UTVECKLINGSPLAN

HELGUM

Byn där vi tillsammans kan göra skillnad!
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Helgum igår
Helgum har ända sedan medeltiden ( 1100-1500-talet) varit ett område som man färdats till och igenom.
Tillkomsten av Norra Stambanan innebar ett stort uppsving för handel och kommunikationer.
Jord och skogsbruk har varit en viktig näring för bygden och den bördiga marken var förutsättningen.
Företagande och viss industriell verksamhet var blomstrande en gång i tiden. Företagarandan är rotad.
Föreningslivet startade tidigt med folkrörelsernas uppsving. Alla typer av föreningar tillkom och utbildade flera
generationer i föreningskunskap.
Befolkningstillväxten var stor och hade sin topp på 1930-talet då Helgum hade mer än 3000 invånare.

Helgum idag
Helgum är idag en levande bygd i Sollefteå kommun. Bebyggelsen är utspridd på båda sidor om Helgumssjön
och Faxälven.
Andelen pensionärer är hög. En stor andel av de yrkesverksamma pendlar till sina arbeten i centrala Sollefteå.
På orten finns arbetstillfällen inom jord/ skog samt inom tjänstesektorn och då framför allt inom vården.
Helgum har Sollefteås enda privatägda äldreboende. Väl fungerande förskola och skola med stabilt elevunderlag.
Många aktiva föreningar inklusive idrottsförening med verksamhet för både yngre och äldre.
Rika möjligheter till naturnära fritid inklusive jakt och fiske. Helgum har idag många nyinflyttade barnfamiljer och återvändare. Det är stor efterfrågan på hus att köpa men få objekt finns till salu.

Helgum i morgon
Morgondagens vision av Helgum är en levande bygd som sprudlar av aktivitet och kreativitet. En hållbar plats
att bo där gemensamma umgängesytor och rörelsefrihet är en självklarhet.
Helgum Runt är inte bara ett cykellopp och loppisdag utan även ett koncept av inkluderande och deltagande som skapar engagemang av Helgums alla invånare. Hus och husrum som finns på orten är fyllda av
människor som bor och verkar på orten.
Naturen med Helgumssjön är en styrka och möjlighet som tas tillvara i form av aktiviteter av föreslagna
arrangemang och trivselskapande aktiviteter. Vården av vår natur blir ett gemensamt ansvar.
Barnens rätt i samhället ska speglas i morgondagens Helgum som erbjuder självklara umgängesytor, lärande över
generationer, sport, fritid. och kultur. Utvecklingsplanen är ett levande dokument, en vision, som uppdateras årligen.
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SWOT ANALYS
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Styrkor:
* Skolan F-6 och förskolan
* Naturen				
* Föreningslivet			
* Idrottsplats			
* Multiarena			
* Utegym			
* Trevlig befolkning
* Jakt och fiskemöjligheter		
* Badplatser
* Bredband
* Tidningen HET
* Fint äldreboende
* Bördig jordbruksmark
* Blues & rockfestival
* Skogsgläntan
* Vandringsleder
* Motionsspår
* Helgumsbåten
* Bygdegården
* Fågeltorn Rådom
* Skolan
* Hembygdsgården
* Traktormuseum
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Svagheter:
* Kommunikationerna
• Dåliga vägar
* Åldersfördelning
* Arbetsmarknad
* Ingen affär
Möjligheter:
* Utveckla naturturism		
* Vandringsleder		
* Lokal handel			
* Sportfiske			
* Besöksnäringsföretag
* Föreningssamarbete
* Sommarjobbare från kommunen
* Närhet till större arbetsmarknad
* Helgumsgården
* Cykelled
* Skogsträdgård
* Flerårig grönsaksbädd
* Helgumsbåten
Hot:
* Husen som står tomma
* Bostadsbrist
* Rekrytering av ledare

Mål 2023
Årliga gemensamma
föreningsträffar

Mål 2026

Fler engagerade i föreningslivet

Utveckla klubbstugan

Hinderbana för alla åldrar
Orienteringskarta
Trivselaktivitet vår och höst
Foodtruck
Bilda en sportfiskeklubb
Arbetsgrupp för vandring
Utveckla Helgumssjön runt
Gemensam arbetsdag
Bagarstuga

Bastu
Seniorsektion i HH 64
Cykelbana efter väg 331
Laddstolpar
Utveckling av rastplats
Ungdomslokal
Naturcamping

Föreningstips - föreningsutveckling
Föreningarna måste följa samhällsutvecklingen och bli mycket
modernare än idag. Det måste vara trivsamt och intressant att
delta i föreningens arbete.
Det ska vara enkelt att delta och känna om det finns ett intresse.
Viktigt att känna gemenskap med andra och kunna vara med och
påverka innehållet i föreningsarbetet och de olika aktiviteterna.
Jobba gärna i arbetsgrupper! Deltagarna i arbetsgrupperna behöver
ej vara med i styrelsen. Genomför gemensamma arbetsdagar med
en trevlig avslutning.
Upprätta en lokal utvecklingsplan för att
- Skapa sammanhållning i bygden
- Aktivt bidra till att lösa lokala problem
- Anpassa utbud till lokala önskemål och behov
- Kunna föra en dialog med kommunen och andra myndigheter
- Lättare kunna söka pengar från Leader Höga Kusten samt myndigheter.

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

