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Temadag och 
Förbundsmöte

11-12 april 2019
Sollefteå

11 april - TEMADAG

Vi startar med registrering och lunch kl. 12,00

Lokal: Hallstaberget, Sollefteå

Ur programmet:
Kl. 13.00 Seminarium "Norrländsk Bildväxling", 

med utgångspunkt i Förbundets förstudie genom 

Leader Höga Kusten. Medverkan från ideell, 

off entlig och privat sektor på lokal och regional 

nivå. 

Hållpunkter:
Kl. 13.30 Stefan Karlsson, VD berättar om sitt 

entreprenörskap och hotell Hallstaberget.

Kl. 14.30 Eftermiddagskaff e

Kl. 15.00 Fortsatt seminarium

Kl. 16.00 - 17.00 Information om förbundets 

förstudie, Malin Ackermann.

Kl. 19.00 Middag på Hallstaberget med utdelning 

av våra hedersbelöningar Norrlandsbjörnen och 

Olof Högbergs-plaketten. 

Värd för förbundsmiddagen, Johan Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande, Sollefteå kommun.

Anmälan
Anmäl dig snarast till vårt kansli, dock senast 1 
april. Anmälningslänk fi nns på vår hemsida.
www.norrlandsforbundet.se
Där anger du om du deltar i hela- eller delar av 
programmet. 

Bokning av boende görs direkt till Hallstaberget, 
Hallsta, 88131 Sollefteå, Tel: 0620 - 123 20, 
www.hallstaberget.se, reception@hallstaberget.se.
Uppge "Norrlandsförbundet" vid bokning. 
Välkomna till Sollefteå.

Du som är medlem 
inbjuds till:

Hallstaberget. Foto: Sollefteå kommun

Nattbild från hotellet. Foto: Joakim Nordborg
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• Sollefteå är Västernorrlands fjärde 
största kommun med cirka 20 000 
invånare.

• Historiskt innebar Sollefteåforsen ett 
hinder för transporter uppåt efter älven 
eller vidare in i landskapet och en 
naturlig handels- och mötesplats uppstod 
därför i trakterna runt forsen. 

• 1902 blev municipalsamhället Sollefteå 
en köping och 1917 hade befolkningen 
ökat så mycket att Sollefteå fi ck 
möjlighet till stadsprivilegier.

• I det som vi idag kallar Sollefteå 
kommun fanns i början av förra seklet, 
förutom själva köpingen, 15 socknar.

• Flyg Sollefteå-Stockholm tar cirka en 
timme. Kramfors/Sollefteå fl ygplats 
ligger cirka 30 minuter från Sollefteå 

centralort. Med bil nås Sollefteå via 
riksväg 87 och 90. Nätet av busstrafi k är 
väl utbyggt.

• Näringslivet är varierat och består 
främst av små företag, men även större 
privata arbetsgivare. Sammanlagt fi nns 
det cirka 1 100 företag i kommunen.

• Sollefteå kommun är landets näst största 
producent av vattenkraft och 15 % av 
Sveriges vattenkraftsproduktion sker 
här. I kommunen pågår ett aktivt arbete 
inom området miljövänlig bioenergi.

• Hällristningsområdet vid Nämforsen i 
Näsåker är med sina 5 000 hällbilder 
norra Europas största område med 
samlade ristningar

Korta fakta om Sollefteå

12 april - FÖRBUNDSMÖTE

Kl. 08.30 Lokalt engagemang ger företag och 
framtidstro. Hans-Erik Näslund, Hela Sverige ska 
leva Västernorrland. 
Kl. 09.00 Besöksnäringen som tillväxtfaktor, 
Lokala exempel.
Kl. 10.00 Förbundsmötesförhandlingar
Kl. 12.00 Lunch
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