Mare Boreale
Styrelsen
Projektplan gällande ansökan om medel till
förstudie av Leaderprojektet Grundbulten att
genomföras på Hindersön i Luleå skärgård.
Jopikgården Luleå Skärgård AB och Hindersöns hembygdsförening, med 170
medlemmar vill gemensamt driva ett Leaderprojekt under namnet Grundbulten.
Syftet med projektet ska vara att göra Hindersön till ett centrum för utbildning inom
besöks- och turistnäring, entreprenörskap samt övrig samhällsutveckling i regionen
för Mare Borealis.
Hindersön ligger centralt i Mare Boreale har goda förutsättningar för en sådan
verksamhet. Ön har anor från mitten av 1500-talet och är ett gott exempel på en unik
skärgårdskultur. I dag har Hindersön en fast befolkning på ett 30-tal personer.
Där finns ett värdshus med konferensmöjligheter.
Där finns yrkesfiskare, turistentreprenörer och det enda levande skärgårdsjordbruket
norr om Roslagen.
Kommunikationerna till ön är goda.
Sommartid med den kommunala skärgårdstrafiken.
Vintertid längs Sveriges längsta plogade isväg.

Det är vår övertygelse att utbildning är grundbulten till
Mare Borealis mål, ”att utifrån områdets natur- och
kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för
boende, besökare och näringsliv”.
Projektets kostnader beräknas till 50 000 kronor. Vi ansöker om ekonomiskt stöd
med 70 % av denna kostnad, enligt bifogad budget, för att göra en förstudie av detta
framtidsinriktade projekt.

PROJEKTIDÉ
För att utveckla besöksnäringen och näringslivet inom Mare Borealis anser vi att det
behövs ny kunskap och utbildning. För att genomföra det vill vi göra Hindersön till
ett centrum för sådan verksamhet. Som ett första steg vill vi därför genomföra en
förstudie av våra planer. Förstudien, som utförs av en utomstående konsult, ska
innefatta utbildningarnas utformning, omfattning, kostnader och mål, möjligheter att
bygga kraftfulla nätverk för att de som genomgår utbildningen själva ska få stöd i de
enskilda målen. Där ska även en analys av möjligheter till nya arbetstillfällen inom
hela Mare Boreale redovisas.
BAKGRUND
Utvecklingen i de befolkade delarna i Norra Bottenvikens skärgårdar har under
många år varit vikande. Utflyttning har ödelagt många öar. Det är först under senare
år som möjligheterna till att skapa en levande framtidsinriktad skärgård genom att
bevara traditionella näringar men framförallt skapa nya inom turist- och
besöksnäringen väckts till liv.
För att skapa och utveckla de nya näringarna behövs nya kunskaper inom Mare
Boreale. Sådana kunskaper öppnar nya dörrar till framtiden och ger möjligheter till
att utveckla näringsliv längs kuststräckan Haparanda – Skellefteå.
SYFTE
Syftet med Grundbulten är enkelt uttryckt att lägga en grund för en expansiv framtid
vid Bottenvikens kust och skärgård. Vi vill bli ett centrum för att utveckla nya
produkter och tjänster, nya företagsformer, nya nätverk och fler arbetstillfällen.
Grundbulten är det första projektet inom sitt område som genomgörs.
MÅL
Grundbultens mål är att genom ökad kunskap säkra framtiden och utveckla
näringslivet inom Mare Boreale. Vi vill medverka till att skapa nya företagsformer,
nya företag, nya nätverk, nya samverkanskonstellationer, stärkt självkänsla och
förbättrad livsmiljö. Genom detta är vi övertygade om att fler arbetstillfällen skapas
inte minst för kvinnor och ungdomar. Projektet svarar till fullo mot de mål som Mare
Boreale satt upp, bland annat att ”öka kuststräckans attraktionskraft för boende,
besökare och näringsliv”.
MÅLGRUPP
Målgrupperna är i första hand de som verkar som entreprenörer samt de som ämnar
starta nya företag men även ungdomar i gymnasieskolan i de berörda kommunerna.
GENOMFÖRANDE
Om styrelsen för Mare Boreale tillstyrker pengar till projektet Grundbulten räknar
projektledningen med att låta genomgöra förstudien under hösten och vintern 2009.
Under förstudien kommer alla som bor och verkar få möjligheter att påverka
resultatet genom ett upptaktsmöte och en uppföljning av detta.
Under våren 2010 vill vi samla ansvariga inom Magre Boreale, berörda kommunala
och statliga företrädare, företagare, turistentreprenörer och ideellt arbetande till en
konferens på Hindersön där förstudien presenteras och möjligheterna till att starta
fas två som betyder utbildning enligt Grundbultens mål dras upp.

ORGANISATION
Grundbulten är ett samarbetsprojekt mellan Jopikgården och Hindersöns
hembygdsförening med Jopikgården som projektägare.
Genom den starka anslutningen till hembygdsföreningens är alla som bor och verkar
på ön delaktiga.
Om förstudien motsvarar våra förväntningar anser vi det vara viktigt med fler
samarbetspartner.
I det inledande skedet, förstudien, är Hindersöns hembygdsförenings ordförande
Lennart Norman projektledare. Som bakgrund har han ett yrkesliv som redaktör och
arbetsledare inom tidningsvärlden.
Projektresultatet utvärderas enligt uppgifter under genomförande. Penningmedel
tillförs projektet när förstudien redovisats.
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