 
svamputställning, lokalt hantverk, musik 
och mycket mer. Allis subventionerar 
torgplatserna tillsammans med 
kommunen. 
 Mickelsmäss är ett samarbete mellan 
Allis, LRF, Hushållningssällskapet, 
Söderhamns Cityförening och 
Söderhamns kommun.
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Sedan 1996 har Allis funnits som en ideell 
förening. Ändamålsparagrafen lyder: Att 
vårda och utveckla en levande landsbygd 
genom att stimulera, stödja och samordna 
medlemsföreningarnas lokala arbete.  
 Sedan 2006 är Allis kommunbygderåd. 
Medlemmar i Allis är i första hand 
ett antal hembygdsföreningar och 
bygdegårdsföreningar i kommunen 
men även andra lokala föreningar finns 
med. På årsmötet väljs en styrelse där 
ambitionen är att ha bredast möjliga 
representation av kommunen bland 

ledamöterna. 
 Utöver regelbundna styrelsemöten 
har ledamöterna i uppdrag att delta 
i medlemmarnas möten för att både 
informera i olika frågor och fånga upp 
aktuella ärenden. Tack vare Zoom finns 
även möjlighet att mötas med alla 
medlemmar och styrelsen. I vissa större 
kommunala utredningar anordnas lokala 
möten i dialogform för att samla upp 
medlemmarnas åsikter. Det har t ex gällt 
Översiktsplanen och Landsbygdsplanen.

Gunnar Olsson, ordförande 
(gunnar.olsson616@gmail.com)

Jens Öst, vice ordförande 
(jens.ost@sv.se)

Anders Norén, sekreterare 
(norenanders2@gmail.com)

Mats Leivig, kassör 
(mats.leivig@gmail.com)

Carola Onelius 
(carola.onelius@hotmail.com)

Gunilla Häggbom 
(gunilla@sonata.se)

Jonas Westman 
(jonas.westman47@gmail.com)

Föreningar är välkomna som medlemmar i Allis för endast 
100 kronor per år. Anmälan till info@allis.nu.
Mail: info@allis.nu     Web: www.allis.nu
Facebook: Allis - Söderhamns kommunbygderåd AKTIV LEVANDE LANDSBYGD I SÖDERHAMN

ORGANISATION OCH ARBETSMETODER

STYRELSE 2022
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