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1. PRESENTATION AV BID-OMRÅDET OCH DESS
ORGANISATION

Sollerön
Sollerön blev en egen församling 1775 och var en egen kommun ända fram till sammanslagningen
med Mora 1971. En unik byundersökning (Sigurd Erixon, 1938) på 538 sidor producerad av
Nordiska muséet ger oss en bra historisk bild av en tämligen levande men avgränsad bygd, där
vikten av samverkan varit extra betydande.
Geografiskt sträcker sig sockengränsen milsvid sydväst
och omfattar byarna Gesunda, Ryssa, Björka m fl. Själva
än är 7,5 km bred, 4 km lång och har en vacker
strandstig på 20 km som lockar till både vandring och
mountainbikecykling. 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.
Ett rikt föreningsliv med ett 60-tal aktiva föreningar med
Sollerö IF, Sollerö hembygdsförening, Sollerö
Sockenförening, Kulturföreningen Ejnar och Återbruket
Klippen är goda livskraftiga exempel. Olika byalag,
fäbodlag och vägföreningar är viktiga föreningar för den
lokala infrastrukturen. Sollerön kan stoltsera med en rad
musik och kulturförebilder också som t ex Winona Oak
med i skrivande stund 3,3 miljoner lyssnare/månad på
Spotify. Också frontsångaren i rockbandet Eclipse med
sina över 91000 följare på Facebook, Erik Mårtensson
har sin studio och hem på ön. Coverbandet Sold´s Finest
har över 3600 följare på sin Facebooksida.
Gesunda är en levande by sydväst om Sollerön och ligger inom Sollerö sockengräns. Byn ligger
vid foten av Gesundaberget, med sluttning ner mot Siljans strand och bron över till Sollerön. På
själva Gesundaberget ligger Royal Park Mountain Resort, som erbjuder skidåkning både utför och
på längden. Värdshus med stenugnsbakad pizza och uppskattat julbord. På toppen finns även en
våffelstuga med vidunderlig utsikt över Siljan, något som uppmärksammats med tre stjärnor i
Michelins green guide. På sommartid kan man cykla mountainbike både downhill och cross
country. Många solleröbor och besökare passar även på att vandra upp sommartid. Granne med
skidanläggningen ligger Sagolandet Tomteland som år 2020 tilldelades Sveriges stora turismpris.
Vidare finns det även en stugby som heter Tollagården. Några kilometer söderut ligger en annan
stugby vid namn Åsengården som också erbjuder camping och restaurang sommartid.
Den gamla långfäboden Ryssa är idag en populär by för ett 100-tal fast boende. Byn kan bl a
erbjuda B&B genom Broman Gard och Café som också säljer hantverk, second hand och våfflor
sommartid.
Näringslivet är diversifierat och representeras av ca 140 företag med totalt 70 st årsanställda. Coop
Sollerön, Mas-stugan AB, Trapps Gräv och bygg och Tomteland sticker ut med flesta antal
anställda. Dessutom finns det en hantverkartradition som än idag utgörs av t ex båtbyggare,
keramiker och textilhantverkare.
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Det finns idag en välsorterad livsmedelsbutik som också är postombud, café, spelombud ATG och
erbjuder turistinformation. Den kommersiella servicen utgörs vidare av en obemannad
bensinstation, 2 st restauranger, sommarcafé, hembygdsgård, stugby, camping, bärförsäljning,
foodtruck, en föräldrakooperativ förskola. Medan den offentliga servicen utgörs av biblioteksfilial,
en kommunal förskola, grundskola, hemtjänstfilial på trygghetsboendet Stoltgården.

Sollerö Sockenförening är en ideell förening som bildades 1994 i spåren av Hela Sverige ska levarörelsen. Man förvaltar det gamla kommunalhuset i bild ovanför. Sockenhuset inrymmer en
biblioteksfilial, servicepunkt, sockenkontor, bygdearkiv, 3 företagskontor, samlingssal och en
föreningssal för pensionärsföreningen. Syftet med föreningen är att verka som ett nav för socknens
utveckling. Alla mantalsskrivna och fastighetsägare inom socknen är medlemmar. Sockenstämman
är högsta beslutande och sockenstyrelsen sköter det löpande arbetet. Föreningens operativa
arbete organiseras genom 9 olika arbetsgrupper. Genom åren har föreningens arbete lett till
insatser för att bevara natur- och kulturmiljön, stimulera företagande och sysselsättning, etablering
av en obemannad bensinmack och utvecklat kulturområdet kring Klikten som 2020 blev en del av
Sveriges första geopark, hanteringen av vindbygdepengar. Genom vindpengar har man bl a
bidragit till att bygga en ny ångbåtsbrygga, ny 20 km skyltad strandstig runt ön och komplettering
av Sveriges längsta äppelträdsallé. Sedan 2016 förvaltar man det gamla kommunalhuset. Fram till
1okt 2020 hade föreningen även en bemannad tjänst men förlitar sig nu mer på ideella krafter vilket
stärkt behovet av en bredare samverkansorganisation.
Service BID Sollerön är ett av många utvecklingsprojekt sockenföreningen beviljats och varit med
och ansökt om. I projektet som pågår under 18 månader från 1 mars 2020 t.o.m. 1 september 2021,
så kommer man testa den internationella centrumutvecklingsmodellen BID(Business Improvement
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District, närmast översatt till affärsutvecklingsområde). Projektet ägs av Region Dalarna, Svenska
Stadskärnor processleder och coachar enligt den metod som de prövat på ett 20-tal platser runt
om i Sverige. Det finansieras av den europeiska jordbruksfonden, region Dalarna, Mora-, Ludvikaoch Falu kommun. Länsstyrelsen Dalarna är samverkanspart.

Syfte
Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BIDområde, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.
För Solleröns del innebär det i praktiken en samverkansorganisation som bygger på tillit och
förtroende, som tillsammans kan samfinansiera och genomföra utvecklingsprojekt som stärker
attraktiviteten att bo, leva, verka och besöka Sollerön.

Mål
Effektmålet är att bevara och utveckla lokal kommersiell service och skapa en god
samverkansorganisation mellan näringsidkare, civilsamhälle, föreningsliv och offentlig sektor så
som kommun och region.
Resultatmålet är att projektets olika arbetsinsatser mynnar ut i en finansierad affärsplan. Där alla
aktörer och intressenter givits möjlighet och på frivillig basis deltagit i arbetet. Först skapa en
bruttolista på åtgärdsaktiviteter som sedan prioriterats utifrån kortsiktigt och långsiktiga åtgärder
där man funnit en gemensam finansieringslösning.
Det har varit ett uttalat mål från kommunens sida att utveckla och skapa en bättre dialog och
samverkansstruktur mellan företrädare för Sollerön som kommundel och Mora kommun. Genom
8

projektet har kommunens representant haft ansvaret att engagera kommunens olika tjänstemän
beroende på vilken sakfråga som diskuteras.
Vidare har projektet ett mer jordnära mål att genom samverkan göra Sollerön ännu mer attraktiv
att bo, leva och verka från samt besöka.

BID handlar om att pröva en organiserad samverkan som bygger på förtroende mellan offentlig
(kommun) och privat sektor (näringsliv, organisationer, fastighetsägare, markägare, boende).
Samt skapa en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering.
Samverkansparter är Mora kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Sollerö Sockenförening. Två
lokala s.k. BID-Managers har i uppgift att driva processen lokalt. BID modellen är uppdelad i sju
olika steg där denna nulägesanalys utgör en del av steg 2 och 3. Nulägesanalysen syftar till att
beskriva ett nuläge och nolläge som vi i framtiden kan jämföra ev framsteg mot. Nulägesanalysen
bygger på den checklista som Svenska Stadskärnor arbetat fram.

Typ av BID
Det finns flera typer av BID som till exempel, Centrum BID, Industriområdets BID, Stadsdels BID,
Turism BID, Service BID, Landsbygds BID m.m
BID-Sollerön är ett Service BID-projekt. Ett särskilt fokus är att testa BID-modellen på en liten ort
som Sollerön (1677 invånare). Även två andra orter Grängersberg och Svärdsjö, med annorlunda
förutsättningar än ett klassiskt stadscentrum Service BID, ingår i samma projekt av den
anledningen. Vi gör studiebesök och träffas regelbundet i syfte att utbyta erfarenheter och
lärdomar.
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1.4.1

BID-modellens process och sju steg över 18 månader

BID-MODELLENS PROCESS OCH SJU STEG ÖVER 18 MÅNADER
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Steg 1. Introduktion och inspiration mars – april 2020
Steg 2. Intern Kick-off och nulägesanalys maj – aug 2020
Steg 3. Studiebesök och coachning av nulägesanalysen. Sept – nov 2020
Steg 4. Introduktion affärsplan och ett praktiskt case. Nov – feb 2021
Steg 5. Coachning av affärsplan. Feb – april 2021
Steg 6. Resultatet av affärsplan, redovisning av ett case. Maj – aug 2021
Steg 7. Slutrapport. Sept 2021

1.4.1

Svenska stadskärnors BID-modells fem fokusområden

Modellen kategoriserar arbetet i fem olika fokusområden, där följande frågor diskuteras och
besvaras efter bästa förmåga.
Varumärke – Identitet och positionering









Vad är vår historia och vår
”storytelling”?
Vad är vår unika identitet? Hur
förstärker vi detta i vår
marknadsföring?
Vad har vi som inte andra orter
har?
Hur arbetar vi med vår
positionering av platsen?
Finns vi i ett sammanhang?
Är vi en säsongsort? Året runt?
Vilka samarbetar vi med och vilka
allierar vi oss med?

Utbud – service och tjänster












Vad erbjuder vi?
Finns det både, handel, service och
tjänster i det valda BID-området?
Hur stämmer vår identitet med
profilen på vårt utbud?
Vilken målgrupp vänder vi oss till?
Hur är utbudet när det gäller:
Kultur och fritid
Nöjen och upplevelser
Restauranger och caféer
Uteserveringar och kluster
Torg och torghandel
Bibliotek etc.

Platsen – syfte, funktion, utseende och
utformning.
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Är platsen välkomnande och
informativ?
Vacker och tilltalande?
Är den offentliga miljön attraktiv och
levande? Speglar den historien?
Vill man vistas på platsen?

Tillgänglighet














Kollektivtrafik
Kommersiell service
Information – hänvisning.
Sittplatser, papperskorgar.
Öppettider
Målgruppsanpassat
Ström/eluttagmobilladdare.
Wifi.
Gång- och cykelvägar.
Cykel- och bilparkering.
HCP-parkering.
Handikapp/funktionshinder.
Barnvagnsanpassat.

Trygghet – Rent, säkert, snyggt







Välkomnande.
Tryggt och säkert.
Fysisk miljö.
Klotter, förstörelse.
Finns det en gemensam policy?
Ordningsregler och bestämmelser

Geografiskt område för BID Sollerön
Sollerön ligger i Dalarna och är sjön Siljans största ö. Vi har valt att avgränsa vårt geografiska
område i två gränsdragningar, den inre som vi kallar för Båkkan och den yttre som utgörs av Sollerö
sockengräns. Bakgrunden till det är att vi genom denna indelning dels får ett fokus på det
gemensamma centrala delarna där de den tongivande servicen finns lokaliserad. Samtidigt som vi
vill inkludera och ge samtliga verksamheter och aktörer, som vill och kan bidra positivt till projektets
slutmål, en möjlighet att delt

Det är ca 30 mil mellan Stockholm central och Sollerön centrum. Med bil tar det strax under 4 tim.
Med direkttåg tar sträckan Stockholm Mora 3 tim 41 min. Därefter ca 40 min med buss från Mora
strand till Sollerön centrum.
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Gesunda
byby
Gesunda

Ryssa by

Ryssa by

En fantastisk artikel i Sool öen, 1988 skriven av Staffan Bond och Jan-Erik Tomth, tar oss med på
en resa från hur Sollerö bebyggelscentrum innan 1500-talet haft tyngdpunkten I Bengtsarvets
sydvästligaste del, där det gamla kapellet från 1200-talet låg, till att det med åren förskjutits allt mer
söderut, till dagens plats. Placeringen av kyrkan på dess nuvarande plats under år 1781 förstärkte
bilden av Båkkan som byns centrum. Den ligger också på öns högsta delar. Odlingsmarken är god
tack vare den rika kalkstensgrunden. Vid storskiftet på 1850-talet omstrukturerades
ägarförhållanden av marken. I slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft byggdes
kombinerade affärshus och bostadshus runt Båkkan. Melins, Koopen, Njuttbudi och Hindersbudi
är några exempel.

Kartor som visar bebyggelseutvecklingen från 1845 till 1987. Kartor hämtade från Sool öen 1988.
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På Sollerön så finns det en rik samverkanshistoria. Benämning på och hur de olika
samverkansstrukturerna sett ut har utvecklats över tid. Man beskriver i Sool öens artikel från 1988
om att den äldsta byorganisationen förmodligen hette tunnlag. Bondelag upphörde för Solleröns del
1604 och var en skatteenhet. 1621 följdes det av rotesystemet som syftade till att hantera
organisering och försörjning av försvaret. En rot utgjordes av en ekonomisk sammansättning av
gårdar. Kring tiden av storskiftet i mitten av 1800-talet organiserades rotarna mer i byar. Häradsarvet
delades in i fyra rotar som vardera innehöll ca 10 gårdar. Tillsammans underhöll de vägar, kyrkan
och prästgården. Alla fick ersättning för de olika sysslorna som utfördes under rotarnas system, t ex
framtagande av byggnadsmaterial, vedbärning, städning av kyrkan. Kring sekelskiftet ersattes rot
och bygdelagsystemet med bysamfälligheter som bestod ända till 1960-talet. Häradsbygden har än
idag ingen aktiv byalag medan byar som Utanmyra, Gesunda och Ryssa har livskraftiga byalag som
stärkts under coronaåret 2020.

Så här ser samverkansorganisationen ut
Styrgrupp hela
projektet

Projektledare
Region Dalarna

Länsstyrelsen
Dalarna

Nationella
samordnare,
Svenska
Stadskärnor

Sollerön

Svärdsjö

Grängesberg

Lokal styrgrupp

BID-manager

Arbetsgrupp
Båkkan Nord
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Mora kommun

Arbetsgrupp
Båkkan Syd

Sollerö
Sockenförening

Referensgrupp
Sollerö sockenråd

Refernsgrupp
Unga på sollerön

Referensgrupp
äldre på sollerön

1.6.1

Lokal styrgrupp

Principer som tillämpats vid rekrytering av den lokala styrgruppen är att den dels ska spegla en
demokratisk mångfald, jämställdhet och åldersstruktur av Sollerön. Vidare att respektive central
aktör inom Båkkan är representerade. Samt att företrädare för offentlig sektor och föreningslivet
finns närvarande.
Jämställd – Lika många kvinnor som män
Ålder – Strävan att så väl ungas perspektiv som äldre erfarnas perspektiv och kunskaper finns
med.
Inflyttad/solleröbo – Ofta kan nyinflyttade se möjligheter med nya ögon som kan vara av värde för
projektet.

















1.6.2

Representant Visit Dalarna
Samordnare Mora Kommun
Ordförande Sollerön Sockenförening
Styrelseledamot Coop Sollerön
Representant Sollerö IF
Representant privata markägare
Representant – Sollerö skola
Kommunikationsansvarig solleron.se
Representant Svenska kyrkan
Representant Återbruket Klippen
Representant Företagshuset
Representant Stoltgården
Representant Gesunda byalag
Representant Ryssa byalag
Representant ungdomsråd Sollerön
Representant inflyttade solleröbor
Övriga exempel på aktörer Tomteland, Sollerö camping, Sollerö Jordgubbar som
välkomnas vid engagemang.
Referens- och arbetsgrupper

Det har varit ett uttalat mål från kommunens sida att utveckla och skapa en bättre dialog och
samverkansstruktur mellan företrädare för Sollerön som by och Mora kommun. Genom projektet
har kommunens representant haft ansvaret att engagera kommunens olika tjänstemän beroende
på vilken sakfråga som diskuteras. Därför finns det en kommunrepresentant i varje arbetsgrupp.
Arbetsgrupp Båkkan syd
Representanter från följande aktörer: Sockenföreningen, kommunen, Företagshuset, Visit Dalarna,
kyrkan, Tomteland, Stoltgården, Sollerö Camping.
Arbetsgrupp Båkkan nord
Representanter från följande aktörer: Sockenföreningen, kommunen, kyrkan, skolan, Coop
Sollerön, Återbruket Klippen, Sollerö IF.
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Referensgrupp unga på Sollerön
Under ledning av lärare har elever i årskurs 3-6 på Sollerö skola fått svara på vad de önskar för
förbättringsåtgärder på Sollerön. Här följer ett urval av deras svar:














Större idrottshall där de finns
speglar för dans. Även ett lättare
system för ungdomar att kunna
hyra för olika idrottsaktiviteter.
Café
Cykelklubb för barn.
Skejtboardpark
Käpphästförening
Parkourpark
Skjutbana
Mini fik
Hundbad
Bättre plogning vintertid då de är
svårt att gå till och från skolan.
En till frisbeegolfbana
En mindre skidstadion.











Mer och bättre trottoarer då många
tycker det är jobbigt att ta sig säkert
till kompisar, aktiviteter och skolan.
Säkrare vägar då de som finns är
smala och bilarna kör för fort. De
som är utanför de stora vägarna är
för ännu smalare och saknar
belysning.
Utegym
En till offentlig ridbana.
Pumptrack
Lekplats för lite äldre barn ca 10-13
år
Större bibliotek mer utbud och fler
öppettider.

Referensgrupp äldre på Sollerön
Pensionärsföreningen styrelse har fått nulägesanalysen mailad till sig med uppmaningen att
inkomma med synpunkter och kompletteringar
Referensgrupp Sollerö sockenråd
Sockenrådets medlemmar har fått nulägesanalysen mailad till sig med uppmaningen att inkomma
med synpunkter och kompletteringar.
Referensgrupp Gesunda
Ordförande i Gesunda byalag har fått nulägesanalysen mailad till sig med uppmaningen att
inkomma med synpunkter och kompletteringar
Referensgrupp Ryssa
Ordförande i Ryssa byalag har fått nulägesanalysen mailad till sig med uppmaningen att
inkomma med synpunkter och kompletteringar
Referensgrupp BID Svärdsjö
Genom våra gemensamma träffar och studiebesök så har vi beaktat goda exempel och inspel
från våra syskonorter i projektet.
Referensgrupp BID Grängesberg
Genom våra gemensamma träffar och studiebesök så har vi beaktat goda exempel och inspel
från våra syskonorter i projektet.
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2. STYRDOKUMENT, FAKTA OCH ANALYSER

Hur ser förutsättningarna ut? Vad finns och vad behöver vi förhålla oss till? Vad vet vi och vad
mer behöver vi veta?

Styrdokument
2.1.1
-

Internationella
FN:s globala mål för hållbar utveckling, 2030. www.fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling
Med särskilt fokus på:
11.A – Främja ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan
stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den
regionala och nationella utvecklingsplanen.
10.2 – Till 2030 verka och möjliggöra för att alla människor oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det social, ekonomiska och politiska livet.

-

FN:s konvention om barns rättigheter. Unicef.se/barnkonventionen

På vilket sätt har barn/ungas perspektiv beaktas i denna nulägesanalys?
Barn och unga är en referensgrupp till projektet och består dels av elever på Sollerö grundskola
samt ungdomar i Sollerö Ifs verksamhet. Bl a så har elever i årskurs 3-6 på Sollerö skola under
ledning av läraren fått arbeta med frågan vad de saknar i utbudet på Sollerön. Svaren finns
redovisade under referensgrupp unga.
2.1.2
2.1.3
-

Nationella
Sveriges landsbygdsprogram. Regeringen.se
Regionala
Samhällsutmaningar, förutsättningar och prioriteringar för regional utveckling(Region Dalarna 2019)
regiondalarna.se

-
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Visit Dalarna strategi 2030. Visitdalarna.se/corporate/strategi2030

2.1.4
-
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Lokala
Mora kommuns översiktsplan (2006)

-

Strategi Hållbara Mora

Landsbygdsprogram Mora kommun
Serviceplan Mora kommun

Analyser
Sollerön är rika på tidigare utredningar och analyser. När man läser igenom de olika
undersökningarna och protokollen så framträder ett mönster som kan vara av värde att ta i beaktning
när nya framtidsplaner skrivs.
I nulägesanalysen framkom det ett behov av en övergripande sammanställning som kunde hjälpa
till att visualisera och sammanfoga alla goda idéer. Arbetet växte med tiden och mynnade ut i ett
arkitektuppdrag som finansierades i samarbete med det lokala näringslivet, föreningslivet och
kommunen.
Förutom ett urval av de mer framträdande analyserna så har vi också sammanställt en bruttolista på
goda utvecklingsidéer kopplad till när de lyftes fram.
2.2.1

Gruddbo på sollerön – en byundersökning(1938)

Nordiska muséet beskriver Gruddbo en by på Sollerön 1936-37. Anledningen var delvis intresset
av att dokumentera en jordbruksbygd som var i större grad än i övriga landet fortsatt levande.
2.2.2

Idébank Sollerö Sockenförening (1997)

Idébanken från 1994 lyfter upp ett 50-tal intressant förslag på utveckling.
Exempel på redan genomförda eller delvis genomförda:
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Vikingamuseum
Mobil fårbetning i kollektiv form
Återplantering av äppelträd längs äppelallén
Återuppbygg ångbåtsbryggan
Ny förbifart Vinäs
Bynamnskyltar
Cykelväg mellan Sollerö camping och Gruddbo
Sport och konserthall på idrottparken
Tunnbrödsbageri
Fruktmusteri
Uppföljning av Gruddbo – en by på Sollerön. 60 år senare
Ny bro till Gesunda

Exempel på fortsatt aktuella












2.2.3

Skapa en varumärkesprofil för Sollerön.
Samlingsplatser för allmogebåtar med möjlighet för verkstad och museum
Vårda kulturmiljön
Sollerö ekoö – Hållbar destinationsutveckling
Levande fäbod på solleröskogen
Strategiska röjningar och gallring av sly, t ex vid sundet
Utveckla timring/träcentrum kopplat till Mattjesgården och Hantverksrådet
Inventering mark för bostadsbyggande
Hastighetsbegränsning
Ridled/stig
Bygg ut Stoltgården

Leaderprojektet - en framtida vision och utvecklingsplan för
Sollerön(2012)

I arbetet utförde man bl a en lokalekonomisk analys(LEA). Vidare identifierande man 5 olika
fokusområden att utveckla
1. Sollerön kommunalhus och servicepunkter
2. Bostadsbestånd och äldreboendet Stoltgården
3. Återöppna Gesundaberget
4. Sollerö IF, Solleröparken och cykelloppen
5. Stadsnät för bredbandsuppkoppling
Av dessa kan man idag säga att återöppna Gesundaberget och stadsnätsanslutning är väl
genomfört medan utveckling av kommunalhuset pågår. Bostadsfrågorna väntar på insatser.
2.2.4

Solleröns framtid (2013)

I arbetet identifierades 10 fokusområden med underliggande aktiviteter.
Marken och odlingslandskapet





Vägrenar och kommunal mark
Skolodlingar
Jordbruket/djurhållningen
Öppet landskap –ansökan avslagen

Kultur, turism, Vikingabygd
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Projekt, personell resurs, ansvarig?
Turistföreningen går in i
Sockenföreningen

Trafikmiljö




Dåliga vägar
Hastighetsbegränsning
Häckar, träd inpå vägarna

Koopen och Macken



Koopen; utvecklingsprocess
Macken; bättre skyltning



Idrott och hälsa



Idrottsparken
Solleröloppet, Siljan Runt

Vem driva -gemensamma
ansträngningar!

Bredband

Boende inkl senior /demensboende





Saknas för ungdomar och äldre
Stoltgården bör byggas ut –hur?
Kommunens roll?

Domslut om Gemensamhetsskogen



Kommunalhuset




2.2.5

Innehåll; servicepunkt för
kommunen och föreningarna,
digitalt hus, bostad, viss
kommersiell verksamhet
Vem äga?

Resurser till ”det allmänna” lokalt
Vindpengarna 35 beslut, 100’ till
macken

Samarbete Sollerön –kommunen



Måste utvecklas!
Förtroende, kontinuitet,
återkoppling

Sollerö sockenförenings SWOT-analys (2015)

Styrkor
Mångfasetterat och vackert
landskap/miljö
11 byar och många fäbodar
Bra växtzon, bördigt
Naturen -skog, vatten, berg, jakt,
fiske, friluftsliv i övrigt
Många fina badplatser, golfbana, fin
idrottsplats, välskött camping,
frisbeegolfbana, alpin anläggning
Geologiskt och kulturhistoriskt
intressant, exempelvis Klikten
Livskvalitet –naturen, miljön, lagom
stort/närhet, småskaligt
Diversifierat näringsliv med många
småföretag inom olika branscher
Gott om hästar och får och
fortfarande köttdjur som håller
landskapet öppet
Turism, många besökare, några
boenden
Hyfsad service -Koopen,
äldreboende, skola, två förskolor,
ungdomslokal, ”samlingslokal”,
sockenkontor, bibliotek, kyrka,
restaurang, gym, mack, vävstuga,
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Bättre information

bilverkstad, service av
trädgårdsmaskiner, litet musteri mm
Bra vägnät om än i behov av
förbättring
Bra bussförbindelser
Socknen snart fibrerad
Utrymme, plats för byggande
Stark identitet och gemenskap
Bra blandning av urbefolkning och
inflyttare/återflyttare, många
kompetenser
Rikt föreningsliv med
Hembygdsföreningen,
Idrottsföreningen och två körer som
bra exempel
Vindpengar från snurrorna på
fartlandet
Läget i attraktiva Siljansbygden
Goda pendlingsmöjligheter
Svagheter
Få kvar med djurhållning
Landskapet förbuskas
Få medelstora företag som ger
lokala arbetstillfällen

Luckor i servicen –fattas
servicepunkt med blacaféhörna,
samhällsinfo, föreningsassistans,
turistinfo,
betallösn/kontanthantering,
sjuksköterska/e-hälsa, sporthall,
specialaffärer
Bostadsbrist -lågt byggande/få nya
bostäder/inga nya hyreslägenheter
Få boenden för besökare
Svårt engagera ”massorna” inkl
ungdomarna

Hot
Allt färre betande djur, landskapet
förbuskas
Svag återväxt av hantverkare
Ytterligare service försvinner som
restaurangen, biblioteket, kyrkan,
sockenkontoret
Föreningslivet tunnas ut
Närhet till Mora försvagar identitet,
köptrohet mm, sovstad
Allt färre som tar tag i nya idéer och
driver fram nya project
Allt svårare att få finansiering till
projekt, byråkratin frodas och
snärjer
Fortsatt centralisering av samhället
driven av både politiken och
marknaden

2.2.6

Viktigt/prioriterad i Sollerö socken (2017)

I dec 2017 sammanfattade sockenföreningens ordförande en prioriteringslista enligt följande:


Mycket fungerar bra – en del fattas, annat behöver utvecklas.



Utveckling av äldreboendet och hälsovården är det som solleröborna prioriterar högst idag.



Äldreomsorgen. Utbyggnad av Stoltgården med både seniorboende och boende med särskilt
vårdbehov. Brf Soldi kan bygga men kommunal borgen en nödvändighet.



Hälsovård/distriktssköterskemottagning i modern form på Stoltgården, delvis digital.



Servicepunkten i Sockenhuset bör utvecklas med kommunal närvaro i samarbete med biblioteket.
Idag förenings-och samhällsservice, turistinformation, dator-/caféhörna och kulturverksamhet i
Sockenhuset, kompletterat i Koopen och på Stoltgården. Projektet Service-BID en pusselbit, där
Region Dalarna är projektägare och Sockenföreningen deltagare. Brett projekt från trygghet till
kommersiell service.



Bostadsbyggande–mark och byggklara tomter ska finnas tillgängliga och hyreslägenheter byggas
för bl a unga. Många vill bosätta sig i socknen. Inventering av tillgängliga ”överloppshus” bör
göras.



Kulturlandskapet och bebyggelsestruktur attraherar och ska bevaras genom markplanering och
anpassat byggande och genom att stimulera djurhållning.



Natur-/kultur/”geo”turism har goda förutsättningar att utvecklas inom socknen. Exempel är
Geosite Klikten som en del i Siljansringen och GEARS-projektet, där Sockenföreningen deltar.



Vägnätet. Förbättringar och bättre väghållning är nödvändiga på delar av Solleröns vitt grenade
och ändamålsenliga vägnät.



Trafikmiljön/-säkerhetenbehöver förbättras på några ställen, bla vid Koopen
fyrvägskorsningen i Gruddbo och genomvägbelysning där lampor saknas mellan byklasar.
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och



CykelvägenGruddbo (Vatubuttn) – Campingen behöver förbättras och ansvaret för skötseln
klargöras – delat med Sockenföreningen ett alternativ.



Kontanthantering/uttag/betalningarproblematiskt, i första hand en fråga för Koopen, som nu
bygger ut.



Sollerön den 19 december 2017. Staffan Bond

2.2.7

Arkitektuppdraget att visualisera förutsättningarna tillsammans med en gemensam
målbild (2020)

17 juli 2020 träffar BID-managers arkitektbyrån MA och representant för Coop Sollerön för en
gemensam platsvandring och workshop. Vilket blir startskottet för uppdraget att ta fram en
övergripande centrumutvecklingsplan med idéer från arbetsgrupperna visualiserade.

Nyckeltal
2.3.1

Befolkningsantal

Befolkningsutveckling för Sollerön år 2019–2030
Under år 2019 ökade befolkningen med 24 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Sollerön 1677
invånare fördelat på 848 män och 829 kvinnor. Den främsta förklaringen till befolkningsökningen är
att fler flyttade till Sollerön än de som flyttade därifrån. Det är andra året i rad som Sollerön har ett
positivt flyttöverskott.
Sollerön har haft ett negativt födelsenetto sedan år 2012. Det innebär att antalet döda har varit fler än
antalet födda sedan år 2012.
Döda

Födelse-

Inflyttade

Utflyttade

Netto-

Folk-

överskott

Totalt

Totalt

flyttade

ökning

Befolkningen

Födda

År

vid årsslut

under året under året under året

under året

under året

under året

under året

2019

1677

15

126

101

25

24

16

-1

Förändring befolkning
Om vi tittar närmare på Solleröns befolkningsförändringar så kan vi se att flyktingvågen 2014 fortsatt
påverkade inflyttning och utflyttning starkt 2016. Medan 2018 och 2019 hade ett positivt
inflyttningsnetto och ökad andel födda. Hur Covid-19 får för effekt på inflyttningen år 2020 och 2021
kommer bli intressant att följa upp.
Från tidigare nämnd artikel från 1988 i Sool öen kan vi läsa om en intressant historisk
befolkningsutveckling i byn Häradsarvet som Båkkan tillhör. Den visar på en kraftig
befolkningsutveckling från 1800-talets början och framåt. Tyvärr fick vi kännedom om undersökning
för sent för att följa upp befolkningsantalet idag 43 år senare.
År 1716

1771

1812

1850

1900

1938

1987

Boende 179

185

192

291

354

378

470
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Andra byar på Sollerön som Gruddbo, Rothagen och Utanmyra nådde sin befolkningstopp för över
100 år sedan och vittnar om en centralisering av Sollerön.
Distrikt

217039 Sollerön

Summa av
Varde_num
Radetiketter

Kolumnetiketter
2016

2017

2018

2019

Döda

15

23

22

16

76

Födda

7

9

15

15

46

Inrikes
inflyttning

164

135

165

168

632

Invandring

85

11

2

16

114

Inrikes
utflyttning

228

176

151

154

709

2

4

0

5

11

Utvandring

Totalsumma

Medelinkomst
Vidare kan vi utläsa medelinkomsten för kvinnor i åldern 20-64 år, år 2019 är ca 25000 kr medan
män i genomsnitt tjänar ca 4000 kr(16%) mer dvs 29000 kr/mån.
Distrikt

217039 Sollerön

Ålder

20 år - 64 år

Dag..Nattbefolkning

(Alla)
Kolumnetiketter

Radetiketter

2016

2017

2018

Kvinnor

274014

290344

300166

Män

314673

336445

347467

Kvinnor

281177

288373

299663

Män

320652

328702

347474

Summa av
Mean.of.Förvärvsinkomst.individ

Summa av
Median.of.Förvärvsinkomst.individ
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Utbildningsnivå
På Sollerön har vi en högre andel boende med eftergymnasial utbildning längre än 3 år än regionen
i övrigt. Vi har också en högre andel med 3-årig eftergymnasial utbildning jämfört med regionen i
övrigt.

Utbildningsnivå 25-64 år, 2019
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Förgmnasial
utbildning

Gymnasial
utbildning

Eftergymnasial Eftergymnasial
utbildning kortare utbildning längre
än 3 år
än 3 år

Sollerön distrikt

Mora kommun

Uppgift saknas

Dalarnas län

Pendling
Av andelen människor som bor på Sollerön i arbetsför ålder arbetar 160 st på ön medan 623
pendlar in till Mora, 107 pendlar till övriga Dalarna och 44 pendlar till övriga Sverige. Även denna
statistik ska bli intressant att följa upp kommande år med hänsyn till vad den i allt större grad
utbyggda digitala infrastrukturen i kombination med pandemins effekter och syn på distansarbete.
Kanske kan vi se fler människor flytta till Sollerön från storstadsregioner samtidigt som de kan
behålla sina tjänster men arbeta från distans.

Radetiketter

Summa av Bor
och arbetar i
Sollerön distrikt

Pendlar till
övriga Mora
kommun

Pendlar till övriga
Dalarnas län

Pendlar till övriga
Sverige

Nattbefolkning

160

623

107

44

Totalsumma

160

623

107

44

23

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen för Sollerön indikerar att folkmängden under perioden 2019–2030 kommer
att öka med 15 personer från 1677 personer år 2019 till 1692 personer år 2030. Enligt prognosen
antas det positiva flyttöverskottet bestå fram till år 2025 samtidigt som födelsenettot förväntas bli
negativt hela perioden.
Åldersgruppen 80 år eller äldre förväntas öka mest fram till 2030. Åldersgruppen 6–12 år samt 65–
79 år förväntas minska mest fram till 2030.

Statistiska centralbyråns prognos:

2.3.2

Digital infrastruktur

För att kunna bedriva kommersiell service, leva, bo och verka i en attraktiv bygd så är det viktigt
med likvärdiga digitala förutsättningar jämfört med storstäder. I jämförelse med Sveriges
bredbandsstrategimål så har 67% av Sollerö öbor tillgång till 100 Mbit/s eller mer.
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2.3.3

Bostadsmarknaden

Majoriteten av boendealternativen inom Sollerö socken utgörs av kategorin småhus och
gårdsfastigheter.
Distrikt

217039 Sollerön

Hushållsmarkering

Hushåll

Summa av
Varde_num
2015

2016

2017

2018

2019

Bostadsrätt

41

43

41

39

41

Hyresrätt

39

40

40

43

43

Okänd
(Uppgift saknas)

0

30

14

12

16

Äganderätt

652

683

677

676

683

Totalsumma

732

796

772

770

783

Bostadsrätt

41

43

41

39

41

Radetiketter

Fördelning bostadskategori 2019.
Region Dalarna
Småhus

73
7

Flerbostadshus

18

Specialbostad,
övriga hus

12

Uppgift saknas

16

Total

78
3

Hyreslägenheter. Förutom mindre privata enstaka hyreslägenheter så äger Västeråkern fastigheter
30 st lägenheter efter Margaritabergsvägen och Vibergsvägen.
Bostadsrättslägenheter. Brf Vikingen 26 st lägenheter. Brf Stoltgården är ett trygghetsboende på
Sollerön som erbjuder 23 st lägenheter.
2.3.4

Näringsliv

2019 fanns det 139 stycken företag registrerade med Sollerön som postnummerort. Sollerön har
ett förhållandevis diversifierat näringsliv med en mix av framförallt företag inom skog, bygg och
besöksnäring. Den offentliga verksamheten är begränsad till kommunal förskola, grundskola,
hemtjänst, biblioteksfilial samt markägare.
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Förteckningen nedan visar en stabil utveckling men att området kultur och nöje har en positiv trend,
sannolikt drivs det av sagolandets Tomteland utveckling. Vidare att området transport och
magasinering har en negativ trend.

Så sent som år 1987 kunde Sollerön stoltsera med tre dagligvaruaffärer, en servicebutik, en skoaffär,
två frisörer, ett skomakeri, matservering inklusive kiosk, två banker, en post, två hemslöjdbutiker,
taxi, daghem, ungdomsgård, pensionärslokal, distrikssköterska, fotvård och ett servicehus för äldre.
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2.3.5

Föreningsliv

Sollerön har en tradition av starkt föreningsliv. Det finns fortsatt många aktiva föreningar där de mer
framträdande är Sollerö IF, Sollerö sockenförening, Sollerö hembygdsförening. Bland religiösa
samfund hittar vi Svenska Kyrkan, Mora församling med Sollerö Kyrka och Prästgården som två
geografiskt utmärkande platser centralt på Sollerö centrum eller som man lokalt säger ”på Båkkan”.
2018 träffades en rad föreningar för att diskutera samverkan. Mötet diskuterade vikten av föreningsliv
och identifierade, styrkor, svagheter, möjligheter och hot för föreningslivet på Sollerön. Några idéer
till utvecklingsinsatser diskuterades.
Varför är föreningslivet viktigt för Sollerön?








föreningar berikar människor, gör det möjligt att ha roligt, utveckla intressen men också att
utvecklas genom att ta ansvar
föreningar är träffpunkter där människor möts och känner gemenskap
föreningar stärker den lokala sammanhållningen, den lokala identiteten
föreningar bidrar till att det är attraktivt att bo på Sollerön
föreningar är ett sätt för människor att hålla ihop och driva frågor som är viktiga för dem
föreningar bidrar till tillväxt genom att arrangera aktiviteter som lockar besökare
föreningar är en grund för demokratin – i föreningen lyssnar man på varandra och löser
man uppgifter tillsammans

Styrkor hos föreningarna på Sollerön












de finns lokalt
ett brett utbud
erbjuder aktiviteter för unga
är duktiga att arrangera
personkemin är bra
här finns bra anläggningar
stor framtidspotential
erkända för att bidra till besöksnäringen
många eldsjälar
kreativitet – vill göra saker
inflyttare som bidrar

Svagheter hos föreningarna på Sollerön
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svårt engagera företagare
svårt engagera yngre
konservativt i vissa föreningar gör det svårt för nya att komma in
gamla föreningsstrukturen uppfattas som förlegad
saknas kulturverksamhet eller annan verksamhet (förutom idrott) för unga
svårt med ekonomin, svårt söka bidrag
klyftor mellan gammalt och nytt
tiden räcker inte till för de som engagerar sig






gamla föreningar tynar bort
bristande information om föreningarna
för många föreningar – finns inte tillräckligt många som engagerar sig
svårt att kommunicera mellan föreningarna

Möjligheter för föreningarna på Sollerön







visa Sollerön som en hållbar ö, samla dem som vill jobba för hållbarhet (främst ekologisk
hållbarhet), satsa på sol-el
hitta en motor, någon organisation som har resurser/muskler för att utveckla kommersiell
verksamhet där man ser helheten på Sollerön
utveckla arrangemanget ”Siljan runt”
sälja in Sollerön som en speciell plats – stärka varumärket
utveckla samarbete med föreningar i ”samma bransch” utanför Sollerön
bredda utbudet av idrott och annan verksamhet för unga

Hot för föreningslivet på Sollerön











ekonomin
okunskap om regelverk
osämja
urbanisering – folk flyttar in till stan
bristande lyhördhet hos beslutsfattare (både myndigheter och lokala politiker och
tjänstemän)
åldrande befolkning
unga vill inte engagera sig
människor blir kvar för länge i föreningens ledning
bekvämlighet
byråkrati

Idéer till utvecklingsinsatser
Skapa en gemensam plattform för föreningarna på Sollerön för att bygga ett samarbete som stärker
alla aktiva föreningar och företag





2.3.6

utveckla turismen
påverka den fysiska planeringen
formulera en gemensam vision
utbildning för att leda organisationer
skapa bättre kontakt med politiker - presentera idéer och behov
Besöksnäring

Visit Dalarna har tagit fram siffror från besöksnäringen i Dalarna under perioden 2008-2018.
86 % av Dalarnas gästnätter kommer från inhemsk turism. Endast 14% är utländska turister. Detta
är en styrka i pandemitider när det kan vara svårt att resa över landsgränser.
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Sollerö camping hade som alla andra ett annorlunda 2020. Under våren och försommaren var det
extremt låg beläggning pga reserestriktioner kopplat till Covid-19. När de väl släppte på den
inhemska resebegränsningen så blev det snabbt fullt och juli månad var minst lika bra som en normal
julimånad.
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3. RESULTAT PLATSVANDRING/PLATSSTUDIE
ENLIGT FOKUSOMRÅDENA

Den 6 maj genomförde vi en platsvandring med ett 30-tal deltagare. Vandringen följdes upp med en
enkätundersökning där följande svar lämnades.

Fokusområde 1 – Platsvarumärket
Vad upplever du utmärkande och särskiljande för Sollerön?
Solleröbor:
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Att det är en ö med dokumenterad vikingahistoria, siljansbygdsidyll.
Naturen. Hyggliga kommunikationer. En bra affär. Trevliga människor.
Fin miljö, äppelträdsallén, bra mataffär, bra skola och förskola.
Den fantastiska närheten till god livskvalité i form av naturupplevelser, en välsorterad affär
samt barnomsorg/skola, allt inom promenad/cykelavstånd. Som hemvändare som började
med en större cirkel i sökandet efter bostad så hittade jag ingen annan plats som kunde
uppfylla alla tre kriterier.



Att det mesta finns på ön. Affär, post, skola, en levande idrottsförening med fräscha
anläggningar, mack, till och med en trädgårdshandel.

Besökare:






Det är vackert, rent och lugnt med närheten till naturen som bad, fiske och
Gesundaberget med skidåkning och cykling.
Att det är en ö. Att det finns ett soldmål. Att alla är så trevliga och hjälpsamma.
Den vackra miljön samt närheten till naturen och vatten.
Vackert, nära till allt, frihet, alla bryr sig om alla.
Vacker miljö, historiskt intressant, drivna ortsbor samt tillgången till välsorterad mataffär.

Fokusområde 2 - Ubud

Deltagarna har fått svara fritt, vid en sammanställning så fördelar sig svaren enligt följande:

Vad saknas i serviceutbudet?
Bättre bussförbindelser
Vikingamuseum/guidning
Pub
cykelpumpstation
bankomat
kanotuthyrning
Bagarstuga
Bättre mobiltäckning
Filmstudio
Fotvård
utlämningsställe alkohol
Kiosk
Distriktsköterska/mottagning
Samlingsplats
Restaurang
Café
0

2

4

6
Antal
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Fokusområde 3 - Platsen
Hur upplever du utformningen och utseendet av Sollerö centrum?
Solleröbo:















Skulle kunna vara mer "blomstrande" och levande med tillgängligare mötesplatser.
Fint men kan göras mycket finare och trevligare
Ok förutom säkerhet för gående, särskilt personer med rörelsehindrade.
Bra, men gärna litet fler bänkar att sitta på . Som en liten samlingsplats i avsaknad av kafe.
Saknar en naturlig samlingsplats. Typ torg, grönyta eller liknande.
Intetsägande
Bristfällig. Saknar samlingspunkt.
Helt ok men saknar något att ”vila ögonen” på typ blomster, konst, staty.
Finns ingen naturlig samlingsplats att umgås. Bilsituationen vid koopen är riktigt illa! Att folk
saknar trafikvett gör inte saken bättre
Saknar bänkar att sitta på.
kan bli bättre om alla hjälps åt och får tycka
Trist med det stora fina huset som blev odd fellows
tycker allt känns mest stängt. nedlagt på något sätt och definitivt inte inbjudande ut
Tycker det är ganska tomt och trist.

Besökare:









Lite tråkig, det saknas kärlek till detalj
Lite otydligt vad som räknas som centrum. Olika typer av hus ger ett spretigt intryck.
Icke aktivt.
Jag tycker att det är fint som det är, i det enkla
Det är ödelagt, och att Odd Fellow tilläts köpa lokalerna där är fruktansvärt.
Fint gammalt centrum, men synd att det inte finns butiker i gamla kommunalhuset.
Old Fellows, varför? Ett tomt stenhus mitt i centrum...
Lite för mycket bilanpassat i nuläget, inte speciellt fotgängarvänligt. I övrigt trevligt.

Solleröbor:
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Stäng av biltrafiken utanför entrén till Coop och gör det till ett torg med sommarcafé. Flytta
samtidigt skolans avlämning och parkeringsplatser till Daniel Jonssons väg.
Ja, gör ett torg
Kyrkbåten på båkkan är ett fint förslag, gärna med välkommen till Sollerö skylt som även
informerar om vår härliga ö och vad man kan uppleva här! Att endast lämna avtryck i form
av fotavtryck :)
Ändra huvudled vid korset Sundsvägen/Soldvägen så att det blir Stoppskylt vid Sundsvägen.
Detta för att sikten är dålig från Koopen-hållet och bilar kommer ofta för snabbt på
Sundsvägen.
Trafiksituationen kring koopen/skolan är rörig, här hade jag önskat att det kanske blev
enkelriktat runt koopen. Hade gärna sett några bänkar framför ingången till kyrkogården från
parkeringen. Även om förskolorna kanske inte räknas som centrum så skriver jag med det
ifall att, för där borde det vara 30km/h, gärna från skolan och hela svängen förbi båda
förskolorna.
Bygg ett café på gräsmattan utanför kyrkan/sockenhuset som kan bli en samlingsplats.















Konst?
Skulle va trevligt med träd, staty eller nån plantering på båkkan på gräset mellan
busshållplatsen och Soldvägen. Fler bussturer
Bättre cykel och gångvägar. Någon form av sittplatser för glasspaus/fika
Öppna soldi café istället för rebeckorna
Några snygga planteringar och en skulptur vore nice. Kanske en staty av Mås Einar
Bättre parkering för coopen, bättre infart till macken
En samlingsplats där flera kan sitta och umgås, fika, ha picknick, kanske en grillplats,
självklart med en rolig lekplats till.
En skatepark vore också på önskelistan!
En cykelväg längs hela vägen från campingen upp till kyrkan och ner till glassaffären. Eller
en trottoar iallafall.
Blomlådor/ rabatter/buskar/konst. Renovera och pigga upp företagshuset mitt emot kyrkan.
Lekpark
Saknar hantverk med försäljning, tunnbrödsbakning
cafe/fik i anslutning till Coop och kyrkan. om affärer eller verksamheter stänger, då bör
också skyltar och dylikt tas ner. bibblan är väldigt osynlig
Vi skulle ha ett fäbodmuseum som visar vår fäbodhistoria

Besökare
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Lite mer växter/plantering till våren och sommaren
Få fart på vikingahuset beroende på vem som äger det. Det ser dött ut.
Mer små butiker och kaffe
Vore kul med lite mer liv och rörelse, kanske olika evenemang här och i parken. Gärna ett
kafé och restaurang.
Café och/eller pub som kan utgöra samlingsplats. Någon form av aktivitet (t ex boul eller
gatuschack) i anslutning till det. Cykel- och gångväg genom hela Sollerön.
Bilarna kunde flyttas, mera plats för aktiviteter
Bättre/trevligare möjligheter för fotgängare/cyklister. Promenadstråk/trottoarer till och från
centrum bara en bit ut från centrumkorsningen, samt
sittmöjligheter/mötesplats/trädgårdsmiljö/parkyta i anslutning till koopen och klippen vore
härligt.

Fokusområde 4 – Tillgänglighet

Fokusområde 5 – Rent, tryggt och säkert

Upplever du att Sollerön är en trygg plats att bo på/besöka?

Antal
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4. STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH WORKSHOPS

Ekäter
Under sommaren 2020 ställde vi ett tio-tal frågor till besökare på facebooksidan Sollerö anslagstavla
och fick över 65 svar. Svaren finner du om du klickar på denna länk. Enkät 2020-07-01

Workshops och grupparbeten
4.2.1

Platsvandring 6 maj

Onsdag eftermiddag den 6 maj 2020 samlades ett 30 tal intressenter på Sollerö hembygdsgård i
syfte att lära känna utvecklingsprojektet Service-BID. En internationell arbetsmodell för
centrumplatsutveckling som genomförts på ett 20 tals ställen i Sverige, bl. a Rättvik och Orsa.
Ordförande för Sollerö sockenförening Staffan Bond började med att ge en bakgrund till projektets
tillkomst. De tillresta nationella samordnarna för Svenska stadskärnor presenterade projektets
innehåll och arbetsprocess på sju olika steg innan platsvandringen startade. Rundvandringen är en
del av det första steget som handlar om att göra en nulägesanalys.
Under närmare två timmar promenerade deltagarna från hembygdsgården till Centrum/Båkkan,
stannade till vid olika platser och diskuterade olika perspektiv om vi är nöjda med nuvarande status
på platsen eller ser förbättringspotential.
Vidare är ambitionen att alla invånare, aktörer och intressenter som vill och kan bidra med goda
idéer för utveckling av Sollerön ska kunna komma till tals i de olika arbetsgrupperna som nu ska
skapas i nästa steg. Projektet arbetar efter en processmodell som kommer leva vidare efter
projektets gång.
Representanterna för svenska stadskärnor som utgår från Skåne och besökte Sollerön för första
gången upplevde en försiktig och ödmjuk publik. Där upplevelsen av att det pågår många aktiva
samtal men samverkan och kraftsamling tillsammans har stor utvecklingspotential. Även centrum
med trafiksäkra inbjudande mötesplatser har stor förbättringspotential.
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Deltagarna uppmanas nu att fylla i sina tankar om utvecklingsmöjligheter i den enkät som delades
ut.
4.2.2

Presentation och arbetsgruppsindelning Prästgården 17 juni

Onsdag den 17 juni bjöds det på frukost på Prästgården. Målet med dagen var att dels informera
och engagera nya deltagare i projektet, dels att göra en arbetsgruppfördelning. Mot bakgrund av
antalet deltagare fann mötesdeltagarna att det blev svårt att dela in representanterna i BIDmodellens fem olika fokusområden. Utfallet blev istället att börja med två geografisk avgränsade
grupper som arbetar var för sig, tillsammans med de fem olika fokusområdena. Efter mötet hade
arbetsgrupp Båkkan syd och Båkkan nord.
4.2.3

Arbetsgrupp Båkkan Syd

Deltagare: Båkkan Syd - Sollerö IF, markägare Båkkan, Företagshuset, Sollerö sockenförening,
Sollerö Kyrka, Mora kommun, Tomteland
2020-06-25. Gruppen diskuterade lite övergripande området runt centrum och insåg snabbt att flera
idéer/förslag berör både syd och nord.















4.2.4

Övergripande gestaltning. Anlita trädgårdsarkitekt för en helhetssyn gällande plantering av
fler träd och buskar i området, t.ex. kyrkans trekant och vid föreslagen kyrkbåtsuppställning.
Äppelträdsallé på södra sidan Sundsvägen?
Trafiksäkerhet: Anlägga liten rondell i korsningen ”Njuttbudi”, Arbeta mer intensivt med
cykel/gångväg från Vattubutten till skolan/centrum. Hastighetsbegränsning till 40 km/tim i de
centrala delarna. Hitta bättre logistik för avlämnande av skolbarn i bil, t.ex Daniel Jonssons
väg bakom skolan eller bakom busshpl med P-platser. Se över antal övergångsställen och
bättre gångstråk. Ny G/C norr om Sundsvägen upp mot kyrkan.
Infotavla/besöksparkering: Bättre skyltning till infocentrum vid P-platser bakom busshpl
med infotavla gällande hela Sollerön. Ytterligare infotavla inne under kyrkbåtstak.
Barnaktiviteter: Bra förslag om lekplats/park inne vid Prästgården. Jompa föreslog en
vattendamm i liten skala som Siljan med aktiviteter för barn i detta område, placering vid
föreslagen kyrkbåtsplats eller inne vid Prästgården.
Coopen: Diskuterades bara lite men intresse av att göra om området framför entréen som
nu är P-plats.
Mat: Bättre skyltning och möjlighet till måltid för besökare på Stoltgården.
Laddstolpar: Placera stolpar bakom busshpl-centrum.
Meteoritnedslaget: Information/bildspel om meteroitnedslaget för 370 milj. år sedan.
Gula stigen: Bättra på hela stigen så att det bekvämt går att ta sig runt hela ön.
Hembygdsgården: Förbättra tillgängligheten på vandrigsstigen för rullstol mm.
Hållbara Mora: Möjlighet att söka medel för förbättringar?
Trafikskyltar: Se över och ta bort flera onödiga skyltar framför Kyrkan, är nu ologisk och
skrymmande.
Arbetsgrupp Båkkan Nord

Deltagare – Sollerö skola, Coop Sollerön, Sollerö Kyrka, Mora kommun, Sollerö sockenförening,
Återbruket Klippen, Markägare
4.2.5

Sammanfattning workshop i Norra Båkkan 27 juni 2020

Efter ett kort resonemang om den nya indelningen av grupper, fördelar och utmaningar med detta
gjordes en platsvandring. Utanför konsums entré identifierades en av konsums mest trafikerade
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punkter. Platsen har stor förbättringspotential. Frågor om säkerhet, parkering, mötesplatser och
gestaltning togs upp.
Vi stannade till utanför klippen och magasinet. Här nyttjas magasinet sparsamt av hantverkstan och
återbruket klippen har sedan tidigare visat intresse av att hyra lokalen. Finns det andra möjligheter?
Återvinningsstationen har flyttats och den permanenta platsen bör ligga längre in på gräsmattan.
Dagens placering skapar viss trafikstoppning. Att från cykel nå konsum kan göras från stora delar
av ön utan att använda soldvägen. Entrén går idag vid klippen gavel. Här finns en stor potential till
förbättring. Ska den dras någon annanstans?
Vidare gick vi till prästgården och berättade om planer om grill och lekplats. Att ta sig till platsen från
konsum är en mycket diskret och till synes sparsamt använd väg som på ett bättre sätt kunde
samspela med den service som finns på koop. Det har uppstått en informell "långtradarparkering"
på västra sidan vägen som fyller funktion för långa fordon. Skulle platsen iordningställas och
anpassas efter behovet.
Samtalet efteråt handlade bla om att arbeta framåt och vilka egenskaper deltagarna kan bidra med
till gruppen. Hur frågor förankras i den egna organisationen berördes kort.
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Erfarenhetsutbyte, utbildningar och nätverk
4.3.1

Erfarenhetsutbyte

Projektet har vunnit många goda idéer och erfarenheter genom studiebesök på andra orter. Den 24
augusti besökte vi Grängesberg. Under besöket fick vi träffa tidigare BID-managers från Ludvika och
lyssna till deras lärdomar.
Den 2 sept träffades BID-managers, arbetsgruppsledare, projektledare, nationella samordnare
Svenska stadskärnor samt representant från Länsstyrelsen. Respektive ort presenterade första
utkastversionen av nulägesanalysen och erhöll värdefull feedback. Dagen avslutades med middag
på Haganäs herrgård och goda samtal.
Den 19 oktober fick vi besök av deltagare från BID- Grängesberg och BID-Svärdsjö
4.3.2

Utbilningar

Den 16-17 mars 2021 deltar de lokala BID-managerna i en BID-Manager utbildning arrangerad av
Svenska stadskärnor.
4.3.3

Nätverk

Nationella



Nätverket Sveriges centrumutvecklare.
Svenska stadskärnor

Regionala
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Projektmedlemmar i Smarta byar – BID.

5. SWOT-ANALYS

Sammanställning av resultatet av Sollerön SWOT-analys 24 maj 2020

Syftet med workshopen är att skapa
arbetsgrupper för respektive fokusområde
och komma igång med arbetet. Då
sockenföreningen är väl representerad så
kan denna SWOT också ses som en
uppdaterad version av den SWOT som
sockenföreningen själva gjorde 2015.
Tillgänglighet
Ska ses från två olika perspektiv, dels oss
boende, dels besökare
Styrkor:










Finns öppen wifi(sockenhuset)
Bra öppettider hos Coopen
Svagheter:
Vattenansamling utanför
kyrkan/idrottssalen
Möjligheter
Platsen som coop och skolan delar
på skulle kunna göras om till torg
Gång och cykelväg önskas från
campingen via centrum till
jordgubbsodlingen
Stadsparkkänsla mellan
parkeringen utanför kyrkan och
coopen

Plastvarumärket
Styrkor:
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Vikingahistorien
Solens ö i hjärtat av Dalarna
Kulturlandskap med potential att
utvecklas genom geopark, kulturstig,
vikingafält, vyer över siljansringen
Historien om Jugen Jon som
vandrade till Stockholm och fick till stånd socknen
Levande Idrottsförening med cykel som flaggskepp, motionsloppet Siljan runt bl.a.
Egen flagga och sockenvapen

Svagheter:











Saknas samlad boendeförmedling
Saknas boendealternativ som
vandrarhem, hotell etc
Saknas guidade turer
Möjligheter
Besökare uppfattar Ö och vatten som
exotiskt
Mer lokal framtida turism – hur anpassar
vi?
Kan vi koordinera de privata
boendealternativen
Behöver se på sollerön med nya
kommersiella ögon
Kategorisera besökarna – ta hjälp av Visit
Dalarna
Solleron.se har potential att utvecklas och
möta besöksnäringen

Hot:

Platsen
Styrkor:


Lättillgängligt och samlat centrum

Svagheter





Oklar information för besökaren, besökaren
söker plats att ta del av övergripande info
Behov av tydligare turistinformation och
skyltning
Förvirrande
Saknas mysfaktor

Möjligheter:
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En naturlig större informationstavla som möter
förstagångsbesökarens behov
Upplev solleröappen med gpsstyrda infopoints
Kyrkomusik som skapar andakt
Mer växtlighet som t ex binda ihop äppelallén
genom centrum
Utsmyckning vid högtider

Minskad utlandsturism och långväga
besökare pga corona

Rent, tryggt och säkert
Styrkor:











Företagshuset har aldrig haft inbrott
eller skadegörelse
Sockenhuset har inte haft någon
skadegörelse eller inbrott
Klotter är vi mer eller mindre befriade
från
Organiserad grannsamverkan mot
brott finns
Svagheter:
Trafiksituationen koopen/skolan har
stora säkershetsbrister
Häck som skymmer sikt
vid solleröns mest centrala/trafikerade
korsning
Gatutjittan är inte trafiksäkert
Papperskorgar finns vid coopen och
kyrkan. Saknas vid sockenhuset,
busshållplats sollerö centrum,
fikaborden vid kyrkans parkering

Möjligheter:


Belysning från centrum ut till bydelarna kan ses över. T ex i syfte att få fler skolelever att
cykla till skolan

Hot:


Idrottsparken har haft inbrott, de har vidtagit åtgärder som ökad belysning och
videokamera



Även på golfklubben så hade de inbrott 1-2 ggr per år



Snöröjning från campinen till vattubutn är ohållbar då markägare äger ansvar utan
möjlighet till ersättning



Snörröjning på trottoar har respektive fastighetsägare ansvar för enligt kommunallagen
vilket är orimligt

Utbud
Styrkor:


Finns matbutik, bensinmack, pizzeria, äldreboende med allmän restaurangservering,
idrottspark, gym, bibliotek, hembygdsgård, förskola, grundskola, sockenhus, återbruk,
camping, skid och cykelanläggning Gesundaberget. Sagolandet Tomteland, kulturområdet
Klikten m.m.

Svagheter:



41

Bristfällig turistinformation
Stugförmedling och nyckelhantering saknas

Möjligheter:





Visit Dalarna söker ”infopoints”. Skulle kunna vara på servicerummet i sockenhuset
En bild som visar person, inomhus, bord, tak
Caravan club(sollerö camping) behöver integreras, allmänt bad men saknas parkering för
allmänheten
Gratis lokalkarta

Sammanfattning
Feedback från deltagarna är att det kan vara idé att koka ner de fem fokusområden till några färre i
syfte att säkerställa att projektet resulterar i genomförda aktiviteter. Tillsättande av arbetsgrupper
sker lämpligast vid nästa tillfälle när fler är närvarande. Mötesintervallet med en gång i månaden
lyftes som ett bra intervall. BID Managers sammankallar till nästa möte innan midsommar.
Deltagarlista representanter från:
Mora Kommun, Markägare, Sollerö if, Sockenförening, Coop Sollerön, Företagshuset, Svenska
Kyrkan, BID-Managers

42

6. OMVÄRLDEN OCH MARKNADEN

Hur är vår position på den lokala, regionala och nationella marknaden?
6.1.1

Coronapandemin

” Coronapandemin har lett till en samhällskris med radikalt förändrade förutsättningar för svenskt
näringsliv, företagande och sysselsättning. För turism och besöksnäring globalt och i Sverige
beskrivs pandemin och dess konsekvenser som den största krisen hittills då den berör i stort sett
hela denna näring i hela världen.” (Rosander, 2020)
Våra besökares resevanor har genom pandemin kraftigt förändrats och aktualiserar vikten av en
löpande omvärldsanalys för att ge en från tid till annan aktuell bild av våra besökare. Till vår hjälp
har vi Visit Dalarna, branschorganisationen Visita och Tillväxtverket som löpande rapporterar om
händelseutvecklingen.
Sollerön har en stark besöksnäring och vi har under sommaren 2020 i hela länet kunnat se en stark
ökning av semestrande svenskar men å andra sidan en dramatisk minskning av utlandsbesökare till
följd av pandemins reserestriktioner. Tillväxtverket presenterade i juli 2020 en nuläges- och
scenarioanalys av pandemis effekter på besöksnäringen.

Hur är vår position på den lokala, regionala och nationella marknaden?
6.2.1

Nationella

Visit Dalarna kommer varje år ut med en rapport som beskriver Dalarnas besöksnäring. (Dalarna,
2019)
6.2.2

Regionala

Sollerön är en del av Siljansbygden som innefattar Mora, Orsa, Rättvik och Leksands kommun.
Siljansbygden är en besöksdestination med ett starkt varumärke. Historiska inslag som påverkat
varumärket sträcker sig från Gustav Wasas dagar och äventyr (Vasaloppet, dalaupproret) till en tid
där Siljansbygden bokstavligen målades upp av Sveriges konstnärselit som Anders Zorn och Carl
Larsson och beskrevs av författar och kultureliten som Erik Axel Karlfeldt och Dan Andersson. Till
hantverkkonst som Dalahästar och Moraklocka. Den idylliska bilden av landsbygden med faluröda
stugor med vita knutar i bymiljö är något som är typiskt för Dalarnas arkitektur.
Vi har idag till stor del samma fina idylliska dalaboendemiljö att erbjuda besökare både som att bo
på men också besöka. Den växande outdoor-turismen som bygger på vandring, cykling och paddling
har mycket att erbjuda både boende och besökare.
6.2.3

Lokala

Fotografen Karl Lärka har genom sin bildskatt från första hälften av 1900-talet skapat en fantastisk
kulturskatt. Hans sommarboende på Sollerön förvaltas nu av Mora kommuns kulturförvaltning och
är öppet för allmänheten vid valda tillfällen.
Sollerön har ett starkt lokalt varumärke.
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Vilken marknadspotential har vi på vår hemmamarknad?
Sollerön har historiskt visat att de har mycket att erbjuda. Stora evenemang på Solleröparken,
Sollerö hembygdsgård och motionsloppet Siljan Runt har årligen lockat tusentals besökare.
Coronapandemin har präglat och begränsat möjligheten till sammankomster under 2020 och
kommer säkerligen även göra det kommande år också. Men mot bakgrund av att vi har ett starkt
varumärke att bygga från och en stor inhemsk målgrupp som gärna besöker oss, så är det upp till
oss själva att ta vara på den potentialen. Samverkan och strategiskt arbete kring varumärke och
platsmarknadsföring är nödvändigt.

Vilka trender ser vi på vår hemmamarknad?
Sommaren 2020 har visat på en ökad inhemsk turism men kraftigt minskad utländska gäster, till följd
av pandemin. I intervju(2020-09-14) med verksamhetsansvarig på Sollerö camping så kan de
bekräfta påståendet. De inställda evenemangen Siljan Runt och Cykelvasan samt kraftigt minskad
utlandsbesökare har påverkat dem negativt. Vidare har de fått lägga mer resurser på at upprätthålla
hygienkraven. När de inhemska reserekommendationerna släppte så blev julimånad minst lika bra
som ett normalår. Under början av september har utlandsturismen börjat öka.
Vi har även oroande nyheter från Gesundabergets verksamhet som sedan en tid tillbaka står helt
utan personal. Hur verksamheten ska drivas framåt har därför många frågetecken i dagsläget.

Vad sker och vad kommer att ske i vår omgivning i framtiden?
Med infrastruktur på plats så som utbyggt stadsnät samt synen på en mer flexibel arbetsplats så
öppnas möjligheterna för ruralisering.
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7. MÅLGRUPPER, KUNDER, INNEVÅNARE OCH
BESÖKARE

Vem är vår målgrupp utifrån ett demografiskt och geografiskt perspektiv?
Visit Sweden har tagit från en målgruppsbeskrivning som delvis svarar på vem är gästen som
besöker Sollerön. Läs mer på corporate.visitsweden.com Se mer här

Hur ser besöksmönstret ut för de olika målgrupperna i relation till olika tider på
dygnet och olika säsonger?
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. Vad detta får för ytterligare konsekvenser för
resandet närmsta året 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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8. KONKURRENTSITUATION

Hur ser konkurrenssituationen ut? (Tuff, medel eller svag?) Vilka hotbilder
finns?
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
spås 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. Då värdet av närheten till självförsörjning och minskad
trängsel erbjuds.

Vilka är våra 3-5 största konkurrenter och hur har de positionerat sig?
På nationellt plan konkurrerar storstäder och Stockholm i synnerhet med bättre utbildning och
valmöjligheter.
Proportionerlig på ett regionalt plan är det Falun och Borlänge som konkurrerar med bättre
utbildningsmöjligheter genom Dalarnas Högskola och bredare arbetsmarknad.
På 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 då våra styrkor och svagheter?
Sollerön har t ex en högre utbildningsnivå och större besöksnäring än de övriga två större byarna i
Mora kommun. Jämfört med Venjan har Sollerön längre geografiskt avstånd till Sälenfjällen som
utgör stor potentiell marknad för venjansborna. Vidare har Våmhus en ökad närhet både till Mora
och Orsa.

Finns det några andra hotbilder att ta hänsyn till?
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 länder och orter.
Ökad polarisering mellan stad och land. Skulle Sverige gå in en lågkonjunktur till följd av relativ lång
högkonjunktur samt Covid-19s påverkan på ekonomin, så är det sannolikt att staden sutveckling
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
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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.
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9. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS

Vi på Sollerön sitter i samma båt och behöver samverka ännu bättre för att behålla och utveckla
servicen på orten samt göra det ännu mer attraktivt att bo, leva, verka och besöka Sollerön. På
vikingatiden rodde vi på erövringståg vida kring, kyrkplikten tvingade oss att ro kyrkbåtar till Mora
kyrka innan Jugen Jon tillslut fick gehör hos konungen om att bilda en egen socken och låta bygga
en egen kyrka och än idag hämtar Sollerö IF hem SM-medaljer i rodd.
Sollerön har idag nödvändig kommersiell service som livsmedelbutik, bensinmack och
servicepunkter. Även biblioteksfilial, medborgarinformation, post- och pakethantering och
apoteksombud finns på ön. Lekplatser, förskola, grundskola och idrottsföreningar finns för de unga.
Trygghetsboende och aktiv pensionärsförening finns för de äldre. Bredd av kultur och
fritidsföreningar finns också. Något akut hot mot en kraftig försämring i närtid finns inte. Även om
trygghetsboendet har ekonomiska utmaningar. Coronapandemin under 2020 har gjort att
förändringen i samhällsutvecklingen sker fortare än någonsin. Det finns en god grund för utveckling
och det närmsta svaret för att accelerera det arbetet är en bättre samverkansorganisation än den
som existerar idag. Genom det arbetet kan dialogen med kommunen förbättras och det blir enklare
att finna gemensamma lösningar på gemensamma behov och möjligheter som kommer i kölvattnet
av pandemins framfart. BID-projekt bidrar även till att hantera finansieringsfrågan för de
förbättringsåtgärder och utvecklingsprojekt som vi gemensamt identifierar. Men för att uppnå resultat
så krävs förståelse, vilja och engagemang av oss alla.

Bild från Kulåra, nationaldagen 2019, sjösättning av ny kyrkbåt, tillverkad på Sollerön av båtbyggare
Arne Håll. Fotograf: Daniel Nilsson
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Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på.
Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel,
folkhögskolor
och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med
utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.
Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27, Falun
www.regiondalarna.se
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