


Svärdsjö intresseförening

• Svärdsjö intresseförening 
bildades 1990, drygt 200 
medlemmar idag (bor ca 
1400 st i Borgärdet)

• Intresseföreningen ska ta till 
vara och utveckla de 
förutsättningar som finns 
samt bidra till framtidstro 
och livskraft i Svärdsjö

Svärdsjö



BID-projekt

• BID är en projektmodell för att utveckla en geografisk plats i 
samverkan med ett antal aktörer

• BID-projektet i Svärdsjö (2020-2021, 18 månader) gjordes 
tillsammans med Grängesberg och Sollerön, fokus var på 
service på landsbygden, har resulterade i en ny handbok
https://www.svenskastadskarnor.se/var-bid-modell/

• Resultatet av projektet har sammanställts i en affärsplan som 
förvaltas vidare av Svärdsjö intresseförening

• Fem fokusområden inom BID-projektmodell
- platsen
- platsvarumärket
- utbud
- rent, tryggt och säkert
- tillgänglighet

https://www.svenskastadskarnor.se/var-bid-modell/


Affärsplan Svärdsjö



Innehållsförteckning BID affärsplan

1. Historik
2. Samverkansorganisation
3. Geografiskt område
4. Platsens intressenter
5. Identitet och varumärke
6. Vår gemensamma vision
7. Mål, delmål och målbilder
8. Nulägesanalys
9. Fokusområden
10. Kunder, invånare och besökare
11. Konkurrenter och kollegor
12. Strategi
13. Riskanalys och prioriteringslista
14. Medfinansiering
15. Handlingsplan



Svärdsjöstigen

• Utvecklat vandringsleder

• Tagit fram en naturkarta med besöksmål 
tillsammans inom Svärdsjöbygden

• Väldigt uppskattade



Pendlarparkering

• Ny pendlarparkering invigd för ca 
1 år sedan

• Parkering för samåkning och 
busspendling

• Laddstolpar och motorvärmare

• Uppvärmd väntkur och 
väderskydd för cyklar



Svärdsjömacken

• Vår mack fyller en viktig funktion i 
bygden

• Vi har fem-års-jubileum i helgen

• För varje tankad liter går det tillbaka 
medel för bygdens utveckling



Aktivitetspark Gropen

• Utveckla en aktivitetspark för barn 
och ungdomar

• Ett pågående projekt med invigning 
planerad till våren 2023

• Mycket stort intresse och efterfrågat



Övriga aktiviteter inom BID

• Uppsnyggning av busshållplats och 
centrummiljön

• Planteringar och grönytor, gjorts 
tillsammans med Kopparstaden

• Trygghetsvandringar

• Enkäter, workshop, arbetsgrupper, 
samverkan med 
företag/kommun/politiker



Arbete tillsammans inom Svärdsjöbygden

• Viktig samverkan inom Svärdsjöbygden 
(Linghed, Toftbyn, Vintjärn, Svartnäs, 
Svärdsjö och Lumsheden), har en 
gemensam utvecklingsplan

• Arbete med uppdatering av hemsidor

• Infartsanslagstavlor

• Gemensamma aktiviteter
- Politikerträff inför valet
- ”Unga på landsbygden”
- Företags- och föreningsfrukost



Hjärtsäkra Svärdsjöbygden

• Samverkan inom 
Svärdsjöbygden

• 14 hjärtstartare utplacerade i 
värmeskåp, tillgängliga dygnet 
runt

• Gratis HLR-utbildningar till alla



Tack för visat intresse och stort tack för 
utmärkelsen

Vid frågor kontakta

Peter Johansson
svardsjointresseforening@gmail.com

mailto:svardsjointresseforening@gmail.com

