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ÖVERSIKT
1. Sammanfattning
Djupmätning och produktion av tryckta djupkartor, georefererade PDF-kartor till smartphones och tablets, djupkartor
på minneskort till plottrar.
Utmärkning med bojar av grund/stenar i sjöarna. GPS-positionering av båtplatser, vindskydd, rastplatser,
parkeringsplatser, stigar.
Informationsinsamling och dokumentation om byns gårdar, fäbodvallar, stigar, vandringsleder, övriga intressanta
platser. GPS-positionering av ovanstående. Paketeras och publiceras som mobilapp för iOS och Android. I appen
finns kartor med gps-funktion. Även information om fiskebestånd, fiskeregler, fiskekortsförsäljare,
föreningsinformation, boende ingår. Liksom samhällsinformation, närmaste hälsocentral, hjärtstartare, bensinstation,
affär m.m. Appen ajourförs vid behov och av Hällesjö FVOF.

2. Bakgrund
Bakgrunden till projektet är att föreningen 2011-2013 genomförde Leaderprojektet ”Fiskelyftet i Hällesjö” (bilaga 1). Vi
har genom det projektet utvecklat kvaliteten i fisket, nya företag har startat, entreprenörskapet har utvecklats både
inom föreningen och de entreprenörer som hyr ut boende, båtar m.m. Den nya stora kundgruppen är gäddfiskare från
Tjeckien, Lettland och Polen. Även den ”vanliga” turistomfattningen har ökat. En fisketurist spenderar enligt uppgift
från Bräcke turism drygt 460 kr/dygn och person.
Vi har nu identifierat några åtgärder som skulle öka besöksvärdet, höja byns konkurrens- och attraktionskraft. Ett
viktigt mål är både att öka antalet besökare samt att få nöjda besökare att återvända. En ökad försäljning av de
produkter och tjänster som finns i byn är viktig både för företagarna men också för att göra byn mer attraktiv att flytta
till. Vi vill vara en utvecklingsbar, intressant och attraktiv by. Hållbarhet är viktigt för oss och det handlar om att skapa
förutsättningar, för nya innevånare och oss som redan bor här att på ett hållbart, varsamt långsiktigt nyttjande av vår
natur och våra vatten kunna bo och leva här.
Hällesjö är en by med flera små företag: Hällesjö handelsträdgård, Hällesjö chark, Hällesjö bigård, boendeuthyrare,
handpappersbruk, konstsmed, boende- och turistentreprenörer, Old Trail town. Där lokalproduceras charkprodukter,
bröd, marmelad, nektar, honung, blommor, smiden m.m. Här finns också föreningarna: Hällesjö utveckling ek.
förening, Hällesjö Folkets hus, Hällesjö fiskevårdsområdesförening, Hällesjö hembygdsförening, Flarkens våtmarker.
Tyvärr sjunker antalet bybor och det nu bara en handfull barn i skolåldern.
Ett antal personer med lokalkännedom mångårig erfarenhet bidrar med sina kunskaper när det gäller att identifiera
och märka ut grund och stenar. Några personer utför också djupmätning av sjöarna. Det skapar tillfällen att samlas
kring och jobba mot ett gemensamt mål. Det skulle också stärka fiskevårdsområdets varumärke både internt och
externt.
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Vi har idag enkla högskaliga papperskartor med info om fiskevatten, vägar och fiskebestånd inlagda. En tryckt
högskalig karta är statisk och har inga detaljer, extra information eller möjlighet till kontinuerlig uppdatering. En app
ger en stor mängd information förpackad på ett modernt och lättillgängligt sätt.
Byn Hällesjö finns benämnd redan år 1314. Det är en gammal kulturbygd med mycket och lång historia. Byns historia
har dokumenterats på olika sätt t.ex genom Gullik-böckerna som kartlagt alla ättlingar efter Gullik Persson som
bosatte sig i byn på 1670-talet. En boksamling som omfattar ca 37 000 personer. Valfrid Nilsson har också
sammanställt stora mängder information om platser, gårdar och bybor. Byn har också en aktiv hembygdsförening
med intresse av att bevara, dokumentera och tillgängliggöra information. Datainsamling, bilder, historiska kartor kan
samlas in genom träffar, där bybor, föreningar och övriga intresserade bidrar med uppgifterna till en app som
tillgängliggör lokal bygdeforskning, bilder och som kan användas som kunskapsbärare och en virituell guide som är i
tjänst dygnet runt. Natur- och kulturvärden markeras också fysiskt.

3. Projektomfång
Projektet består av två delar:
1.

Djupmätning av Hällsjön, Trossjön, Bodsjön och Lungsjön. De fyra största och sammanhängande sjöarna
som nu trafikeras av en stor mängd svenska och utländska fiskare. Slutprodukterna av djupmätningen är
djupkartor på papper och inplastad karta, georefererade pdf-kartor för användning i mobiltelefon och tablets
och möjligheten finns också att köpa produkten på minneskort för användning i egna ekolod/plottrar. Dessa
produkter kommer att höja attraktionskraften för kunden att välja vårt fiskevårdsområde, det kommer att öka
tillgängligheten då möjligheten för fler öppnas att navigera på ett säkert sätt och att utforska fisket vid grund
och grynnor. Utmärkning av grund och stenar görs också genom utsättning av varningsbojar.
Fiskevårdsområdet jobbar aktivt med god fiskevård och hållbart fiske. Ett antal nya regler kring fisket antogs
i samband med projektet ”Fiskelyftet i Hällesjö” för att säkra hållbart fiske.

2.

En mobilappapp med gps-funktioner och karta för att lätt hitta till våra fiskevatten. Vägar och stigar till
sjöarna, tjärnarna och åarna är utmärkta. Även vindskydd, rastplatser, båtplatser och parkeringsplatser är
också utmärkta. I appen finns också information om fiskebestånd, fiskeregler, fiskekortsförsäljare,
kontaktuppgifter, boende och samhällsinformation som närmaste hälsocentral, hjärtstartare, bensinstation
och affär. I appen finns också områdets vandringsleder, skoterleder, kulturstigar. Här finns också
sevärdheter, gårdarnas och fädbodvallarnas historik, text och bilder. Uppgifterna om platserna fångas via
träffar under vintern där bybor, fd. bybor och andra berörda personer bjuds in och bidrar med sina
kunskaper till dokumentationen som blir ett arkiv med modern touch. Här får också byns föreningar och
företag möjlighet att presentera sig och sin historia.

4. Syfte & mål
Förväntade effekter är fler och återkommande besökande i Hällesjö, säker och tillgänglig sjöfart, kunskapsspridning
om vår hembygd och historia, ökad gemenskap i byn eftersom många involveras i informationsförsörjning. Ökad
försäljning för lokala företag och start av nya företag.
Projektets mål:
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1.

Tryckta sjökort (pappers och inplastade) i A3-format med tryck på både fram- och baksida. Försäljning via
hemsidorna www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se, fisketuristentreprenörerna m.m.

2.

Georefererade PDF-kartor att ladda in i mobiltelefoner och tablets. Beställs t.ex via formulär på hemsidorna
www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se, via mail och telefon. Levereras via mail.

3.

Minneskort till eget ekolod/plotter. Beställs via www.hallesjofishing.se. Beställs t.ex via formulär på hemsidorna
www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se, via mail och telefon.

4.

Gratis mobilapp, tillgänglig för Android och iOS.

5. Organisation
Projektet leds av en styrgrupp och en projektledare. I projektet finns också administratör/er som sköter
dokumentation, ekonomi, ansökan om utbetalning. Informationsförsörjning, djupmätning, utmärkning grund/stenar,
gps-postitionering genomförs som eget arbete (egen finansiering) i projektet.

6. Tidsplan
Projektplan och kalkyl granskas och godkänns av Hällesjö FVOF och Hällesjö hembygdsförening.
Projektets omfattning i tid 2017-05-01—2019-12-31.

7. Kommunikation
Presentation av projektet görs vid ett byamöte vid projektstarten. Information läggs ut på www.hallesjo.se och
www.hallesjofishing.se och via nyhetsbrev i byns brevlådor. Avstämningsmöten genomförs vid 4 tillfällen med hela
eller delar av gruppen projektledare, styrgrupp och projektdeltagare. När projektet avslutas presenteras resultatet på
samma sätt som vid projektstarten.

8. Intressenter
De största intressenterna är Hällesjö FVOF, Hällesjö hembygdsförening, företag, entreprenörer och bybor. Samtliga
intressenter är engagerade påverkar projektet i olika omfattning. Lokal kännedom, kunskaper om natur- och
kulturvärden, skogar och vatten är projektets grundpelare och den kompetensen har vi tillsammans och var och en
bidrar med sin del.

9. Rapportering och uppföljning
Löpande rapportering till projektets intressenter görs genom avstämningsmöten, nyhetsbrev och information på
www.hallesjo.se och www.hallesjofishing.se. Slutlig uppföljning och utvärdering presenteras vid informationsmöte vid
projektavslutning. Samma information presenteras på nämnda hemsidor.
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10. Slutprodukter
11. Tryckta djupkartor (pappers och inplastade) i A3-format med tryck på både fram- och baksida. Till försäljning via
hemsidorna www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se och fisketuristentreprenörerna.
12. Georefererade PDF-kartor att ladda in i mobiltelefoner och tablets. Beställs t.ex via formulär på hemsidorna
www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se, via mail och telefon.
13. Minneskort till eget ekolod/plotter. Beställs via www.hallesjofishing.se. Beställs t.ex via formulär på hemsidorna
www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se, via mail och telefon.
14. Mobilapp till Android och iOS.

15. Påverkade parter
Projektet bidrar till ökad försäljning av Hällesjö fiskevårdsförenings produkter (fiskekort, sjökort, boende, båtuthyrning)
därigenom kan man finansiera fortsatta fiskevårdsåtgärder, fiskeutsättning, service- och underhåll av rastplatser,
väghållning m.m.
Ökad besöksomfattning bidrar också till ökad försäljning av lokala mathantverkares produkter, boendeförsäljning,
båtuthyrning, på våra sevärdheter som Old Trail Town, Hällesjö hembygdsgård, Furuvikens festplats m.fl. Även ökad
försäljning hos företag i kommunen och grannkommunerna.

16. Implementeringsplan
Hällesjö fvof kommer att vara projektägare och för delar av mobilappen kommer Hällesjö hembygdsförening att vara
en viktig part för informationsinsamlingen. Presentation av projektet kommer att göras genom inbjudan till
informationsmöte och information direkt i brevlådorna och via hemsidan.

Övergripande tidslinje/schema
2017
Projektplan och budget. Därefter projektansökan.
Information till bybor, lokala föreningar och företag.
Djupmätning, utmärkning av grund och stenar.
Leverans av djupmätningsdata till bearbetning..
Datainsamling till mobilapp

2018-2019
Datainsamling till mobilapp.
Gps-positionering av punkter/linjer till mobilappen.
Leverans av data till mobilappleverantör.
Leverans av mobilapp.
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GODKÄNNANDE OCH BEHÖRIGHET ATT FORTSÄTTA
Vi godkänner projektet som det beskrivs ovan, och ger gruppen behörighet att fortsätta.
Namn

Godkänns av
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Befattning

Datum

Datum

Godkänns av

Datum

