Projektbeskrivning

Nätverk för utveckling i Mariebergsområdet
Projektet ”Nätverk för utveckling i Mariebergsområdet” har idén att skapa ett nätverk och ett
nav där föreningar, företag och boende i området gemensamt kan utveckla byarna.
•

Projektet vill tillsammans med alla aktörer i området undersöka förutsättningarna för
finansiering av ett allaktivitetshus.

Vi ska undersöka förutsättningarna för ett allaktivitetshus genom dialogmöten med boende i
byarna för att ta fram ett förslag på hur ett allaktivitetshus skall vara utformat för att passa alla
åldrar.
•

Projektet vill dessutom göra området attraktivt för besökare och öka tillgängligheten
runt Mariebergsgården och undersöka förutsättningarna att ta över viss samhällsservice
i området.

Bakgrund
Mariebergsgården byggdes på tidigt 60-tal där byggtekniska brister gjort att den idag är helt
utdömd. Mariebergs Folketshus ek. F. äger den idag och har egen verksamhet och hyr ut till
föreningar, privata och företag. Under de senaste åren har intresset och arrangemangen ökat
och idag finansieras driften av lokalen med medel från verksamheten. Under lång tid har vi haft
ett dialogarbete; i möten och i samtal kommit fram till att man i bygden ser ett påtagligt behov
av en samlingspunkt för företag, boende, besökare/turister, föreningar och offentliga parter.
Projektet kan dessutom ge svar på frågan hur vi gör fler delaktiga i ett allaktivitetshus och hur vi
kan finansiera ett sådant.
Föreningarna Mariebergs folketshus och Köja Mariebergs lokalhistoriska förening(KMLF) är de
två största föreningarna i området. De har under många år arbetat med utveckling av området
på olika vis.
•

Mariebergs Folketshus med Mariebergsgården är en gård för sammankomster där det
görs 14–16 arrangemang årligen. Musik, teater och film är mest återkommande i
utbudet. Föreningen har c: a 180 medlemmar och är en viktig del av utveckling i området
där upptagningsområdet för de större arrangemangen sträcker sig långt utanför Höga
Kusten.

•

Köja Mariebergs lokalhistoriska förening har genom åren arbetat med den
kulturhistoriska miljön i området och genom tre stora EU-projekt skapat länets första
kulturreservat; Mariebergs sågverkssamhälle.

Mariebergs folketshus ek. förening, vill tillsammans med Köja Mariebergs lokalhistoriska
förening bjuda in företag och andra föreningar i området till delaktighet i planering och
utformning av samlingspunkten. Förutom föreningar som PRO och Solvikens Camping så finns
det c: a 15 företag i området. Vi vill också fånga upp behov och synpunkter från boende både
åretrunt- och sommarboende.

Projektet har anlitat en projektledare som ska organisera möten där idéutveckling är i fokus
med föreningarna, företagen och boende.
Projektet ska göra den yttre miljön attraktiv med markarbeten, röjning, anläggning av stigar och
grillplatser. Planen är att knyta ihop området från Nyhamn till Box.
Vi vill ansluta en befintlig modul med dusch och kök till Mariebergsgården som servicehus till
campinggäster. Projektet vill ta fram idéer på hur ett allaktivitetshus skulle kunna vara utformat.
Projektledaren ska undersöka möjliga finansiärer; både offentliga och privata.
Projektet kretsar kring Mariebergsgården i Nyhamn och Mariebergs Kulturreservat i Marieberg.
Så de flesta som blir berörda finns i Bjärtrå men som upptagningsområde för aktiviteter och
verksamhet ser vi hela Kramfors- och Höga Kustenområdet.
Projektets mål
Efter att projektet avslutats vill vi att:
•
•
•

Vi har en fungerande yttermiljö så vi kan ta emot besökare till arrangemang vid
allaktivitetshuset och campinggäster som besöker området i första hand i samarbete
med Box Destilleri.
Projektet har kopplat in en befintlig byggnadsmodul som kan användas som servicehus
för campinggäster och yttermiljön har markplanerats, röjts och gångvägar skapats till
Mariebergs Kulturreservat och Box Destilleri och två grillplatser är iordningställda.
En plan finns på hur vi finansierar ett nybygge av ett modernt allaktivitetshus och med
experthjälp tagit fram ett prospekt på en byggnad. Genom dialogmöten har vi skapat en
gemensam bild över utvecklingsmöjligheterna i området.

Mål efter projektet
Målet på längre sikt är att skapa ett allaktivitetshus i området som en plattform för föreningsliv
och företag. Genom en aktiv dialog med företag, boende och föreningar i området blir det
framtida huset den knutpunkt för utveckling som vi har behov av.
Ägare av projektet är Mariebergs Folketshus ek. förening och styrgruppen består av
Mats de Vahl, Per Rydberg, Sune Byqvist, Benny Hörnström, Kenth Hörnström och Torbjörn
Pahlin. Som projektledare har Torsten Berglund anlitats.

