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Några tillbakablickar på Sorsele Uniteds verksamhet 2017
och planer för 2018
ALLMÄNT
SORSELE UNITED är ett INFORMATIONS-och SAMVERKANSFORUM för föreningslivet och
civilsamhället i Sorsele kommun. Se www.sorseleunited.com.
FÖRENINGSPORTAL
Sorsele Uniteds föreningsportal är en marknadsplats för information och marknadsföring av det breda
aktivitetsutbud som föreningslivet erbjuder. Här publiceras aktiviteter och evenemang som föreningar
anordnar och annan aktuell information.
OBS! Vi behöver hjälp med tips på aktiviteter och evenemang. Gå in på www.sorseleunited.com,
scrolla till ”Skicka in tips på evenemang eller aktivitet” och klicka på ”HÄR”, då öppnas ett formulär där
du fyller i dina uppgifter. Klicka på ”Skicka meddelande” så tar vi hand om ditt tips.
Sorsele United har också lanserat Facebooksidan ”Sorsele United”,
https://www.facebook.com/groups/808216262618633/?fref=ts. Bli medlem i Facebookgruppen och
välkommen med dina inlägg. Vi behöver en ”levande” Facebooksida.
BYAFORUM
Sorsele United koordinerade årets två BYAFORUM-träffar, 170228 och 171024, tillsammans med
Sorsele kommuns Fritids- och Kulturenhet. Nästa Byaforum planeras preliminärt under Kulturveckan i
maj 2018. Kontakta Leopold, leopold@sorsele.se eller Pär Röckner, par.rockner@sorsele.se för mer
information.
LIVSKRAFT SORSELE 2020+
Under 2017 fortsatte arbetet med utvecklingskonceptet ”Livskraft Sorsele”, en modell för hållbar
utveckling i kommunen med sammanhållna projektinitiativ inom Leader Lappland 2020. Under tre
projektträffar 171011, 171120 och 171218-19 utvecklades flera intressanta projektförslag som nu
utvecklas av olika aktörer som färdiga Leaderansökningar i början av 2018. Sorsele United
koordinerar arbetet genom Leopold. Kontakta honom, leopold@sorsele.se, för ytterligare information.
ARENA SORSELE
ARENA Sorsele är ett utvecklingskoncept som har till syfte att utveckla Sorsele till en attraktiv
kommun för kommuninvånare och besökare genom att skapa mötesplatser för en aktiv och kreativ
fritid för alla. Konceptet omfattar en prioriterad satsning på en multiarena i Sorsele men även andra
fritidsanläggningar i centralorten samt Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs.
I samarbete mellan Sorsele kommuns Fritids- och Kulturenhet och Sorsele United pågår nu sedan
våren 2017 en förstudie som kommer att avrapporteras till Kommunstyrelsen i början av 2018.
Kontaktpersoner: Pär Röckner, par.rockner@sorsele.se, Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se,
Mathias Bäcklund, mathias.backlund@spray.se.

ARRANGEMANG 2017 och 2018
Under varumärket FUN genomfördes i samarbete mellan Sorsele United, Ammarnäs Idrottsförening,
Sorsele Skidklubb, Blattnicksele Idrottsförening och Intresseförening, Intresseföreningen Gargnäs
Behövs, Sorsele kommun och Trim365 motionsarrangemangen SKI, RUN och BIKE i Ammarnäs,
Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs.
SKI FUN med 4 arrangemang lockade 78 deltagare med 89 starter. RUN FUN omfattade 5
arrangemang, och arrangörsföreningarna summerade 102 deltagare med 187 starter. I BIKE FUN
med 4 cykelarrangemang deltog 82 deltagare med totalt 101 starter. Dessutom arrangerade Sorsele
United i samarbete med Sorsele Skidklubb HOLMEN FUN (löpning + cykling) under
hemvändardagarna i Sorsele i juli med 33 kämpande ungdomar.
FUN-arrangemangen stärker motionsintresset, utbytet mellan ungdomar och familjer, kontakten och
samarbetet mellan arrangörsföreningarna och byarna och uppmärksammades i media. Nämnden för
folkhälsa och primärvård i södra Lappland tilldelade Leopold Folkhälsopriset 2017 som är en
uppmuntran för vår strävan om ökad fysisk aktivitet, föreningssamarbete och stärkt folkhälsa.
Sandselehöjderna Vind ek. för. beviljade Sorsele United ett ekonomiskt stöd med 24 413 kr för inköp
av nummervästar och beachflags samt marknadsföring för att göra FUN-arrangemangen attraktivare.
FUN-arrangemangen fortsätter 2018 och planer finns på att lansera fler aktiviteter och att söka
utvecklingsmedel för detta från Sandselehöjderna Vind.
WORKSHOPS
Sorsele United arrangerade i samarbete med Sorsele kommuns Fritids- och Kulturenhet workshopen
”Livskraft Sorsele” på Folkets Hus, Sorsele 170617, då vi genomförde ett grupparbete om ARENA
Sorsele och fick information om den pågående studien BIKE Sorsele (LONA-projekt), pågående
arrangemang och planeringsläget för Sorsele United m.m.
Under en workshop i anslutning till Sorsele Uniteds föreningsstämma 170827 fortsatte samråden kring
FUN-arrangemang och en strukturmodell för samspelet mellan lokala föreningar och Sorsele United.
INTEGRATION
Sorsele kommuns Arbetsmarknadsenhet engagerade på uppdragsbasis Sorsele United i planeringsoch aktivitetsträffar, rådgivning och studie kring en modell för stärkt integrationsarbete. Samråden
fortsätter under 2018.
NYA MEDLEMMAR
Råstrands Intresseförening, Sandsjö-Lomsele Allaktivitetsklubb (SLAK) och Intresseföreningen
Gargnäs Behövs blev nya medlemmar i Sorsele United. Sorsele Skoterklubb har beslutat bli medlem
2018, och vi hoppas förstås på ytterligare nya medlemmar nästa år.
KONTAKT
Kontakta gärna Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, för ytterligare information om Sorsele United,
våra aktiviteter 2017 och planer 2018.
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