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Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid,  

men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. 

Och arbetet har redan påbörjats! 



Lokal Utvecklingsplan 

En Lokal Utvecklingsplan fyller fler funktioner; en bra information till nyinflyttade i bygden, ett 

underlag till framtida ansökningar om projektmedel via t ex Leader, information till kommunen 

om bygdens önskemål och vision bland annat som underlag för dess framtida arbete med 

översiktsplaner, men framförallt en gemenskap att tillsammans forma den framtida bygden och 

dess utveckling. 

 

Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 3 februari 

2019. 

 

Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan; 

 

Med VAD/HUR kan vi tillsammans utveckla Åmot-bygden? 

 

Processarbetet ledde fram till att det bildades fem olika arbetsgrupper som därefter arbetade 

vidare med olika utvecklingsområden: 

•  Service 

• Turism 

• Kultur och fritid 

• Kommunikationer 

• Näringsliv 

   Det gemensamma materialet har därefter sammanställts. 

 

Sammanställningen justerades och kompletterades i omgångar för att slutligen redigeras av en 

mindre grupp deltagare. 

 

Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som 

beskriver Åmot-bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 

Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett ”levande material” och kan därför uppdateras i 

takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning. 



Översiktsplan 

 

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens 

långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Planen är till för att olika 

förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur 

mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar 

utveckling. 

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande 

och annan användning av mark och vattenområden. I översiktsplanen vägs eller prioriteras olika 

allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen, det gör man 

först i detaljplaner eller bygglovsprövningar. 

 

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner: 

1. En vision för kommunens framtida utveckling som tas fram i dialog med allmänheten 

2. Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och 

vattenanvändningen 

3. En dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, 

avgränsning och tillgodoseende 

Den senaste kommuntäckande översiktsplanen för Ockelbo kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2013-05-06. I plandokumenten finns fördjupningsstudier och -karta för de 

centrala delarna av Åmot. 

Se vidare www.ockelbo.se 

 

 

 

 

 

 

 



Vår bygdeprofil 

Åmot  
Byn har fått sitt namn av att två åar, Kölsjöån och Bresiljeån, möts och bildar tillsammans 

Testeboån.  

Åmot är en tätort och tillhör Ockelbo kommun belägen i nordvästra hörnet av Gästrikland, 

gränsande till Hälsingland och Dalarna. Byn ligger cirka 17 km nordväst om centralorten 

Ockelbo. 

 

Åmotsbygden omfattar idag mera sammanhängande bebyggelse i Åmot, Västerbo, Rönnbacken 

Källsjön och Lövtjärn.  

 

 

 
 

 

 

Historik 

Åmot har i århundraden levt på järn och skog.  

Finska svedjebönder anlände under 1500- och 1600-talen. De brukade jorden 

med svedjejordbruk tills skogen fick andra värden främst för framställning av träkol till 

järnframställningen.                 

Före 1700-talet fanns endast två mindre byar vid Åmot. 

Ett järnbruk, med masugn och hammarsmedja, anlades 1710 av Catharina Bröms, ägare till de 

järnbruk som senare skulle gå under benämningen Ockelboverken. Det blev början på långvarig 

tradition av järnframställning. Bakgrunden var att det runt Åmot fanns gott om skog samt ett 

vattendrag där en hammarsmedja och hytta kunde anläggas. Bruket växte fort och hade snart 

blivit Gästriklands största arbetsgivare med 300 personer anställda. 

 

Järnframställningen upphörde i och med att Ockelboverken lades ner. Verksamheten köptes av 

Kopparfors och Hofors Sågverk AB och en omstrukturering av verksamheten skedde mot timmer 

och virke. Företaget ombildades 1937 till Kopparfors AB. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockelbo
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnbruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/1710
https://sv.wikipedia.org/wiki/Catharina_Br%C3%B6ms
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockelboverken


 
Masugnen i Ämot 

 

 

Dagsläget  

 

I Åmot finns en butik (Tempo) med livsmedel och övriga dagligvaror som är öppen veckans alla 

dagar. Butiken är ”Servicepunkt” med kommunal information, fikahörna, kopieringsservice, 

tillgång till internet mm. Butiken erbjuder både hämtning av kunder till butiken och hemkörning 

av varor. Butiken är ombud för apoteksvaror, post- och paketservice, spelservice, 

utlämningsställe för Systembolaget och försäljning av fiskekort.    

Intill butiken finns drivmedelsstation för bensin och diesel.                                 I 

Åmot finns också ett hotell med restaurang, en motorverkstad och en frisör.                  

Masugnsbadet, Folkparken, Åvallen, Åmotsgården, Bunges Kapell, bagarstugan och tullkvarnen 

samt tillgången till lokalerna i skolan ger bygden olika former av mötesplatser för verksamheter.                           

Den avgiftsfria Kuxatrafiken har flera dagliga turer vardagar mellan Åmot och Ockelbo tätort.  

 



 
Bunges kapell 

 

 

Idag är Åmot en viktig plats för skogsbruket och Stora Enso Skog är den största arbetsgivaren på 

orten. Småföretagandet är främst inriktat på jord/skogsbruk.  

Idag bor cirka 390 personer i Åmotsbygden  

Offentlig service finns i form av förskola. Ett privat behandlingshem startade 2011. 

 

 

Analys 

Åmot har haft befolkningsminskning under en rad av år. Det är absolut nödvändigt att 

vända befolkningsutvecklingen uppåt. För att möjliggöra detta finns detaljplaner framtagna 

som medger en utbyggnad av bostäder i norra delarna av samhället. 

 

 

 

 



Befolkningsstatistik (Ockelbo kommun 2019-04-23) 

 

Ålder  

   0-  5           15 

   6-16           29    

 17-19           13 

 20-29           26 

 30-39           27 

 40-49           39 

 50-59           62 

 60-65           38 

 66-79         110 

 80 >                29 

 Summa  388      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föreningsliv 

 

Arthur Asps Minnesfond   Åmots Bygdeförening  

Byrådet Åmot        Åmots Fiskevårdsområdesförening  

Byggnadsföreningen Lövtjärn  Åmots Folkparksförening 

Byggnadsföreningen Rönnbacken  Åmotsbruks Handel Ek för 

Byggnadsföreningen Åmotsgården  Åmots Husvagnsförening 

Källsjöns Byförening    Åmots IF 

Lövtjärns Byförening                         Åmots Jaktskytteklubb 

Musik och Kulturföreningen Nåkert           Åmots Skidklubb 

PRO       Åmots Vägförening 

Stiftelsen Bunges Kapell 

      

    

      

     

     

      

  

    

  

    

 

 

 

 



Näringsliv  

Näringslivet domineras av företag inriktade på jord- och skogsbruk. Den största arbetsgivaren på 

orten är Stora Enso Skog.   

 

Antal företag i Åmots-bygden                (UC AB Marknadsinformation, Stockholm, 2019-01-15) 

Jordbruk och skogsbruk    18  * 

Tillverkning        1 

Övriga tillverkningssektorn      0 

Byggnads        1 

Handel         3 

Transport        1 

Hotell och restaurang       1 

Företagstjänster       7  ** 

Övriga         5 

Summa      37 

*    Innefattar alla registrerade jord– och skogsbruk, d v s även mindre  privata ägor.                                  

**  Förvaltning, konsult– och reklamverksamhet, redovisning och bokföring m m



En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats)  visar på de styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att   skapa 

en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv.   

 

 

Styrkor En medlemsägd butik med drivmedelsstation, ”Servicepunkt” i 

kommunen, utlämningsställe för Systembolaget, ombud för apotek och 

svenska Spel mm, hämtning av kunder/hemtransport av varor, 

paketutlämning mm 

   Rikt föreningsliv 

Tillgång till lokaler för olika aktiviteter 

   Kostnadsfri kollektivtrafik 

   Förskola  

   Hotell med restaurang 

   Campingplats 

   Byn är positiv till nyinflyttning 

 Fin natur med mångsidigt friluftsliv (fiske, badplatser, vandringsleder, 

 skidspår, jakt och skoterleder) 

Aktivt lantbruk som håller landskapet öppet 

Närhet till större ort 

Utbyggt fibernät i centrala delarna 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svagheter  Andra som styr offentliga instanser, t ex Region och kommun   

Brist på lediga hus och lägenheter, vilket begränsar möjligheterna till 

rörlighet på bostadsmarknaden och inflyttning till bygden 

Volontärerna blir färre 

   För få övernattningsmöjligheter 

   Bristande marknadsföring och information om bygden 

   Begränsad eller ingen kollektivtrafik på vissa tider    

   Få arbetstillfällen i byn 

   Paketutlämning från Post Nord saknas 

   Skev befolkningsstruktur 

   Brist på bredband med tillräcklig hastighet för många hushåll 

 

 

Möjligheter  Förbättrad marknadsföring och information till besökare/boende 

Åmotsbladet ges ut igen 

Fiberuppkoppling har gjort att flera kan ha möjlighet att delvis jobba 

hemifrån 

Bygdepengen från vindkraftsparken 

Utveckling av naturturism 

Utveckling av verksamheter i våra unika miljöer, exempelvis smedjan och 

kvarnen 

 

 

Hot   Minskat kundunderlag hotar butiken och drivmedelsstationen 

   Minskade ekonomiska resurser i kommunen 

   Vindkraftsverken kan påverka friluftslivet och djurlivet    

   Minskat antal permanentboende   

               

 



 Vår vision inför framtiden      

 

För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat fem områden: 

 

• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden  

• Vi vill verka för en ökad turism i bygden 

• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden  

• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden 

• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden 

 

 

 

Visionen i korthet 

 

Turism Samarbete mellan befintligt näringsliv och föreningar för att 

utveckla turismen 

    Förbättra informationstavlor och hänvisningsskyltar till besöksmål 

    Samordna anslagstavlor i byn 

Utveckla våra unika miljöer (smedjan, folkparken, kvarnen, 

kapellet) 

     

 

Service   Utveckla offentlig service  

Odlingskooperativ 

Boendeservice på byn (snöskottning, gräsklippning mm) 

Paketutlämning Post Nord i butiken  

Försäljning av lokalproducerade varor i butiken 



Kultur och fritid  Samordning och utveckling av lokaler 

    Ett ”Folkets hus” på skolan (vävstuga, gym, kurser, möten mm) 

    Vandringsleder 

    Se över föreningsstrukturen (föreningssamverkan) 

 

 

Kommunikationer  Förbättrad kollektivtrafik efter resebehov 

Utbyggt bredband 

 

 

Näringsliv   Utbyggt bredband för att kunna arbeta hemifrån 

    Förbättrad paketservice (webb-handel) 

    Tillgång till lokaler 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 
 

Byrådet Åmot 

kontakt@amot.nu 

 


