
    Byn under utveckling
möjligheter, utmaningar & engagemang

EDSELE

Denna utvecklingsplan är ett samarbete mellan Lokal Utveckling Sollefteåbygden samt 
Edsele intresseförening, vattenskidklubb, bygdegårdsförening och friskola



EDSELE 2020
I Edsele finns närmare 20 föreningar och alla samverkar på olika sätt och har 
sin givna roll för trivsel, aktivitetsutbud och det utvecklingsarbete som bedrivs.

En av de mest tongivande är Edsele Intresseförening som bildades i början av 90-talet. Intres-
seföreningen fungerar som en remissinstans och tar ansvar för de stora övergripande frågorna 
som rör samhällsservice och har genom sitt arbete löst många viktiga frågor under åren.
Det är bland annat tack vare Intresseföreningen som Edsele idag har 100 procent ägande av det 
kommunala fastighetsbeståndet där bland annat ett boende anpassat för äldre och Restaurang 
Grytan finns. Totalt förfogar de sedan 2013 över 33 lägenheter. Även den medlemsägda by-
macken är ett resultat av deras arbete.
Det sägs att i kris blir man kreativ och det är också när Edseleborna ställts inför hot att mista 
viktig samhällsservice som deras styrka och kreativitet visat sig. 

De driver förutom fastighetsbolaget även biblioteket och äger den f.d kvartsgruvan som numera 
är en vacker turistattraktion.

Några av de övriga föreningar som kan nämnas är 
Bygdegårdsföreningen som arrangerar många 
olika aktiviteter och numera har ett stadigvarande 
serveringstillstånd och livsmedelstillstånd. 

Edsele AIK är idrottsföreningen som ser till att 
det 2,5 och 5 km långa motionsspåren kan nyttjas 
sommar som vinter. Dessutom driver de allaktivi-
tetsplanen som anlades så sent som sommaren 2019.

Edsele Vattenskidklubb bedriver en aktiv verk-
samhet och har fostrat många duktiga vattenskid-
åkare genom åren. 

Hembygdsföreningen håller hembygdsgården öppen hela turistsäsongen med café och sko-
terklubben sköter leder och arrangerar skoterträffar och fisketävlingar under vintern. 

Byn driver kommunens enda Friskola för åk F (förskoleklass) - 6) samt förskola, fritids, nat-
tis och öppen förskola. Skolan jobbar med hållbar utveckling och är nu certifierad. Skolan jobbar 
tematiskt vilket innebär ett gemensamt övergripande tema över året samt med hunden som är 
en läs, besöks- och terapihund.

 BEFOLKNINGSFÖRDELNING 

Befolkning • Invånare
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Styrkor: 
• Service upprätthålls genom ideellt engagemang.
• Byn äger de byggnader som kommunen har avyttrat. 
• Edsele fastigheter.
• Medborgarkooperativet driver: restaurang Grytan, 
  förskola med åk: f - åk 6, förskola, fritids, nattis och öppen förskola.
• ICA affär som även är ombud för Dhl-Posten-Systembolaget-SvSpel-Bussgods-Apotek-Schenker.
• Edselemacken, tankstation som drivs som ekonomisk förening. 
• Tillstånd för att starta privat hemtjänst och särskilt boende.
• Nybyggd allaktivitetsbana mitt i byn.
• Årligt återkommande evenemang.

• Flera eldsjälar.
• Företagsamma människor.
• Aktiva fritidsföreningar.
• Digitalt aktiv, vid erbjudande av inflytt, boende och arbeten.
• Ett av Sveriges bästa Harr-fiskevatten.
• Utbyggt fibernät.

Svagheter: 
• Brister i information och kommunikation mellan  
   föreningar, kommun, näringsliv och befolkning. 
• Allt färre engagerar sig i ideellt arbete. 
• Geografiska läget, avsides i kommunens perferi.
• Dåligt vägunderhåll, bussförbindelser och
allmänna kommunikationsmöjligheter.
• Ojämn åldersfördelning.
• Begränsad arbetsmarknad.
• Ser inte våra möjligheter och styrkor och tar saker för givet.

Möjligheter: 
• Distansarbete tack vare god bredbandsutbyggnad.
• Utveckla turismen av;  Gruvan, fiske, båtuthyrning, hälsoturism, historisk- och vandringsturism.
• Iordningställa vandringsstigar, även historiska.
• Utveckla aktivitetsutbudet som t.ex. använda skoterspår till terrängcykling sommartid.
• Möjlighet att utveckla Intresseföreningens materialåtervinning av skrot med hållbarhetsfocus.
• Engagera alla invånare att ge bygden i genomsnitt 10 timmar/år på idéellt arbete.
• Tillvarata den äldre generationen och deras kunskaper och erfarnheter i befintligt föreningsliv.
• Påverka kommunen i marknadsföringssyfte.
• Möjlighet att påvisa vår suveränitet vilken plats vi tagit i service.
• Göra en lokalekonomisk analys för att undersöka företagsetableringspotentialen.

Hot: 
• Många hus står tomma och används bara som fritids- och sommarhus.
• Bostadsbrist för potentiella inflyttare.
• Beslutfattares fokus ligger i centralorten. 
• Kommunens attityd till landsbygden.
• Hög medelålder.
• Centralisering.
• Svårt med finansiering av byggnationer och annan utveckling.
• Långa handläggningstider från offentlig sektor.
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En idéell insats av samtliga 
invånare i byn á 20 timmar/år 
skulle täcka årets 365 dagar och 
ge en rejäl skjuts i utvecklings-
arbetet och byns framtid.



Målsättning-2022
• Utvecklingsplan presenteras för föreningar och företag i Edsele.
• Uppmärksamma och fira alla positiva händelser i byn exempelvis vid Edseledagen.
• Utveckla badplatserna vid Skelingen och Rammsjön och turistmål som Gruvan och Gideåbergsmyrarna.
• Gemensamma föreningsträffar varje år.
• Månadens beröm.
• Inventera vandringsleder.
• Inflyttning av 5 barnfamiljer.
• Ge varje familj en fadder vid inflytt.
• Ramavtal för särskilt boende och hemtjänst tillsammans med Sollefteå kommun.
• Arbetsdagar för skötsel av allmäna utrymmen i byn.
 

Målsättning-2025
• Bilda paraplyförening med olika sektioner inom föreningslivet.
• Laddstolpe. 
• Kulturområde vid kyrkan och hembygdsgården.
• Informationsskyltar med QR-kod.
• Utökat samarbete med kyrkan för att utveckla byn.
• Fler glada uppmärksammade bybor.
• Utveckla flera klimatsmarta lösningar.

VISION
Edsele - byn för att utvecklas och leva i - har ett hållbart lokalsamhälle och omsorg om varandra.

Vi står för att: I Edsele är allt möjligt, ingenting omöjligt.

Läge i framtiden: Det är meningsfullt att bo och utvecklas i Edsele.

Vår ledstjärna: Befolkningsökning och ljus i alla hus.

Rätt riktning: Föreningssamverkan med hälsa, gemenskap och utveckling i fokus.

Ett högre syfte: Nyttja vår historia och kulturarv kommersiellt.

MÅLSÄTTNING



FÖRENINGSLIV•FÖRETAG

Backe-Norrnäs Byaförening

Edsele AIK

Edsele Bygdegårdsförening 

Edsele Friskola 

Edsele Frysfacksförening

Edsele Intresseförening 

Edsele Jaktskytteklubb

Edsele Hembygdsförening  

Edsele-Ramsele Hembygdsgille 

Edsele Skoterklubb

Edsele Vattenskidklubb

Edsele Röda Kors 

Fjällorna

Gideåbergs Bygdegårdsförening 

Edsele-Resele-Ådalsliden 

LRF-Lokalavdelning 

Meåforsens FVO

Ramsele-Edsele PRO-Förening 

Socialdemokraterna 

Vägersjö Byaförening  

AB 1929 I Norrland/ kött och charkuterier -- 070-520 07 61

Ann-Cathrine Vik/ redovisning och bokföring - 070-347 77 63

Brorssons Taxi - 070-371 65 40

Bystedt Fastighetstjänst AB - 070-226 01 09

Edsele Fastigheter - 070-347 77 63

Edsele Friskola - 0623-203 34

Edsele Damfrisering - 0623-204 20

Edsele Paintball/event - 072-542 52 93 - 070-229 65 88

Edsele Såg - 0623-203 70 

Edséns Skog & Hjort/skogsentrepenad - 070-397 20 37

Flying Timber/skogsentrepenad - 073-052 55 89

Glasmästare Åke Larssson - 070-217 02 12

Gunnarssons Traktorservice - 070-392 75 51

Hunt Event North /Jakt och Äventyr - 073-052 55 89

HP Persson Bygg - 073-820 68 55

ICA Edselehallen -  0623-200 06

Jockes Datorakut/försäljning & reparationer - 073-036 84 98

KN’s rep & entreprenad - 072 555 07 11 

Laxvik Måleri & Tantra  - 070-320 21 99

Lets Design/grafisk form-hälsa/livsstil - 070-22 33 711

Linnés Skogsmaskiner/skogsentrepenad - 070-603 72 71

L Edholms Maskin & Svets - 070-659 50 13

Marcus Gejbo Åkeri - 070-386 40 00 

Olssons Åkeri - 070-687 56 08

Renbergs Ranch/ nötkreatur - 070-394 13 97

R’brorssons Skogsentreprenad - 070-308 82 98

Ramneå Lantgård -  073-838 40 27

Restaurang Grytan - 0623 - 204 57

Seh Tjänster Markarbeten - 076-243 00 56

Sweed Excess/kullager - 0623-203 15

Ödsgårds Rep och Service - 070-677 41 55

Företag
I byn finns 75 registrerade 
företag då enskilda firmor, 
skogs- och jordbruksfastigheter 
är inräknade.

Föreningar
Edsele har ett rikt förenigsliv 
med en stor och varierad bredd 
på föreningar.



Fritid

Avstånd till:
• 1,5 mil Ramsele 
• 6,5 mil  Sollefteå
• 15 mil Sundsvall/Östersund/
   Örnsköldsvik
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TURISM
    Här kan man;
  • Fiska i sjöar såväl som i strömmande vatten. Vi har också  Meåforsen - ett av Sveriges bästa harrfiske.
  • Rammsjön med sandstrand, grillplats, badbrygga och vattenskidor, på anläggningen kan du även 
    hyra badtunna, bastu och stuga.
  • Skelingen sandstrand, brygga och grillplats.

  • Gideåbergsmyrarna naturreservatet med ett stort antal intressanta växter, bland annat finns de flesta     
    av Ångermanlands orkidéer där. 

  • Motionsspår vid AIK-stugan kan nyttjas sommar och vinter, 2,5 km spåret är upplyst och 5 km. 
    Vindskydd och grillplats. 

  • Allaktivitetsplan

  • Skoterklubbens kåta och Paintball. 

  • Gruvan på Långsjökullen i Ramneå, Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott. 

  • Kyrkan Byggd 1799, öppen för allmänheten sommartid.

  • Hembygdsgården Museum och caféverksamhet i Juli.

  • Restaurang Grytan för lunch, matlådor och fika alla vardagar.  
    Även cateringtjänster vid beställning.

  • Café Faxälvdalen, öppet under Juli månad.

 
   Uthyrning;

  • Uppställning för husvagn med tillhörande servicemöjligheter vid AIK-stuga.

  • Naturnära och bekvämt boende för kort- och långtidsboende i Edsele.

  • Lägenheter för långtidsboende i Edsele.

  • Bygdegården i Gideåberg, även sängplats.

  • Edsele Bygdegård, du kan hyra servering, stor sal & kök eller bara servering och kök. 

  • Hembygdsgård, uthyrning av Mangårdsbyggnad och bagarstuga.

Fritid

Fritid
I byn finns tillgång till allaktivitetsplan, 
fiske, vattenskidåkning, 
orkidéemyrar, motionsspår, paintball, 
skoteråkning på väl underhållna leder.
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Föreningar 
 

Privatpersoner 

Företag 
 EDSELE 

INTRESSEFÖRENING 

IDROTTSFÖRENINGAR, 
BYGDEGÅRDSFÖRENING, 

FRYSFACKSFÖRENING M.FL. 

MEDBORGARKOOPERATIVET 
EDSELE FRISKOLA 

RESTAURANG•NATTIS•FÖRSKOLA 
FRITIDS•SKOLA 

ENGAGEMANG 

SAMHÄLLSSERVICE 

ICA EDSELEHALLEN 

EDSELEMACKEN 

FINANSIERING 

EDSELE 
FASTIGHETER AB 

IDEELLT 
ARBETE 

DRIV-
KRAFT 

Lokal Utveckling Sollefteåbygden bedriver ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från 
Leader Höga Kusten. Denna utvecklingsplan är framtagen i samarbete mellan Lokal Utveckling 
Sollefteåbygden, Edsele- Intresseförening, Vattenskidklubb, Bygdegårdsförening och Friskola. 
Planen kommer att revideras varje år och har du åsikter, frågor eller funderingar så kontakta 
Robert Wik: tel 070-347 26 09 • edseleintresseforening@gmail.com

Läsa mer om LUS (Lokal Utvekling Sollefteåbygden) och utvecklingsplaner kan du göra på 
https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/om-projektet


