
Fjällvägen 

Vi vill berätta om Norrlands 

inland kapacitet och potential, 

från kust till fjäll. Vi måste få 

tala om vår utveckling, våra 

idéer och drömmar, våra möj-

ligheter att bidra till en positiv 

samhällsutveckling. Vi vill ha 

en dialog mellan kommuner, 

regioner, näringsliv, trafikver-

ket m fl för att lyfta och foku-

sera på våra gemensamma ut-

vecklingsfrågor.  

vibeke.sjogren.ottosson@bollnas.se 

0278-252 26 / 070-1909639 

www.fjellvagen.se 

www.facebook.com/fjellvagen 

Instagram @fjallvagen 

Twitter @Fjellvagen 

GOD JUL 

& 

GOTT NYTT ÅR 

Nyhetsbrev 

JULHÄLSNING DECEMBER 2015 

Lägesrapport Fjällvägensamarbetet 

Från och med december gör undertecknad ca 8-10 timmar per vecka 

som samordnare för Fjällvägensamarbetets fortsättning och utveck-

ling. Detta på uppdrag av samverkansparterna och med Bollnäs kom-

mun som arbetsgivare. Vi jobbar vidare för ett brett partnerskap I 

dialog och samverkan för att lyfta våra gemensamma viktiga frågor. 

Syftet är att hålla kommunikation, information och sociala medier igång 

samt utforma ett konkret förslag till framtida plattform/organisation för 

Fjällvägensamarbetet. Ett första utkast finns, men det behöver uppdateras 

och kommuniceras innan ett färdigt förslag kan lämnas I början av 2016 

för politiken och andra beslutande organ att ta ställning till. Vi vill kunna 

ha ett permanent samarbete/organisation att sjösätta från 1 april 2016.  

Under tiden behöver Fjällvägens syfte och verksamhet kommuniceras 

och lyftas på den lokala och regionala agendan. I likhet med andra 

verksamheter I inlandet. Här har ni lokala politiker ett uppdrag! Pra-

ta Fjällvägen, Atlantbanan mm, med era regionala kollegor och sin-

semellan. En infrastruktur I god kondition, bra tillgänglighet, kom-

munikationer som fungerar och ett näringsliv med framtidstro är 

livsviktiga för oss. Och lyfter ni redan detta, lyft det mer! Det är ingen 

annan som gör detta åt oss. Kunskap om Fjällvägen finns på hemsi-

dan, hos tjänstemän och undertecknad, om ni behöver fylla på kun-

skapsbanken. Kunskap vi har producerat om ex miljöpåverkan, trafi-

kflöden, näringslivets utveckling och behov. Fjällvägenarbetet ska 

leva vidare I samverkan för att bidra till regional tillväxt och en 

helhetssyn på utvecklingen.  

  

God Jul & Gott nytt samverkansår! Vibeke Sjögren Ottosson 

 

 

Fjällvägenland 




