VERKSAMHETSPLAN
2021
Samverkarna i Glanshammarsbygden

Långsiktiga mål
Främja närings-, förenings- och kulturliv genom att:
Arbeta för att göra Glanshammarsbygden mer attraktiv
för besökare
Tillhandahålla arenor för våra medlemmar att använda
för affärsmässiga ändamål
Arbeta för att göra Samverkarna och dess medlemmar
mer synliga i media
Verka för att allmänna medel för landsbygdsutveckling
kommer området till del

Y-bommar levererade till Ässundet för
montering inför sommaren 2021.

Konkreta mål
Lokal näringslivsutveckling
Möte med unga från orten
Teamsmöte med unga på fritidsgården – förståelse för företagande, Företagsbesök för ungdomar
(NYTT)
Service till nya företag
Styrelsen stöder lokala aktörer som vill starta företagsverksamhet och erbjuder lokaler vid Ässundet
som arena för att komma igång.
(NYTT)
Ässundets sommarcafé
Inför år fyra på Ässundet, kommer vi att öka vår strävan att använda sommarcafét som arena för våra
företagsmedlemmar.
2021 erbjuder vi tre heltidstjänster och ett tiotal deltidstjänster på Ässundet sommarcafé (öppet majaugusti). Till detta kommer arbetstillfällen för 20 sommarjobbare i samarbete med Örebro kommun.
Drygt 4/5 av arbetstagarna kommer från Glanshammarsområdet.
Samt nytt för i år en nyöppnad butik i Nisses stuga, ny glasskiosk i parken samt ett påbörjat projekt att
renovera en Hjälmarsnipa till sjödugligt skick samt en utställning av en snipa. (NYTT)
Bygdegården
Styrelsen arbetar aktivt under året gentemot berörda kommunala instanser för att Bygdegården ska
få en långsiktig lösning som innebär att huset förblir i lokalsamhällets ägo och stödjer
bygdegårdsföreningen i det fortsatta arbetet med att fylla huset med verksamhet och hyresgäster.
(NYTT)

En Hjälmarsnipa till utställning och en
som ska göras sjöduglig genom ett
projekt under 2021. Sniporna som
legat på en höskulle i 30 år är en gåva
från Arne Bülow, Stora Mellösa.

Publika arrangemang
Kulturglädje i Glanshammarsbygd. Arrangemanget
kan betecknas som föreningens kulturella och
näringslivsmässiga flaggskepp med över 2000
besökare och ett 60-tal medverkande utställare. 2021
arrangeras det senare under hösten om Covid-läget
tillåter.
Inför 2021 diskuteras också hur Kulturglädje kan nyttjas
bättre för lokala företag, arenor för uppmärksamhet är
vid det här laget väl upparbetade. (NYTT)
Julgran och påskgran på Torget. Dvs traditionell
julgran och en högst otraditionell påskgran som pyntas
med hjälp av 150 barn från Glanshammars skola. Denna
invigs med livesänd musik på Facebook dagen före
Skärtorsdag. (NYTT)
Julmarknad i Gruvbyn och bygdegården.
Glanshammar är begåvat med flera julmarknader.
Denna vid bygdegården har ca 500 besökare. Den
arrangeras 2021 om Covid-läget tillåter.
Samverkarna driver Ässundets sommarcafé för fjärde
året och ett 20-tal publika arrangemang planeras för
(om Coronarestriktioner tillåter). Det blir en blandning
av folkmusik, blues, jazz och opera, ett flertal
motorkvällar samt specialsatsningar kring de sex
flaggdagarna under sommaren. Till detta kommer sexåtta separata konstutställningar i två olika lokaler vid
Ässundet.
Nytt för i år på Ässundet blir en limerick-tävling och en
diktutställning i samband med en tävling för yngre
medborgare i ”kast med liten utrangerad bok”. Detta
inslag kommer vi att inbjuda våra medlemmar till att
samplanera. (NYTT)

En liten gosse från Väringsbricka
hade sån förfärlig hicka
Han försökte bota med vatten
Och testa å svälja katten
Fortsatte med att hälla is i sin ficka.

I samarbete med fritidsgården arrangerar vi också ett
lövblås-battle i samband med vårstädningen inför
säsongsstarten. (NYTT)
Satsning på ny musikscen
Vi gör en satsning på ett musikarrangemang med
lokala operasångare såsom steg 1 i en mer långsiktig
satsning på att undersöka möjligheterna till en större
musikscen i gruvmiljö. (NYTT)
Glada barn vid ”Ninja-banan” vid Ässundet

Marknadsföring & lobbying för
landsbygdsutveckling
Lokal turistbroschyr. Den lokala turistbroschyren, med
information om natur- och kulturupplevelser liksom
näringsidkare med öppettid året runt uppdaterades
innehållsmässigt för två år sedan och de 1000 ex som
beställdes då är slut. 2000 nya ex trycktes upp 2020.
Samverkarna deltar i en samordnad PR-aktion med ett 20tal företagare från Örebro. Projektet leds av reklambyrån
Finemanget på uppdrag av Örebrokompaniet. (NYTT)
Landskapsobservatorium Glanshammar. Ett nytt och stort
projekt som drivs av Örebro läns museum och Birgitta
Elfström deltar vi i. Det heter Landskapsobservatorium
och syftar till att lyfta lokal historia, berättelser, kulturellt
intressanta platser, naturen m.m. Det är det andra i
Sverige i sitt slag och har stor potential till
genomslagskraft. Mycket av aktiviteterna inom projektet
innebär digital marknadsföring och besöksinformation via
appar i kombination med fysiska skyltar. Projektet har
påbörjats. (NYTT)
Samordning/PR. Avdela en av de anställda vid Ässundet på
deltid för projektplanering, PR, planering av utställningar
m.m., medlemshantering rörande företagsmedlemmar
och andra förekommande uppgifter. (NYTT)
Publiceringar i Nerikes Allehanda. Styrelsens mål är att
publicera nyheter från området och föreningens
verksamhet minst varje månad i Nerikes Allehandas
föreningsspalt. Syftet är att ständigt synas med något i
den kanalen.
Info på webben. Facebooksidan för föreningen har 539
följare. Facebookgruppen Händer i Glanshammar har 3038
medlemmar. Facebooksidan för Ässundet har 1884 följare.
Dessa används alla tre för löpande information och
marknadsföring av lokala events. Vår hemsida hålls
aktuell.
Marknadsföring av vandringsleder – det finns ett koncept
färdigt för hur vi kan färdigställa vandringsleder i området.
Syfte att dra hit fler besökare, lyfta utpekade natur- och
kulturplatser längs lederna. Finansiering behövs. Möjligt
Leaderprojekt.
Vi stödjer lokala initiativ för publik verksamhet.

Samverkan med andra parter
Utveckla det inledda samarbetet med Folkuniversitetet kring arrangemang och studiecirklar. (NYTT)
Samarbete med Glanshammars fritidsgård – arrangera träffar med ungdomar via Teams. Tema för en
av träffarna är:
- Vad vill man ha här på orten som saknas?
- Hur upplever man Glanshammar?
- Kan vi göra nåt? (NYTT)
Skicka styrelsemedlemmar eller andra intresserade medlemmar på kompetensutveckling kring
landsbygdsutveckling eller näringslivsfrågor. Återkoppling ska ske till styrelsen. Marknadsföra den här
möjligheten. (NYTT)
Under året samverka med övriga samverkansföreningar samt Örebro kommun och andra
organisationer kring gemensamma projekt.
Bistå Landsbygdsnämnden med information om landsbygdsutvecklings-arbetet i vår del av
kommunen.
Fortsätta utveckla samarbete med andra föreningar och aktörer med Ässundets sommarcafé som bas.

Medlemsvård
Vi arrangerar fyra medlemsmöten varje år runt om i bygden – dessa sker i de flesta fall ”hemma hos”
våra företagsmedlemmar.
Dela ut Samverkarnas utmärkelse till företag, förening eller privatperson som gjort något berömvärt i
och/eller för bygden.
Medlemsutskick sker ett tiotal gånger per år via tre kanaler - per mejl, via hemsida och via två
Facebookkanaler.
Aktivt arbeta med medlemsvärvning, särskilt i samband med större arrangemang.

