AFFÄRSPLAN
BID-SOLLERÖN

BAKGRUND & SYFTE
Genom projektet Service BID Sollerön ville man prova tillämpningen av BID-modellen
som metod för att stärka den kommersiell servicen på Sollerön. Modellen bygger på
samverkan mellan aktörer från civilsamhället, näringslivet och offentligheten

Sedan decennier har servicen i landsbygder minskat. Projektet har kartlagt utmaningar
och möjligheter för Sollerön och samlat ett antal aktörer kring ett antal
utvecklingsåtgärder. Projekt har präglats av ett ökat intresse för de livsmiljöer Sollerön
erbjuder. Inte minst har pandemin Covid-19 underlättat för hemarbete som varit
positivt för ön. Gleshet har blivit en tillgång i tider av restriktioner. Den kommersiella
servicen har prövats och utvecklat nya sätt att distribuera varor. Paketutlämnnig och
varuhantering har ökat i omfattning.

Även om det sedan tidigare gjorts ett gediget utvecklingsarbete i Sollerö
Sockenförening har Service-BID Sollerön bidragit med att skapa ett ökat och bredare
engagemang samt förbättrad dialog med kommunen. För att fortsätta bygget av
med det så föreslår vi en lämplig samverkansform som både legitimerar Solleröns röst
i dialog med Mora kommun men också en väl förankrad och bred representation av de
intressenter som bidrar i arbetet med att göra Sollerön en attraktiv plats att bo, leva,
verka och besöka.

Denna affärsplan syftar till att peka ut intressanta inriktningar för utveckling både på
kort och lång sikt.
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Alla bilder i den här rapporten är tagna av boende och besökare på Sollerön som har delat med sig minnen och bilder av
deras Sollerön. Intill varje bild finner man namn på fotograf och ibland en kort beskrivning av fotot.
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SOLLERÖNS
HISTORIA
EN RIK STORYTELLING
Solens ö har ett för regionen gynnsamt klimat. Siljan håller frosten borta och grödorna får
extra tid att mogna. Jordbruket har skapat förutsättningar för liv i tusentals år.

Sollerön rymmer två platser som ingår i Sveriges första geopark, Klikten och Gesundaberget.
Här finns goda förutsättningar för den nyfikne att lära sig mer om Solleröns och
Siljansbygdens intressanta geologi som härrör från ett meteoritnedslag för ca 380 miljoner
år sedan och skapade en krater som idag är sjön Siljan. Siljansringen, är påtaglig och en av
topparna är Gesundaberget. Klikten är en förkastning med mineraler i dagen och ett
friluftsområde med höga natur och kulturvärden.

Dalarnas största vikingagravfält finns på ön. Sollerö hembygdsförening sköter kulturstigen
som utgår från hembygdsgården och illustrerade skyltar informerar besökaren om livet på
Sollerön under vikingatiden. Man förstår att Solleröns natur och kulturlandskap är klassat
som riksintressant.

Midsommarfirandet på Sollerön har starka traditioner och tusentals människor samlas varje
år på Sollerö hembydsgård där man kan bevittna en traditionsenligt firande med
fiolspelemän och folkdräkter.

Cykling har även den starka traditioner på Sollerön med bl a start och målgång för
motionsloppet Siljan runt med över 5000 deltagare i juni varje år. Utöver det har Sollerön
varit arrangör av cykel-SM vid flertalet tillfällen samt att midsommarloppet årligen samlade
Sveriges cykelelit under många år.

FOTOGRAF: MATS PAHLS
Midsommarflicka på Sollerö Hembygdsgård
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NULÄGESANALYS

HANDLINGSPLAN
En stor del av projektet har gått ut på att
samla kunskaper från olika samhällsnivåer.
Detta ger oss ett gemensamt uppdaterat
underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Projektet har utfört enkätundersökning och
arkivstudier. Tidigare utvecklingsarbeten har
byggts vidare på. Resultatet av dessa vittnar
om en befolkning som är mycket positiv till
ortens service. Inte minst vad gäller
tryggheten. De senasta två åren har socknen
haft en positiv befolkningsutveckling.
Sollerön har idag en bra bas av kommersiell
service som livsmedelsbutik, bensinmack och
servicepunkter. Det levande civilsamhället är
påtagligt aktivt.

I handlingsplanen har projektet samlat, paketerat och i någon mån berett och
prioriterat åtgärder för framtiden. Dokumentet är ett stöd för fortsatt samverkan och
samspelar väl de inriktningar affärsplanen pekar ut.
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PLATSENS
FASTIGHETSÄGARE
Sollerö Sockenförening är en ideell förening

Coop Sollerön äger marken norr om

som bildades 1994 i spåren av Hela Sverige ska

sollerö skola och inom rutan där Daniel

leva-rörelsen. Man förvaltar det gamla

Jonssons väg och Utanmyravägen

kommunalhuset, Budgatu 2. Sockenhuset

avgränsar. Här finns bl a verksamhetslokal

inrymmer en biblioteksfilial, servicepunkt,

för livsmedelbutiken men också

sockenkontor, bygdearkiv, 3 företagskontor,

återvinningsstation samt två stycken gamla

samlingssal och en föreningssal för

lagerlador som idag

pensionärsföreningen.

hyr och utövar verksamhet i form av second

Återbruket Klippen

handförsäljning bl a.
Syftet med föreningen är att verka som ett nav
för socknens utveckling. Alla mantalsskrivna och

Västerås Stift äger marken som Mora

fastighetsägare inom socknen är medlemmar.

församling och Sollerö kyrka förfogar över.
De äger även den angränsande

Genom åren har föreningens arbete lett till

prästgården på fastigheten 196:2.

insatser för att bevara natur- och kulturmiljön,
stimulera företagande och sysselsättning.

Mora kommun äger fastighet 116:2 som
Sollerö skola har sin verksamhet på. Vidare

Sedan 2016 förvaltar man det gamla

äger man även fastigheten 116:7 som idag

kommunalhuset. Fram till 1okt 2020 hade

utgör busshållplats för sollerö centrum och

föreningen även en bemannad tjänst men

grönyta.

förlitar sig nu mer på ideella krafter vilket stärkt
behovet av en bredare

Odd fellow äger fastigheten söder om

samverkansorganisation.

sockenhuset. Fastigheten byggdes med
ändamålet att inhysa ett vikingamuseum

Företagshuset inrymmer gym, broderi,

och restaurang. Idag används lokalen för

vävstuga, kontor, lägenhet, textilsamling och

Odd Fellows verksamhet.

har potentiell lokaler för ytterligare
verksamheter.

Ångbåtsbryggan i vinterskrud
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SIDA 5

VI ÄR HELT RÄTT
I TIDEN
Trendanalys företaget Kairos Futures rapport för år 2020 visar på att Sollerön som bygd
ligger helt rätt i tiden och kan erbjuda en miljö som efterfrågas av många. Möjligheten till
en aktiv fritid, vackert natur och kulturlandsskap, samvaron där man hälsar på grannar och
människor man möter på vägarna. Det äkta och genuina som besökare efterfrågar kan de
verkligen finna här på Sollerön. T ex vår strandstig och kulturstig med informationstavlor.
Möjligheten till en aktiv fritid i form av längdskidåkning, mountainbikecykling,
vandringsstigar som siljansleden och Gesundabergets alpinanläggning är några exempel.

Vår bygds hantverkshistoria kan vi verkligen stolt visa upp som t ex finns att uppleva i
Textilmuseet Emgart, Sollerö hembygdsgård och Lärkastugan.

DET AKTIVA
FÖRENINGSLIVET. . .
... på ön erbjuder något för alla. Med ett 60-tal föreningar
att välja mellan.
Några exempel:
Sollerö sockenförening som sedan starten 1994 verkar som ett
nav för utvecklingsfrågor i hela Sollerö socken.

Den allmännyttiga ideella föreningen Återbruket Klippen som
verkar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och säljer
second hand produkter i ladan bakom Coop.

Solöns GK är den nystartade golfklubben som genom hårt
lagarbete återupplivet öns golfbana.

Hembygdsföreningen som samlar information
om vår kulturhistoria och bl a håller öppet ett
sommarcafé på Sollerö Hembygdsgård varje
sommar.

Sollerö IF med cykel, rodd, boxning, fotboll, frissbeegolf
skidspår och många andra idrotter i sitt utbud.
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FOTOGRAF: ULLA JACOBSSON
Kulåra med utsikt mot Gesundaberget

STATISTIK & UTBUD
KOMMERSIELL SERVICE
Invånarantalet har de senaste decennierna varit stabilt runt 1650 (1677 år 2019) inom
socknen och ca 1200 på ön, och väntas öka till 1692 i socknen till år 2030.
Näringslivet är diversifierat och representeras av ca 140 företag med totalt 70 st
årsanställda. Coop Sollerön, Mas-stugan AB, Trapps Gräv och bygg och Sagolandet
Tomteland sticker ut med flesta antal anställda. Dessutom finns det en hantverkartradition
som än idag utgörs av t ex båtbyggare, keramiker och textilhantverkare.

Det finns idag en välsorterad livsmedelsbutik som också är postombud, café, spelombud
ATG och infopoint för turistinformation. Den kommersiella servicen utgörs vidare av en
obemannad bensinstation, 2 st. restauranger, pub, sommarcafé, hembygdsgård, stugby,
camping, bärförsäljning, foodtruck, 3 st. bilverkstäder, samlingslokaler, frisörer och en
föräldrakooperativ förskola.
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KOOPEN
COOP SOLLERÖN - DEN KOMMERSIELLA KÄRNAN
Koopen som den benämns i folkmun erbjuder förutom ett förhållandevis brett sortiment av
livsmedel, även ett antal servicefunktioner. Affären har en särställning i att leverera utbudet
för den kommersiella servicen. Med utgångspunk i BID-projektets kommersiella inriktning har
koopens tankar om framtiden varit centrala. En tydlig frågeställning för att kunna utveckla
affären har varit de fysiska miljöerna. Därför bildades en arbetsgrupp med fokus på området
runt Koopen. För första gången skapades ett forum för Coop Sollerön, Mora kommun
(Sollerö skola), Mora församling(Prästgården och Sollerö Kyrka), Återbruket Klippen och
Sollerö Sockenförening att gemensamt titta på vilken samverkan som kan ske för att
utveckla området. Med hjälp av Gaia arkitektur söktes och beviljades medel från ARKdes att
med tillfälliga lösningar under ett antal event testa och utvärdera möjligheten att skapa en
bilfri zon och torg framför entrén till Koopen. Projektet Odla Torg löpte sommaren 2021.

Servicefunktioner
Info point

Apoteksombud
Paketutlämning

Öppettider

Visit Dalarna har sedan en tid

Hanterar paketutlämning från

Lördag 08.00 - 18.00

tillbaka strategiskt arbetat med

DHL, Postnord och Schenker.

Söndag 10.00 - 18.00

s.k. info point. Istället för

Spelbutik med café

traditionella bemannade

Ombud för ATG och Svenska spel.

turistbyråer, samarbetar man med

Försäljning av frimärken och

intressenter som redan har en stor

kontantkort.

del besökare och goda

Cafe med försäljning av bl a korv

öppettider. Här finner besökare

med bröd, glass, kaffe. RWC finns.

Vardagar 8.00 - 20.00

information som man annars
skulle finna på en turistbyrå.
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ÅTERBRUKET KLIPPEN
EN KOMMERSIELL AKTÖR, EN FÖRENARE OCH EN
MOTOR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Hösten 2019 hade Återbruket Klippen premiäröppning. Återbruket säljer allt mellan himmel
och jord och kan tillgodose de flesta materiella behoven. Verksamheten bedrivs ideellt och
stora sociala värden skapas av de engagerade. Avkastning från verksamhet går till att
stödja bygdens utveckling i en hållbar riktning. Att stärka Klippens verksamhet gynnar hela
bygden. Klippen bidrar till den kommersiella servicen genom sitt stora sortiment av
detaljvaror. Klippen lockar besökare från omkringliggande orter och bidrar till att fler
handlar på Koop.

Under sommarmånaderna har Klippen öppet varje lördag mellan kl. 11-14. Övriga månader är
det varannan lördag men med samma öppettider.

De engagerade i klippen tar aktiva roller i att skapa aktivitet och hållbar utveckling på
Sollerön.
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SOLLERÖ SOCKENHUS
MEDBORGARSERVICE OCH FRAMTIDSTRO
Granne med Sollerö Kyrka finner man Sollerön Sockenhus. Sollerö Sockenförening
förvärvade huset från Mora kommun. Idag använder Sollerö Socknen lokalerna för att
tillhandahålla service och erbjuder ett antal olika lokaler for uthyrning, både för tillfälliga
arrangemang och för löpande verksamheter. Bibliotek, servicepunkt, möteslokaler,
samlingslokaler, kontor, replokal och Kreativ studio ryms i huset idag. Sockenförening arbetar
aktivt för ökad aktivitet i huset. I kölvattnet av BID-projektet har CoWork Sollerön tagit form.

Att i framtiden kunna arbeta på distans är en
nyckelfråga för landsbygden. CoWork Sollerön
erbjuder en mötesplats för distansarbete och
en potentiell hub för framtida engagemang.

Sollerö Sockenförening
Ideell förening som bildades 13 nov
1994.

Den relativt stora tillgången till lokaler är
skapar spelrum också för kommersiella aktörer:

Har som syfte att arbeta för socknens
utveckling och skapa samverkan.
Har kontor i Sollerö Sockenhus, bedriver

Huset har sedan tidigare varit bla banklokal och
hundtrim.

sidan solleron.se och trycker även
Solleröbladet, ett gratis infoblad som
delas ut till alla fastboende.
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FORUM UTVECKLING
SOLLERÖN
ANPASSNING EFTER BEHOV OCH MÖJLIGHETER
I en BID-modell arbetar man oftast med fem olika fokusgrupper men under arbetets gång i
BID-Sollerön så utvecklades arbetsgrupperna till endast tre stycken som i sin tur arbetade
med en eller flera av de ursprungliga
fem kategorierna.

Med arbetet framåt efter BID Sollerön så är det

BID-SOLLERÖNS ARBETSGRUPPER
Båkkan:

Forum Utveckling Sollerön som tar vid. Här är
det i nuläget Mora Kommun och Sollerö
Sockenförening som står klara.

Rent och snyggt - Tryggt och säkert samt

Men möjligheten för fler aktörer att

Tillgänglighet.

ansluta till forumet finns kvar.

Sollerö Torget:
Det som framkommit under arbetet är

Platsens funktion - Utseende och utformning

att besöksnäringen både vill och tros

samt Utbud och Service.

utvecklas bäst i en egen arbetsform,

Besöksnäringsgruppen:

som t ex ett destinationsbolag,
ekonomiskförening eller intresseförening.

Platsvarumärket - Identitet och positionering.

Exakt vilken form är inte klart och inte heller
vem som tar taktpinnen i att organisera det.
Genom samtalen så vet vi att intresset finns men
det behövs mer tid för att det ska mogna och bli en
tydligare bild av vad besöksnäringen behöver för organisatorisk
form för framtiden.

SOMMARDAG I SKÅLVIKEN MED UTSIKT MOT GESUNDA OCH RYSSA

FOTOGRAF: GUNNEL ÅKESSON
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IDENTITET &
VARUMÄRKE
Besöksnäringsgruppen ser att det finns mycket dold potential att ta fram i socknen. Därför
valde man att lista många av de styrkor och varumärkesidentiteter som finns i området för
att få en tydligare bild av vad som finns och vad som kan lyftas och stärkas ännu mer för
Solleröns platsvarumärke.

Följande styrkor och varumärkesidentiteter för BID-Sollerön området har identifierats:

Fotograf: Johan Järlind. Taget på hans farstutrapp en vinterdag på Sollerön
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BESÖKSNÄRING
Följande utmaningar och utvecklingsmöjligheter har identifierats utifrån
ett besöksnäringsperspektiv:

Tydligare och mer synlig skyltning och information till besökare. Så att de
lättare kan hitta och vägledas till smultronställen i området.

I nuläget är det sparsamt med boendealternativ. Utveckling av
vandrarhem, glamping samt möjligheten att ta rygg på Coompanions
pilotprojekt Albergo Diffuso är alternativ för utveckling.

Fler café och restaurangalternativ behövs.

Få paketerade aktiviteter i området. Möjligt att t ex paketera vandring på
Kulturstigen, Snickars Brukshästar, bastubad samt cykelpaket mot tilltänkta
målgrupper. Det upplevs som svårt för aktivitetsarrangörerna att nå ut.
Vilka samarbetsmöjligheter finns det att utveckla?

Utländska besökare söker efter upplevelser som swedish lifestyle, meet
the locals, att följa med på aktivitet med lokalbefolkningen.

Ställplatser kan utökas husbil.se, ställplatser.se
Kulåra, Ljunggrens ranch, Caravan Club, möjlighet Stunisvik, Lerön,
Brännan i Gesunda med flera platser.

Visit Dalarna har en travelguide-app som så småningom kan nyttjas
mycket mer och fyllas med lokal besöksinformation.

Skapa Instasites runt om i socknen med fysiska ramar
- Lerön med vattnet och Gesundaberget i bakgrunden (lättåtkomligt
för många).
- Gesundaberget – Siljansbygdens vackraste utsikt.

FOTOGRAF: ROSITA ÅSENLUND
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TILLGÄNGLIGHET
GÅ, CYKLA OCH FÄRDAS TRYGGT
Sollerö Centrum ”Båkkan” är ett attraktivt område med många viktiga servicefunktioner. Det
kan göras ännu trivsammare, mer tillgängligt och säkert. Den nedsättning av hastigheten
som infördes på Sollerön före sommaren är en viktig åtgärd. Projektet ServiceBID Sollerön
har under ett år jobbat med utvecklingen av servicen
på Båkkan och tar nu fram en handlingsplan och
organisation för genomförandet av prioriterade
insatser.

Trafikmiljön behöver förbättras. Idag är
framkomligheten för särskilt äldre och
funktionshindrade inte tillräckligt bra och
trafiksäkerheten dålig, bland annat för skolbarnen.
De brister som finns kan emellertid avhjälpas med
förhållandevis begränsade insatser. Bygdeväg är en
lösning som prövats i framförallt Danmark med goda
resultat vad gäller olycksfrekvens. Trafikverket, Mora
kommun och fastighetsägarna, däribland
Sockenföreningen, har alla ansvar för Sollerö centrum.
Forum utveckling Sollerön har en viktig roll i att följa
upp trafikfrågor.

FOTOGRAF: JOHANNA HOLMGREN

Cykelvägar prioriteras av Mora kommun. Den nya cykelstrategin rör centralorten med
närmaste omgivningar. Någon strategi för kommunens andra delar finns inte.
Genomförandet av centrumstrategin pågår och planeringen bör nu kunna inriktas på
kommunens övriga delar. Sockenföreningen ser gärna att Sollerö socken står på tur. En del
är redan gjort av Sockenföreningen och byalagen med hjälp av pengar från bland andra
Mora kommun - men mycket återstår.

FOTOGRAF: BERIT WICKSTRÖM
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STRATEGI
DÅTID – NUTID – FRAMTID
De internationellt uppmärksammade
gravfynden från vikingatiden föreslår att
Sollerön varit en plats med dåtidens mått
mätt välbärgad befolkning. Åtminstone i en
regional jämförelse. Den relativt goda odlingsförhållande kan därför misstänkas vara en viktig
faktor i att skapa en livskraftig miljö.
Grundförutsättningarna finns kvar också idag. Även

FOTOGRAF: JENNY FINN

om jordbruket utgör en mindre del av de ekonomiska
inkomsterna erbjuder kulturlandskapet en attraktiv livsmiljö

för nuvarande befolkning. Det pittoreska landskapet är också attraktivt för besökare och ett
värde som därför också för framtiden är en av Solleröns viktigaste resurs.

Under BID-projektets gång har dessa värden präglat såväl bakgrundsmaterial diskussioner
och förslag. Därför är det naturligt att se kulturlandskapet som det stora värdet för Sollerön
också i framtiden. Utvecklingspotential ligger i både att stärka bruket av marken och
samtidigt bibehålla det attraktiva landskapet. Ett stärkt värde gynnar både bofasta och
besökare.

Att ha flera näringar som bygger på samma resurs visar på vikten av att skydda och stärka
resursen. Genom tiderna kan näringen variera med resursen består förutsatt att den är
hållbart förvaltad.

Inom ramen för projektet har det därför varit intressant att stötta de initiativ som på ett
hållbart sätt identifierat dessa resurser och visat sig vilja vara en del av att kraften att stärka
dessa. Det gäller både de små lokala brukarna av marken som initiativ riktade mot
besöksnäringen.

För besöksnäringen är det också intresset att besöka ett samhälle som är livskraftigt. En
plats där marken och dess invånare ingår i en gemensam berättelse och där naturliga
förutsättningarna också kommer till uttryck i den lokal kulturen. En viktig del av strategin blir
därför att odla medvetenheten för dessa frågor såväl hos bofasta och besökare.
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För att utveckling ska vara hållbar behöver strategin också se till fördelning av resurserna
som detta ger. Ägandet av marken är idag utspritt på ett stort antal mindre markägare och
fördelning får betraktas som tämligen god. Att bredda antalet aktörer som får inkomst från
besökare är också möjligt genom diversifierad uthyrning. Här finns goda samordningsvinster
att göra i form av gemensam marknadsföring, förvaltning av gemensamma besöksmål mm.
Att stötta det destinationsbolag som kan se att fördelning av resurser också långsiktigt
behöver tillfalla de boende är avgörande.

Utvecklandet av bygden gynnas av god förankring i lokalsamhället. Det befintliga livskraftiga
civilsamhället har en viktig roll i att samla de krafter som kan delta i utveckling. Att stötta
dessa organisationer och deras verksamheter har och kommer vara av största vikt.
Sockenförening, Kyrkan, Idrottsföreningen, med flera bidra med olika verksamheter som
gemensamt tillgodoser de sociala behoven. Strategien för att stärka dessa bör därför vara
att utforma en samverkansorganisation som stärker de befintliga verksamheterna och
avlastar dessa från vissa frågor.

OMVÄRLDSBEVAKNING
Covid-19 pandemin har ökat takten på de trender som fanns redan innan pandemin.
Digitaliseringen av samhället, handeln och våra kunder/besökares beteenden påverkar
redan nu hur väl vi kommer kunna möta utvecklingen av ett attraktivt Sollerön.
Synen på livsstilsvärden har förändrats genom pandemin. Att bo och utöva sina intressen
med stora ytor värderas högre än innan. Sollerön har många av de delar som skulle kunna
möta stadsbor önskemål om ny plats att bo och besöka.

Omställningen kommer ske snabbare och mer träffsäkert om vi samverkar.
Besöksnäringsgruppen ser att det som tidigare kunde vara en nackdel för Sollerön-Gesunda
med mindre lokaler som inte kunde tillmötesgå större konferensförfrågningar, har nu istället
möjligt att möta det nya som efterfrågas så som mindre grupper, exklusivitet, unikt och
natur- och kulturturismen. Att förstärka och visa upp den kultur och historia som finns i
området som med Geopark Siljan, fäbodar, hembygdsgård, kulturstig, Malibambo,
midsommar, rodd, cykel, skidåkning både längd och utför, friluftsliv, odling,
vikingahistoria samt mycket mer är något som Sollerön-Gesunda området kan bli en stark
kandidat på världsmarknaden och i Sverige överlag. Både pga pandemin men också en
efterfrågan som syntes redan innan Covid-19, där man sökte efter den mer äkta och genuina
upplevelsen som ger nya helhetsupplevelser samt ger besökaren en större kontakt med
naturen och vårt svenska arv och kultur.
Pandemin har också fört med sig ett större fokus på det lokala och nära. Vilket gynnat
hantverkarbranschen som fått mycket att göra i form av ny byggnationer, tillbyggnader,
renoveringsprojekt m.m.
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KUNDER – INVÅNARE – BESÖKARE
År 2020 uppmättes antalet fastboende på Sollerön till 1202 personer och 1702 personer
totalt inom Sollerö socken, vilket inkluderar byarna Gesunda, Ryssa och Björka. Det är
givetvis vår primära målgrupp för den kommersiella servicen på ön och utgör basen i
kundunderlaget för våra kommersiella aktörer.

Som vi på olika vis beskrivit tidigare så har vi även styrkan att kunna erbjuda en attraktiv
besöksnäringsdestination. Förutom attraktionsbesöksmål på Sollerön så utgör merparten av
de lokala besöksnäringsresurserna i Gesunda med Sagolandet Tomteland och Royal
Mountain Park Gesundaberget i spetsen. Att utveckla besöksnäringen genom en bättre
samverkansorganisation ligger i fokus. Utvecklingen av besöksnäringen har potential att ske
på att hållbart sätt och att lokala aktörer har en aktiv roll i arbetet är en nyckelfråga.

FOTOGRAF: MARIE HELLBERG

Solnedgång på Sollerön

MARKNADEN
Visit Sweden har tagit från en målgruppsbeskrivning som delvis svarar på vem är gästen som besöker
Sollerön. Läs mer på corporate.visitsweden.com

Besöksmönstret för de olika målgrupperna har under 2020 upplevt en kraftig förändring till följd av
coronapandemin. Vi har data från Visit Dalarna som berättar om hur det såg ut fram till 2020. Men
för att fastställa ett nuläge så behöver vi vara uppmärksamma på de nya trenderna och
besöksmönster som vi vet inträffat under 2020. T ex så kan vi konstatera en kraftigt minskad
utlandsturism till följd av länders reserekommendationer eller t.o.m. inreseförbud. Men vi kan
samtidigt se en ökad inhemsk turism till Dalarna. Vi har fått bekanta oss med nya ord som hemester
och svemester. Vad detta får för ytterligare konsekvenser för resandet närmsta åren och därefter är
något som kan vara svårt att fastställa men som vi bör vara väldigt uppmärksammade på och följa
utvecklingen.
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Urbanisering har varit ett pågående fenomen de senaste decennierna och spås fortsätta i
takt med att världen globaliseras. Avståndet till akademiska lärosäten, utbyggt infrastruktur
och kommunikationsvägar är centrala delar för att locka människor till inflyttning. Utifrån
dessa parametrar så ser läget tufft ut för Sollerön. Men med tanke på närheten till
regionstad Mora som spår en ökad inflyttning de närmsta 10 åren så kommer inte nuläget
förändras särskilt drastiskt.
Ser vi vilka omvärldstrender som kan påverka i övrigt så finns det skäl att tro att Covid-19
pandemin kan ha en positiv inverkan på inflyttning till Sollerö socken. Då värdet av närheten
till självförsörjning och minskad trängsel erbjuds.
Statistik visar på en nettoökning på 25 personer under 2020 för hela socknen.
På ett nationellt plan så konkurrerar storstäder och Stockholm i synnerhet med bättre
utbildning och valmöjligheter.
Proportionerlig på ett regionalt plan så är det Falun och Borlänge som konkurrerar med
bättre utbildningsmöjligheter genom Högskolan Dalarna och bredare arbetsmarknad.
På en lokal nivå så konkurrerar Sollerön med andra byar som t ex Venjan och Våmhus. Alla
tre byar är fokusområden i Mora kommuns landsbygdsprogram.

Vid en jämförelse med
konkurrenterna, vilka är våra
styrkor och svagheter?
Sollerön har en ökad utbildningsnivå
och större besöksnäring än de övriga två
större byarna i Mora kommun. Jämfört
med Venjan så har vi ett längre geografiskt
område till Sälenfjällen som utgör stor
potentiell marknad för Venjansborna.
Vidare har Våmhus en ökad närhet
både till Mora och Orsa.

Flicka fiskandes vid Siljan med
Gesundaberget i bakgrunden

FOTOGRAF: JOHAN HAMBERG
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RISKER
Sett till de globala hotbilderna som ökad negativ klimatpåverkan och pandemier så kan
Sollerön stå sig starkare i jämförelse med andra mer centraliserade och tätbefolkade
platser.

Ökad polarisering mellan stad och land. Skulle Sverige gå in en lågkonjunktur till följd av en
relativ lång högkonjunktur samt Covid-19s påverkan på ekonomin, så är det sannolikt att
stadensutveckling prioriteras framför landsbygden. Med följd till ett sämre villkor att bo, leva
och verka från Sollerön.

Åldrande befolkning är en utmaning både i Sollerön, Mora kommun, Dalarna och Sveriges
som helhet men utmaningen är större på landsbygden än i storstäderna. Hur Mora kommun
ska kunna upprätthålla en likvärdig offentlig service i takt med andelen av befolkningen som
är i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen av befolkningen som är i behov av
äldrevård ökar, är en stor utmaning.

En lokal utmaning för vår största kommersiella aktör Coop Sollerön vore om Coop Sverige
skulle etablera en ny stor butik på sydvästra sidan av infarten till Mora. Det skulle göra att t
ex den majoritet av arbetspendlare från ön till Mora sannolikt skulle handla där i större grad
än vad nu handlar på andra stormarknader som ligger norr om Mora centrum.

Under sommaren 2021 drabbades Coop Sollerön tillsammans med övriga Coop-butiker i
Sverige av en IT-attack som slog ut möjligheten att betala med kort under flera dagar. Enligt
MSB(myndigheten för samhällsservice och beredskap) spås det bli allt vanligare i framtiden.

I vår kunskapsintensiva samtid kan administrativa bördor ibland ta kraft från verksamheter.
Dessa kan samordnas och hanteras bättre. Den bofasta befolkning har ett stort politiskt och
kulturellt kapital och att ta tillvara på detta i öns utveckling är en nyckelfråga.

Den livskraftiga miljön utgör förutsättning för besökare och bofasta och är grunden för
behovet av kommersiell service. Den kommersiella servicens existens är viktig för miljön
livskraft. I dagsläget är mycket av den vardagliga servicen samlat kring konsumentförenings
lokal. Projektet har varit lyhörda gentemot de utvecklingstankar som Coop Solleröns
företrädare presenterat och det pågår ett konkret arbete på platsen genom projekt Odla
torg.
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SAMVERKAN

FOTOGRAF: EWA HJELM
Kyrkbåtsrodd vid Siljan

HUR FORMERAR VI OSS?
I ingången till BID-projektet fanns en tydlig frågeställning kring hur dialogen mellan
lokalsamhällets aktörer och kommunen kan förbättras. BIDmodellen bygger i sin grund på
samverkan mellan aktörer. Nationell forskning inom landsbygdsutveckling påtalar vikten av
goda relationer mellan lokalsamhället och den kommunala organisationen.

Utifrån den bakgrunden och den goda dialog som förts inom projektet föreslås ett format
för samverkan baserat på ett antal principer och rollfördelningar. Formatet ska ses som en
startpunkt för organisering för att utvecklingsarbetet ska fortsätta och är naturligt något
som behöver utvecklas utifrån framtida förhållanden.

Forum Utveckling Sollerön.
Mora kommun sammankallar och ser till att frågeställningarna följs upp. Arbetet
påbörjas hösten 2021 och löper tom våren 2022. Förlängning kan ske om parterna
önskar.
Forumet har rådighet över vilka frågor man hanterar. Dessa tas upp i affärsplan och
handlingsplan.
Lokala aktörer verkar för en bred förankring i lokalsamhället Sollerön. Man har ansvar för
att kommunicera med sina respektive organisationer.
De lokala aktörerna har en aktiv roll i att prioritera och driva affärsplanens frågor.
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FRAMTIDENS
ORGANISERING
Under projektets gång har olika former för organisering i landsbygd undersökts. En
organiseringsform som projektet erfarit haft framgång i att skapa levande landsbygder är sk
bygdebolag. Bygdebola är egentligen ett samhällsvetenskapligt begrepp men som samlar
socialt och finansiellt kapital i samma organisation. Coompanion Dalarna har bidragit med
kunskaper på området.

Sollerön har stort kulturellt, socialt, humant och finansiellt kapital. Miljöerna är attraktiva för
både boende och besökare. Bolaget är aktören som förvaltar, förädlar och skyddar dessa
befintliga värdena. Den huvudsakliga uppgift bör vara att ta ha en operativ roll i bygdens
utveckling. Det finns i bygden idag ett rikt föreningsliv som samlat kan representera de
boende. Bolaget stärker därför de boendes möjlighet att påverka bygdens utveckling.
Bolaget vilar på affärsmässig grund och kan därför bara hantera frågor i relation till
tillgångarna. Av detta följer att bolaget behöver samla kapital.

Det finns ett antal frågeställningar kring hur detta skulle kunna se ut. Frågan om stärkt
samverkansorganisation är en av Forum Utveckling Solleröns viktigaste frågor.

FOTOGRAF: NOAH GRADEFALK
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SOLLERÖ BYKÄRNA
GESTALTAD LIVSMILJÖ SOLLERÖ BYKÄRNA - DEN FYSISKA MILJÖN

SOLLERÖN 2045
Tidigt i projektet framförde
fokusgrupperna en önskan om stöd
till ett helhetsperspektiv.
Uppdraget samfinansierades och
tillföll Gaia Arkitektur AB. Som
utifrån BID-projektets
enkätundersökning och lokala och
regionala styrdokument
presenterade en visionsbild för
Sollerön 2045.

MÅLET ÄR DET SOCIALA VÄLMÅENDET
Samhället tar sin form i en fortgående
process där många variabler är
konstant rörliga. Samtidigt pekar
mycket forskning på att de sanna
mänskliga behoven är förhållandevis
konstanta genom tid och rum.
Lokalsamhällets möjlighet att skapa ett
socialt välmående över tid och
tillhandahålla de funktioner och platser
som varje tid behöver, möjliggörs delvis
av fysiska strukturer, rumsutformning
och gestaltning. Den möjliggörs också
av ekonomiska och styrande strukturer
och kulturella uttryck. För utveckling av
Sollerö bykärna utgår vi från
människans sanna behov, som individ
och grupp, för att hitta de sociala
aspekter som behöver tillgodoses för
ett Sollerön idag, och ge de bästa
förutsättningar för en utveckling
framåt. Det handlar om att vilja leva,
verka och bo på Sollerön.
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ODLA TORG

STEGVIS FRÅN BILPARKERING TILL
MÖTESPLATS
Sollerön har unika kvaliteter; ett särpräglat
mikroklimat, unika grödor som t ex Solleröärten och
en rik kultur, föreningsliv och historia. Allt det och
mycket mer kan lyftas fram i det gemensamma
rummet som vi utvecklar för att ännu mer kunna
mötas; boende, verksam och besökare. I projektet
kommer torget som rum att undersökas.

Vi ställer oss frågan; vad gör ett torg till ett torg?
Stegvis genomför vi tillsammans en serie av tester för
att undersöka och prova oss fram till ett framtida
Sollerötorg. Projektet är finansierat av ArkDes Arkitektur och Designcentrum - och genomförs av
Återbruket Klippen, Coop Sollerön, Mora kommun,
Kyrkan tillsammans med arkitekterna Gaia arkitektur
och klimatdesigner Lisa Maria Enzenhofer.
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MÅLBILDER
VARFÖR TRIVS MAN PÅ SOLLERÖN?
BILDERNA FÅR TALA FÖR SIG SJÄLV...
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MÅL
PROJEKTETS MÅL

EFFEKTMÅL

Projektets mål var från början tydliga:

Samverkansorganisationen bidrar till

Framtagandet av finansierad affärsplan och

förbättrad dialog mellan de ingående

handlingsplan som ska bäras av en
samverkansorganisation.

aktörerna och i förlängning förbättrade
processer för genomförande av
föreslagna åtgärder.

Dessa mål har delvis uppnåtts inom
projekttiden.

Den formerade samverkansorganisation har

Åtgärderna i handlingsplanen skapar en
stärkt offentlig och kommersiell service.

inget eget finansiellt kapital. De ingående
aktörerna bidrar med sin tid.

Åtgärderna skapar en attraktivare livsmiljö
på Sollerön.

Affärsplanen och handlingsplanen pekar ut
ett antal utvecklingsfrågor där finansiering
behöver hanteras från fall till fall.

Utvecklingsarbetet på Sollerön bidrar till
utvecklingen för Moras övriga byar.
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SERVICE BID SOLLERÖN
Tillsammans ror vi hem det här
2020-03-01 - 2021-10-01

BID-projektet har verkat under Covid-19pandemin. Detta har påverkat hur
möten och dialoger förts i projektet och på ett allmänt plan människans
relation till sina livsmiljöer. Intresset för de livsvillkor som erbjuds på Sollerön har
visat sig starka även i svåra tider.

Att möta en framtid där människor söker sig till Sollerön ser vi blir
frågeställningen snarare än den omvända. Hur den lokala utvecklingskraften
möter denna nya tid är en nyckelfråga för deltagandet i utveckling.

Tack till alla som varit med och medverkat till detta projekt och förhoppningsvis
bidragit till en lite bättre plats på jorden.

Takk fö tittn, velkemin ättbakär!
Soldmål för: Tack för besöket, välkommen åter!

Fotograf: Daniel Nilsson

