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 BEFOLKNINGSFÖRDELNING 

Befolkning • Invånare
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Ramsele, en naturskön och engagerad bygd
Här finns arrangemangen som talar sitt tydliga språk om kraften, viljan och sammanhållningen i 
bygden. Företagarföreningen, Ramsele IK, Ramsele Motorhistoriker, Lastbilsträffen, Rafnastämman, 
Ridskolan, och många fler, ja styrkan finns i förenandet och samarbetet och här finns också visionerna.

Genom detta samarbete “över gränserna” så skapas ett pärlband av arrangemang från vår till vinter, 
en storhet i allt som ger överlevnad och utveckling. Med besökare från landets alla håll, från Norden 
och mer, i antalet uppåt tiotusentals personer har man lyckats behålla det genuina och äkta, familje-
känslan i deltagandet.

Släktforskarföreningen som har sitt “Mekka” här och har tagit steget ut till de gamla förfädernas 
boplatser och med detta återskapat/nyskapat vandringsleder, utflyktsmål och gjort byaforskningen 
till något utöver det vanliga! 

Hembygdsgården, Rafnasils Kulturområde, som är navet i evenemangen med sin undersköna miljö, 
fylld med historia och kunskap. Här förenas dåtid med nutid, gammal som ung. Med en förening 
som alltid välkomnar och bedriver sommarcafé med skolmuseum och öppna hus

Ramsele-Edsele Företagarförening en förening med ca 70 medlemmar bestående av småföre-
tag med 1 till 40 anställda, från de flesta branscher. Vi försöker att fånga upp nya och hitflyttade 
företag och vi jobbar också med frågor som vi anser att vi kan påverka. Vi sitter alltså inte still och 
tiger och tycker att någon annan borde göra nåt. Under tiden 1 januari till 31 augusti (2021) har ett 
15-tal nya företag startat i Ramsele, vilket verkligen är rolig med tanke på den pågående pandemin.
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Styrkor:
- Arrangörsvana föreningar
- Sport och ridanläggning
- Förutsättningar att skapa arrangemang
- Skola med förskola - åk 1-9
- Bra samhällsservice
- Bygdemedel till investeringar
- Starka & aktiva föreningar
- Jakt och fiskemarker
- Faxen mötesplats
- Ramsele Konferens & Forskarcentrum
- Genomfart för bl.a fjällturism
- Livskraftiga företag
- Lokalproducerad mat
- Eget slakteri
- Året runt aktiviteter
- Boendeanläggningar
- Hotell/camping
- Gott värdskap 
- Ramsele Fritidsgård 

Svagheter:  
- Minskad befolkning
- Hög medelålder i föreningsstyrelserna
- Bristfällig kommunikation med kommunen
- Vikande befolkningsutveckling
- Vikande elevunderlag för skolan
- Finns för få bostäder för uthyrning
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Möjligheter:
 - Lediga hus och lägenheter
- Ökad inflyttning
- Ökat samarbete med olika aktörer
- Distansarbete
- Ödehusinventering
- Vandringsleder befintliga och under utveckling
- Turismutveckling
- Bättre underhåll av besöksmål och sevärdheter
- Vindkraftsetableringar
- Utrymme fär nya företagssatsningar
- Samarbete med kommunen i marknadsföringssyfte
- Ökat engagemang för bygdens utveckling
- Landsbygdsutveckling
- Landsbygdsrådet

Hot: 
- Vikande elevunderlag för skolan
- Sämre föreningsengagemang
- Allt fler bostäder blir sommarboende
- Minskad handel och företagsamhet
- Ökad centralisering
- Svårt med finansiering av byggen och utveckling

            
Målsättning 2023
• En föreningsträff varje år för att revidera 
  utvecklingsplanen.
• Samverka med landsbygdsrådet.
• 10 nya medlemmar i Ramsele Edsele 
  Företagarförening.
• 2 nya ungdomsaktiviteter, utifrån Ungdoms-
  gårdens lista.
• Utveckla besöksnäringen med sampaketering.
• Ökad kommunal närvaro i Ramsele.
• Årlig utdelning av Framtidspriset.
• Värdskapsutbildning genomförs.
• Utegym vid elljusspåret.
• Ordningställande av ”kärleksstig” och  
  naturstig i Krångedes utmarker.
• Skylt med Höga Kustens marina gräns.
• Marknadsföra Finnfors vandringleder.

• Belysning gångväg mellan Rep & Mek & Gym.
• Gångväg till Vagnede.

Målsättning 2026
• Faxen blir föreningarnas hus.
• Kontinuerlig närvaro av polismyndigheten.
• Uppdaterad önskelista från Ungdomsgården           
  (med önskemål om vad våra ungdomar vill).
• Ökning av gästnätter med 25%.
• Bibehålla och utveckla service (övertagande 
  av företag/arrangemang).
• Tre nya företag.
• Fem inflyttade familjer.
• Marknadsföring av bygden.
• Trycksak av byns historia.

VISION
Natursköna Ramsele ska vara en plats med en välkomnande attityd, god livsmiljö och med goda förutsättningar 
att driva företag. Vi ska verka för att bibehålla och utveckla den samhällsservice som finns och våra fantastiska a
rrangemang. Föreningslivet ska fortsatt vara starkt och med en stor delaktighet. Samarbete är nyckeln till 
framgång och tillsammans gör vi skillnad!



Lokal Utveckling Sollefteåbygden bedriver ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från Leader Höga Kusten. 
Denna utvecklingsplan är framtagen i samarbete mellan Lokal Utveckling Sollefteåbygden 

och Ramsele föreningsliv. Planen kommer att revideras varje år och har du åsikter, frågor eller 
funderingar så kontakta någon styrelseledamot i vårt föreningsliv.

Läsa mer om LUS (Lokal Utvekling Sollefteåbygden) och våra utvecklingsplaner på 
lokalutvecklingsollefteabygden.se/om-projektet

På Ramsele fritidsgård är alla mellan åk 6 upp till 18 år välkomna! Målet är att ungdomarna 
ska ha någonstans att spendera sin fritid tillsammans med trygga vuxna. 
Hos oss är det bara fantasin som sätter gränser, här kan man göra allt från att spela biljard till 
att sitta framför tvn och ta det lugnt med kompisarna. Vi försöker anordna både inomhus och 
utomhus aktiviteter som passar alla. Vi är öppna för samarbeten med andra aktörer och fören-
ingar. Allt för att få en så trygg och meningsfull fritid för våra ungdomar som möjligt. 

Ungdomarnas mål 2023                   
Möjlighet till danslektioner. • Plats för häng och bilmek. • Uterink vintertid.
Ungdomarnas mål 2026 
Äventyr/höghöjdsbana.
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