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Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid,
men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden.
Och arbetet har redan påbörjats!

Lokal Utvecklingsplan
Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 5 februari
2013.

Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan;

Med VAD/HUR kan vi tillsammans utveckla Trönö-bygden?

Processarbetet ledde fram till att det bildades tre olika arbetsgrupper som därefter arbetade vidare
med sex olika utvecklingsområden:
•

Samverkan

•

Boende

•

Hållbarhet

•

Service

•

Infrastruktur

•

Turism

Det gemensamma materialet har därefter sammanställts.

Sammanställningen justerades och kompletterades i omgångar för att slutligen redigeras av en
mindre grupp deltagare.

Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som
beskriver Trönö-bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett ”levande material” och kan därför uppdateras i
takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning.

Vår bygdeprofil
Trönö utgör ett väl avgränsat och topografiskt enhetligt område inom Söderhamns kommun och
har en yta på 167 kvadratkilometer. Trönös skogklädda yta uppgår till 15.554 hektar. Som en
pulsåder genom bygden skär Trönöån kantad av 1.161 hektar bördig jordbruksmark. I öster rinner
Norrån mot Norrala och i Trönös västra del från Hölesjön i Rengsjö, via Vis-storsjön flyter
Storsjöån som mynnar ut i Trönöån nära byn Fly.
Trönö gränsar till Bollnäs, Enånger, Rengsjö, Mo och Norrala. Kommundelen är 2,7 mil lång och
1,5 mil bred med bebyggelsen till största delen koncentrerad till dalgången utmed Trönöån.
Med en rik och väl dokumenterad historia som sträcker sig tillbaka till järn- och bronsåldern,
intar Trönö, som en livaktig och attraktiv del av Hälsinglands vackra natur och kulturtraditoner
en given plats, där jordbruket, linet och skogen samt förstås jakt och fiske präglat människorna i
samspel med naturen.
Ett stort antal turister besöker Trönö gamla medeltidskyrka, den efter branden återuppförda nya
kyrkan och de årligen förekommande kulturevenemangen. Fiskesjöarna med ädelfisk lockar allt
fler turister. Därutöver har bygden ännu mycket mer att erbjuda i framtiden. En stor
utvecklingspotential finns, inom framför allt upplevelse- och ekoturismen, om den tas tillvara.
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Byar
Berga

Hamre

Storsjön

Berge

Hällsäter

Stärte

Daglösa

Lundberg

Trönbyn

Flonäs

Långbro

Tygsta

Fly

Orsten

Ulva

Glamsta

Rappsta

Vij

Grubbe

Rönningen

Fäbodvallar:
Bergesbodarna

Norrbodarna

Trönbynsbodarna

Gammelbodarna

Sandsbodarna

Tygsta fäbodar

Gåstjärnsvallen

Stertesbodarna

Wij fäbodar

Hamre fäbodar

Svarttjärnsbodarna

Västansjövallen

Långbrosbodarna

Svedjorna

Östansjövallen

Hammars

Svalarna

Tjärn

Hisjö

Tannåsen

Trossens

Utspridda gårdar:

Hällarne

Föreningsliv
Club Trönö

Trönö Fiskevårdsförening

Filmklubben Karin Swanströms Vänner

Trönö Hembygdsförening

Fly Jaktklubb

Trönö IK

Föreningen Söderblomsspelet

Trönö Jaktskytteklubb

IOGT/NTO Thorön-Enighet

Trönö Kyrkokör

LRF Lantbrukarnas Riksförbund

Trönö Norra Viltvårdsområde(VVO)

Norrala-Trönö Hushållningssällskap

Trönö-Norrala Församling, Svenska Kyrkan

Rönningens Bygdeförening

Trönö Pensionärsförening och Manskör

Trönöbygden ekonomisk förening

Trönö Vävförening

Trönöföretagarna ideell förening

Tygsta Viltvårdsområde (VVO)

Trönö Campingförening

Vij-Hamre Viltvårdsområde (VVO)

Samlingslokaler
Bystugan

Trönögården

Församlingshemmet

Trönö IK klubbstuga

IOGT-NTO

Tuvalina i Trönödalen

Rönningens bygdegård

Näringsliv
(UC AB Marknadsinformation, Stockholm 2013-02-11, reviderat av LUP-grupperna)

Verksamheter *

Antal

Utanför *

Utifrån *

Ej reg *
1

Jord- och skogsbruk **

46

1

Jord- och skogsbruk m entr ***

10

1

Tjänster och service

11

2

Bygg

7

5

Frisk- och kroppsvård

6

Bild, ljud och text

6

Konsult

5

Livsmedel, produktion & försäljn

4

Butik

3

1

Förtäring

3

1

Hantverk

3

Boende

2

1

Tillverkning

2

2

108

12

Summa
*

**
***

1
1

1

1
1
1

3

2
7

7

- Ett företag kan ha flera verksamheter. Här redovisas verksamheterna
- Med utanför menas boende i Trönö som har företag registrerade utanför bygden
- Med utifrån menas boende/företag utanför Trönö som bedriver (betydande) verksamhet i bygden
- Verksamheter som ej är registrerade i UC
Innefattar registrerade jord– och skogsbruk, där ingen ytterligare verksamhet bedrivs
Innefattar registrerade jord– och skogsbruk, där även olika entreprenadverksamheter bedrivs

4 företag som i nuläget är passiva tillkommer (registrerade i UC)
15 företag håller djur (nöt, får, get, häst, höns, bin).
I bygden finns även tre betydande arbetsplatser inom vård, skola, omsorg, varav 1 arbets-givare
är offentlig och 1 privat. Ca 2,5 km utanför bygdens östra gräns finns ytterligare en.
Svenska Kyrkan är också arbetsgivare, samt har betydelse för besöksnäringen.
I bygden finns också föreningar som inte är registrerade i UC, men som ändå bedriver
verksamheter av betydelse för bygdens utveckling, t ex inom besöksnäring.
Även hobbyverksamhet, som konst och hantverk, är en resurs att inkludera.

Samhällsplanering
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Gällande översiktsplan för Söderhamns kommun antogs i mars 2006. Översiktsplan
sorterar direkt under Kommunstyrelsen och hanteras av Samhällsbyggnadsstrategen.
Översiktsplanen är vägledande för frågor om var vi ska bygga nya bostäder, var
företagsetableringar kan ske, var nya vägar ska dras fram och hur kommunen tillgodoser
riksintressen, samt kommande LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) som
kan ge möjligheter till dispens från strandskydd.
Översiktsplanen ska främja en långsiktig resurshushållning med mark, vatten, energi och råvaror.
Planen ligger till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra
myndigheter utan att vara juridiskt bindande.
Översiktsplan för Söderhamns kommun
Översiktsplan för kustområdet
Översiktsplan tema Vindkraft
Informationen delvis hämtad från www.soderhamn.se

En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) visar på de styrkor, svagheter,
möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att skapa
en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv.

Styrkor

Affären, skolan, förskolan kvar
Geografiskt sammanhållen bygd
Stark lokal identitet
Gott självförtroende, van att ta saker i egna händer
Central belägenhet i länet
Samhörighet, sammanhållning, engagemang
Starkt föreningsliv
Brandvärn
Trönöbygden ek för
Erfarenhet
Tillgänglig natur
Samlingslokaler
Värdefull åkermark
Lokalt ägd jord och skog
Många småföretag

Svagheter

Få arbetstillfällen
Demografi
Dåligt utvecklad kollektivtrafik
Hemmablindhet

Möjligheter

Samverkan
Fiber och annan infrastruktur
Inflyttning
Många potentiella hus tillgängliga för permanentboende
Arbetstillfällen
Turism/besökare
Egen energiproduktion
Starkt föreningsliv
Gamla kyrkan
”Trönödiagonalen”
Ökad produktion av livsmedel

Hot

Neddragning av kommunala och landstingsdrivna verksamheter
Krympande kommunal budget
Höjda bensinpriser
Utflyttning
Skolan läggs ned
Affären läggs ned
Försämrade kommunikationer
”Tappade sugar”
Peak Oil
”Trönödiagonalen”
Minskade kommunala insatser orsakar mer ideellt arbete
Mindre skatteintäkter till Söderhamns kommun

Vår vision inför framtiden
För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat sex områden:
•

Vi vill verka för en hållbar bygd

•

Vi vill verka för en ökad samverkan i bygden

•

Vi vill utveckla boendet i bygden

•

Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden

•

Vi vill verka för en utvecklad infrastruktur

•

Vi vill verka för en ökad turism i bygden

Jobbas vidare med den 9 juni.
Slutlig sammanställning där efter.

Visionen i korthet
Hållbarhet

Omställning för uthålligt, levande lokalsamhälle

Samverkan

Ungdomssatsning – förutom idrott
Värna och utveckla lokala engagemang som krydda för tillvaron
Samverkan – samordna resurser
Ökat engagemang för gemensamma tag
Involvera sommarboende

Boende

Attraktiva boenden för alla åldrar

Service

Skola
Barnomsorg
Butik/affär
Byamack
Matställe
Övernattning
Äldreomsorg

Infrastruktur

Utveckling av näringsliv
Utveckling av besöksnäring
Utveckling av infrastruktur - fiber, vägar, kommunikationer
Tillgänglighet för företagare – lokaler och utbyggnad av fiber

Turism

Mat
Logi
Upplevelser – fiske, bad, skogen, jakt
Sevärdheter
Ta tillvara lokala resurser – kyrkorna, ån, fäbodvallar,
Söderblomsgården
Utveckling av besöksnäringen – bättre samordning

Kontaktperson:
Trönöbygden ek för
0270 – 42 77 62
info@tronobygden.se

