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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 

 

Nyhetsbrev Mars 2016 

Lägesrapport Fjällvägensamarbetet  

Sportlovsveckorna pågår för fullt. Många är de hemvändare, återk-

ommande besökare och de som just upptäckt Fjällvägenland som be-

folkar Fjällvägen just nu Det gillar vi. Men vi gillar inte att de bitvis 

ska behöva färdas längs en väg som behöver bli både säkrare och 

framkomligare. Vardag för oss som lever och verkar I Fjällvägenland. 

Ett säkert, hållbart och kvalitativt resesätt eftersträvas. Om vi pratar 

näringslivs-och destinationsutveckling är det inte ok. Vi behöver prata 

samhällsbyggnad och inte bara vägbyggnad.  En infrastruktur I bättre 

kondition är nödvändig. Därför måste vi jobba vidare för att lyfta 

våra gemensamma frågor I samverkan och dialog.   

Just nu ligger en ansökan med inbjudan till ett gemensamt partnerskap för 

Fjällvägen  hos kommuner, destinationsbolag och regioner. Om vi ska 

kunna fortsätta samverka på riktigt behövs en gemensam organisations-

plattform.  Alla pratar samverkan men det krävs verktyg, engagemang och 

kunskap för att samverka på riktigt. Det krävs samsyn och god kommuni-

kation. Och kommunikation är svårt. Riktigt svårt. Det blir dessutom svårt 

på riktigt om vi inte kommunicerar eller slutar kommunicera. Därför behö-

ver vi strategier för att samverka och kommunicera. Lägg därtill en portion 

av vardera uthållighet, mod och vilja, så är vi en bra bit på väg. Vi som har 

arbetat med  Fjällvägens utveckling önskar givetvis att samarbetet ska fort-

sätta. Att det vi har byggt upp får utvecklas i en riktning som är bra på 

såväl det lokala som regionala planet. Därför måste det beslutas om en 

permanent organisation i form av ett partnerskap. Ett partnerskap som vi 

snarast kan sjösätta.  

Förslaget till partnerskap med inbjudan hittar du på Fjällvägens hemsida, 

dels i bloggen, dels under press/dok.  www.fjellvagen.se 

/Vibeke Sjögren Ottosson 

Tf samordnare Fjällvägens samverkansgrupp 
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