
UTVECKLINGSPLAN

ÖSTERFORSE
-där kraften finns



Österforses historia härrör sig ända från 1700-talet, när de första järnbruken anlades i byn. Under 1800-ta-
let utvecklades en omfattande jordbruksverksamhet på Forsse Bruk, och jordbruket var under en peri-
od ett av de största i Norrland. I början av 1900-talet byggdes ett pappersbruk och ett kraftverk och nu 
avvecklades jordbruket till förmån för kraftproduktionen. Under nära 100 år var Forsse huvudort för 
Graningeverkens kraftproduktion. År 2006 flyttades all verksamhet, förutom kraftverket, till andra orter. 

Österforse delas av Faxälven som gör en 90-gradig sväng vid Kullaborg men den som åker förbi längs 
riksväg 87 ser inte mycket av allt det vackra och historiska som finns ”på andra sidan älven”. Bruket lig-
ger som en oslipad diamant och väntar på att få ta emot besökare och 
ortsbor, för vilka vi kan berätta den långa och intressanta industrihis-
toria som byn besitter. 

Naturen runt byn består till större delen av skog, där det finns potenti-
al för att utveckla flera mils vandrings – och cykelleder, med bland an-
nat möjlighet att stanna till vid avrättningsplatsen från 1694 på Gran-
sjöåsen. Området runt Kullaborg kan bli en underbar rekreationsplats 
för turister såväl som ortsbefolkning, idéerna är många.  I byn finns 
idag ca 250 hushåll, och dessvärre ett antal tomma hus vilka vi hoppas snart kommer att bli bebodda.

I byn finns också Sollefteå Golfklubb, Sollefteå Flygklubb och Långsele Graninge Hembygdsförening. 

Här finns också ett 60-tal företag lokaliserade i det som tidigare hade Österforse som postadress. Bland 
företag med flest anställda finns bl.a Forsse Kraftverk som ägs av Sydkraft Hydropower AB, Lindströms 
Åkeri AB, Quickwood AB, Skurtanten AB och Sollefteå Produktion AB.  I byn finns ca 250 hushåll”.

År 2018 fick Österforse utmärkelsen ”Årets By i Sollefteå kommun” av LUS, Lokal Utveckling Sollefteå-
bygden och Sollefteå kommun.  Österforse Idrottsförening bildades 1933 och har en lång och framgångs-
rik historia inom fotboll och längdskidåkning. 1977 bildades Österforse Byalag och år 2000 gick Byalaget 
in i Idrottsföreningen som en sektion. Idag är fortfarande längdskidåkning huvudverksamheten och ÖIF 
ansvarar för att pista och spåra skidspåren 1,5 km, 2,5 km och ett långspår över golfbanan som mäter 6 
km. Byalaget ansvarar främst för Båthuset på Kullaborg.
Föreningen är hyresvärd för Kulla Förskola i Ur och Skur med 18 barn inskrivna. Den är inrymd i ÖIFs 
f.d. klubblokal och den är utan tvekan livsnerven i byn och något vi ska vara väldigt rädda om. 

Sollefteå Golfklubb finns i byn och ska vara en av Norrlands bästa 18-håls-golfbanor. 

Sollefteå Flygklubb finns i byn och bedriver flygverksamhet med både UL-flygplan och segelflygplan.

Långsele Graninge Hembygdsförening ligger i Örbäck och har olika evenemang under sommaren. 

Ett antal väg- och vattenföreningar finns också i byn. 

Österforse idag



Styrkor - strengths

• Förskolan Kulla, förskola i Ur och Skur.
• Stor och fin idrottsanläggning.
• Idyllisk rekreation vid Båthuset och Kullaborg.
• Aktiva föreningar; Österforse IF/Byalag, Sollefteå 
Golfbana och Långsele Graninge Hembygdsförening.
• Facebookgrupp med snart 800 medlemmar, ett  
  Instagramkonto #osterforseif, byabladet. 
  Österforsebladet och hemsida osterforse.se
• Många företag i byn.
• Tomma fastigheter, både bostadshus och 
företagsbyggnader.
• Nära till bussförbindelser.
• Fiber finns i byn.
• Lång och intressant historia som finns dokumenterad.

Svagheter - weakness

• Byn delas av Faxälven.
• Bruksandan råder fortfarande.
• Lågt samarbete föreningar/företag.
• Lågt engagemang bland byborna.
• Nån annan gör det-anda.
• För nära till stan.

Möjligheter - opportunities 

• Ökad inflyttning – inventera.
  tomma bostadshus och andra lokaler.
• Bevara och utveckla byns historia tex ett 
  bruksmuseum.
• Samodling av grönsaker och potatis.
• Utveckla idrottsanläggningen och 
  badplatsen Sandudden
• Inventera och utveckla vandrings- 
  och mountainbikeleder.
• Verka för en pendlarparkering vid 
  Helgumskorsningen.
• Öka aktiviteter för olika målgrupper.
• Öka samarbete både mellan föreningar i byn 
  men även i grannbyarna

Hot - threats    

• Förskolan läggs ned eller flyttas
• Minskade kommunala bidrag. 
• Ökat underhåll på föreningens lokaler.
• Fler tomma hus eller fler hus blir
  sommarboende.
• Bruksandan biter sig fast.
• Historien glöms bort.

MÅLSÄTTNING - 2022
Alla hushåll, föreningar och företag ska ha fått 
Utvecklingsplanen i sina brevlådor.
Ökad inflyttning, gärna permanentboende.
Företag och föreningar jobbar ihop med olika 
arrangemang.
Området kring Kullaborg har börjat utvecklas 
som ett rekreationsområde för bybor och besökare.
Vi har börjat utveckla former för att berätta byns historia.

Målsättning 2025
Tegelkontoret är i bruk.
Ett bruksmuseum är påbörjat.
Ännu en avdelning i förskolan har öppnat.
Rekreationsområdet vid Kullaborg är under 
ständig förbättring.
Nya björkar i allén är planterade.
En by där samverkan och utveckling är ledstjärnan.

VISION
Österforse – där kraften finns 

• Samverkan föreningar och företag för 
hälsa och gemenskap. 

• Ett hållbart samhälle där vi hjälps åt .

• Vacker natur med möjlighet till 
rekreation på många sätt.

• Ett mervärde för boende och besökare.

• Berätta vår historia!



Utvecklingsplanen är framtagen av Österforse IF/Byalags Utvecklingsgrupp som består 
av Elisabeth Sjöström, Ingalill Elfgren, Johannes Sjödin, Maria Eriksson och Karin Lidén. 

Planen ska ligga till grund för att utveckla Österforse och användas 
i kontakter med myndigheter av olika slag. 

Tanken är att den ska följas upp och revideras varje år. 

Från början var det meningen att bjuda in till möten med er bybor för att 
få idéer och uppslag, men det har ju inte varit möjligt nu. 

Har du synpunkter eller idéer tar vi gärna emot dem. 
Kontakta i så fall någon av oss i gruppen i så fall.”


