Regionala serviceprogrammet

Eldsjälar utvecklar
Rörbäcksnäs

”Något som bådar gott för det framtida entreprenörskapet är att flera av barnen i byn tillsammans driver kiosken under sommaren”,
berättar Martin.
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Ideellt engagemang lyfter
Rörbäcksnäs
Trots att Rörbäcksnäs gästas av tiotusentals mountainbikecyklister varje år så har
byn och dess företag haft det tufft. Därför startades ett pilotprojekt i form av en
LEA, Lokal Ekonomisk Analys, i Rörbäcksnäs. Ett gediget processarbete kring
cykelturismen ska få Rörbäcksnäs att blomstra igen. Och alla hjälper till, även
barn engagerar sig.

R

örbäcksnäs är en naturskön
by i mitten av ”Scandinavian
Mountains” med 35 minuter
till Trysil, 15 minuter till Tandådalen, 30 minuter till Sälen by och
10 minuter till den nya flygplatsen
”Scandinavian Mountain Airport”
som just nu byggs. Byns vida populära mountainbikeleder, som drivs
helt på ideell bas av lokala eldsjälar
lockade nästan 20 000 cyklister
2015. Dessvärre handlade inte
cyklisterna mer än någon banan
eller chokladkaka i byns ICA-butik.
Både matbutiken och skolan, årskurs
F-5, med sina 13 elever var nedläggningshotad.

Nya möjligheter växte
fram när ”LEA” kom
till byn
Sedan flera år har byalaget och
ICA-butiken haft en nära dialog med
Länsstyrelsen i Dalarnas län och
det regionala serviceprogrammet.
Tillsammans såg båda parter en stor
potential i cyklingen och bygget av
den nya flygplatsen. Länsstyrelsen
och Malung-Sälens kommun valde
därför att finansiera ett pilotprojekt
i form av en LEA (lokalekonomisk
analys).
Processarbetet leddes av Coompanion Dalarna och byalaget, därtill

bildades en arbetsgrupp där kärnan
bestod av fem personer med olika
ålder, kompetens och erfarenhet.
– Vi såg vikten av positiva framtidsutsikter och att vara visionära
samt att tidigt förankra arbetet och
de idéer som växte fram. Det vi har
lärt oss är att vi skulle haft fler
deltagare i arbetsgruppen som hade
kunnat dela på arbetsbördan, det
hade förkortat processen tillsammans med en än tydligare tidplan, reflekterar Martin Skogstad,
ordförande i byalaget och sammankallande för LEA-arbetet.

Cykelturismen ska leda
till ett blomstrande
Rörbäcksnäs
Efter fyra möten presenterade
arbetsgruppen en handlingsplan som
visade på några konkreta utvecklingsområden: att utveckla ett cykelcenter med servicehus, en turistbyrå
med boendeförmedling både för
turister och för permanentboende
och att skapa förutsättningar för nya
företag och inflyttning av fler barnfamiljer.
– Cyklingen har haft väldigt stor
betydelse för byn. Den har till och
med bidragit till att en barnfamilj
har flyttat hit. Med vår nya handlingsplan ser vi än större möjligheter

Martin Skogstad
Roll: Ordförande byalaget, sammankallande LEA Rörbäcksnäs
Drivkrafter: Hjärtat för byn och människorna här gör att jag
vill vara med och utveckla Rörbäcksnäs in i framtiden.

i cyklingen. Tack vare det ideella
engagemanget utvecklas lederna
hela tiden och de är väldigt populära,
berättar Martin med tacksamhet till
alla eldsjälar som bidrar till utvecklingen av cyklingen.

Gott hopp om fortsatt
service i byn
Nedläggningshotet som funnits för
skolan har nu fått dispens och kommer att försvinna i och med att nya
barnfamiljer flyttar till byn. LEA:n
visade bland annat att om alla bybor
handlar för 17 kronor extra varje dag
i ICA-butiken skulle det säkra butikens överlevnad. Tillsammans med
ökade intäkter från cyklisterna och
byggnadsarbetarna på flygplatsen så
ser möjligheterna goda ut för butiken. Innehavaren arbetar nu för att
även kunna erbjuda pakethantering
vilket skulle ge ett stort lyft till byn.
– Det stora engagemanget i byn är
fantastiskt. Flera besökare har
berättat om hur de har blivit förstklassigt välkomnande av barn i byn
som har gjort allt för att besökarna
ska stanna lite längre i Rörbäcksnäs,
avslutar Martin med stolthet.
Text och foto: Mikael Källman.

Hur ser det ut om 5 år: Det ökade utbudet i byn och i
området har skapat Destination Rörbäcksnäs med året
runt-aktiviteter för alla besökare. Minst två barnfamiljer
har flyttat hit.
Kontakt: tel. 070-690 71 50,
e-post: martin.skogstad@klappen.se
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