GRANINGE

så mycket bättre

NULÄGE BESKRIVNING AV BY
Graninge är mest känd genom Graninge Kängan och Graningeverken båda varumärkena har
satt Graninge på kartan tyvärr finns inte företagen kvar på orten längre. Graninge blev också
uppmärksammat i början av 90 talet som en av fyra framtids byar i Sverige. Detta i samband
med bygget av Graningebyn. Vid denna tidpunkt bildades Graninge Framtidsgrupp som än idag
är jobbar aktivt för att fortsätta utveckla Graninge som bygd. På orten finns ett 15 tal aktiva föreningar samt Pingstförsamlingen som tillsammans med t.ex. Svenska kyrkan, berikar vår bygd
inom många områden.
Graninge-Alliansen bildades 1959 och har sysslat med många idrotter under åren. Nu är det
fokus på barn och ungdom och då framförallt skidåkning och barngymnastik. Klubben har en
lång tradition att arrangera skidlopp där Graningerundan och numera Järnforan sätter Graninge
på kartan.
Intresseföreningar bevarar lokala intressen via Östergraninge intresseförening, Graningebruks intresseförening och Ledinge Byggnadsförening (Ross). Dessa föreningar arrangerar lokala aktiviteter runt om i Graninge.
Svenska Kyrkan genomför ett antal uppskattade arrangemang under året, kyrkpimpel, kyrktuppsskytte, kyrkrally, grillafton samt att man startat upp en barngrupp.
Företag det finns ett 10 tal aktiva företag i Graninge varav Bergvalls Buss och Norlings Åkeri
har en lång historia. Några andra företag är Graninge Entreprenad, Graninge Rep & Svets, Graninge Rörservice och föreningsägda Graninge Fritidscentrum.
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Styrkor:
• Aktiva fritidsföreningar
• Rikt föreningsliv
• Tidningen – Graninge runt
• Graningebyns månadsbrev
• Restaurang
• 18-håls minigolf bana
• Vandrarhem med
uppställningsplats för husvagnar
Svagheter:
• Infrastruktur
• Åldersfördelning
• Arbetsmarknad
• Hemmablind

Företag i Graninge
Bergvalls Buss
Bygg & betong Graninge
Norlings Åkeri
Graninge Entreprenad
Graninge Rep och Svets
Graninge Rörservice
JN Bygg AB Graninge
Graninge Fritidscentrum
Graningebruk Antik &Antikvariat
Multråträdgård
Vancroi.se - Anita Tallberg

Möjligheter:
• Startat upp föreningsträffar
• Naturen
• Utveckla fiske
• Närhet till Sollefteå
Hot:
• Många hus används ”bara”
som fritis- och sommarhus.
• Bostadsbrist för potentiell
inflyttning.

Föreningar Graninge
Östergraninge Intresseförening
Graninge Vattenskidklubb
Graninge Alliansen
Graninge Framtidsgrupp
Graningebruk Intresseförening
Graninge Fiskevårdsområde
Graninge Modellflygklubb
Långsele Graninge Hembygdsförening
Graninge FF
Pingstkyrkan
Svenska Kyrkan
Graninge Jaktskytteklubb
Ejdåns Jaktlag
Åkrokens Jaktlag
Ledinge Byggnadsförening (Ross)
Graninge-Långsele-Helgums PRO

Företag

Föreningar

I byn finns 10-tal registrerade företag idag och bredden på företagshet är stor.

Graninge är en föreningstät by, inte
mindre än sexton stycken aktiva finns
i dagsläget.

MÅLSÄTTNING
Målsättning-2022
• Utveckla - badplatsen vid Hultsjön, turistmål och vandringsleder
som Stenbergsleden och Mångfaldsparken.
• Digitalisera lederna - geotagga.
		
• Få med alla/fler föreningar - gemensamma föreningsträffar.
• Ordna gemensamma - fester och galor.
• Rusta upp - boulebanan.
• Gemensam sak/mål - utveckla Järnforan.
tillsammans till en året runt aktivitet.
• Informations- och välkomstskyltar.
• Gemensamma arbetsdagar för skötsel av
allmänna gemensamhetsytor.
• Bli årets by.

Målsättning-2025
• Informations och välkomstskyltar
med QR-kod.
• Laddstolpe.
• Utveckla turistmålen, i samverkan
med t.ex. kyrkan, pilgrimsvandringar
och tystnadsturist.
• Utnyttja vår vildmarksnatur,
fågelliv och fiskevatten.

VISION
• Graninge – så mycket bättre
• Öppna landskap
• Lekpark
• Discgolf-bana
• Utveckla fiske
• Samverkan föreningar
• Kommunikationer ex. buss
• Ödehus inventering
• Förskola
• Utveckla badplats
• Affär
• Fiber

