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Vad tycker våra barn att fattas i Runemo?  
För att ta reda på det har en process genomförts på skolan i åk 4 till 6.  

Resultatet finns att läsa på sidan 18. 

 

 

 

 

– ”Det är bara att gå upp till vägen så kommer man till Thailand ” 
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Lokal utveckling - en av de viktigaste grunderna för en välmående bygd 

I arbetet med lokal utveckling är det viktigt att utgå från ett perspektiv där basen är 
människorna som bor i bygden. Det är ”Kalle och Stina”, som lever och verkar lokalt som skall 
känna att de frågor som behandlas kommer från dem själva och att det är sådana frågor som de 
som individer anser vara viktiga. 

 

Lokal Utvecklingsplan (LUP) - en dokumenterad beskrivning av en bygds 

historia, nuläge, framtida möjligheter och utmaningar. Från dokument till verkstad 
genom en gemensamt tagen framtidsvision med utvecklingsområden för bygden. 

Resultatet av en lokal utvecklingsplan kan användas som ett nav i fortsatt utveckling av den 
bygd den berör. Den utgör en analys och objektiv bild av hur bygden mår och vilken inriktning 
man ska ta, samt vilka insatser som behövs för att gynna fortsatt utveckling. 

Målgruppen för denna LUP är boende i Runemo (fast och fritid), vår kommuns politiker och 
tjänstemän, Region Gävleorg, Länsstyrelsen, ut- och nyinflyttade, turister, ungdomar i Runemo. 
Samt alla övriga som på något vis har intresse och kommer i kontakt med vår hembygd. 

Lokala Utvecklingsplan Runemo mars 2020 har tagits fram i ett samarbete mellan boende på 

bygden och Länsbygderåden X-ing Gävleborg genom projektet Förädlingsmackapären 

(2018 – 2020).  

Den 10 april 2019 bjöds boende och intresserade från bygden in till en kväll där tankarna kring 
en egen lokal utvecklingsplan för Runemo presenterades och det genomfördes en process 
utifrån frågan: 

Med VAD/HUR kan vi tillsammans utveckla Runemo? 

Processarbetet ledde fram till fem utvecklingsområden för Runemo: 
 

Attraktivt boende  Attraktiv livsmiljö Bra samhällsservice 
Kommunikationer Social gemenskap 

Det gemensamma materialet har under arbetet sammanställts för att slutligen fastställas till  
Lokal Utvecklingsplan Runemo mars 2020. En process har genomförts på skolan i Runemo i 
årskurs 4 till 6 för att ta reda på vad eleverna där tycker att fattas i Runemo. 

Vi ser på det här dokumentet som ett ”levande material” som kommer att uppdateras i takt 
med att det framtida arbetet med förverkligandet av bygdens viljeinriktning fortsätter.  

KONTAKT LOKAL UTVECKLINGSPLAN RUNEMO MARS 2020 – 

BYGDEFÖRENINGEN RUNEMO FRAMTID och RUNEMO AIK. 
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Välkommen till Runemo  

 

 
I Runemo möts man av en bygd som omgjärdas med skogen tätt inpå brukad åkermark där 
Voxnan rinner stilla genom bygden. Här lever människor med stark känsla för sin hembygd, 
grannsämjan är god och det ideella engagemanget håller många delar av fritiden i vardagen 
öppen. På kartan finner man Runemo i Ovanåkers kommun, Hälsingland, Gävleborgs län.  

Vi som bor här känner att vår by är alldeles ”lagomt” stor och vårt geografiska läge ger oss 

närhet till både tätort och större städer. Närmaste ”granne” är Alfta, tätort i Ovanåker, och här 

finns matvarubutiken Ica Supermarket Alfta. Från Runemo till Alfta (centrum till centrum) är det 

ca 5 km eller 5 minuter med bil.  

Från Bollnäs till Runemo är det ca 16 km (13 minuter med bil) och från Edsbyn till Runemo är det 

ca 20 km (16 minuter med bil). Det är också enkelt att åka kollektivt till och från bygden via  

X-trafik och Linje 100 som har en tidtabell en gång i halvtimmen dag- och kvällstid. 

 

I Runemo finns tre föreningar som alla på sitt sätt jobbar för ett aktivt, öppet och välkomnande 

Runemo. Bygdeföreningen Runemo Framtid - bedriver bygdeutveckling och äger och förvaltar 

Byagården Runemo. Runemo AIK - håller ordning på Runemobadet, hockey- och fotbollsplan 

och mycket mer. Föreningen Flottarleden som håller en 7 km lång vandringsled, utefter Voxnans 

strand, öppen. Här finns också en flottarkoja för uthyrning.  

Folkmängden i Runemo var 250 personer år 2018.  

Något som vi är mycket stolta över är vår skola som ligger mitt i byn. De verksamheter som 

bedrivs på Runemoskolan är grundskolan F-6, fritidshem och Kullens förskola 1 - 5 år.  

Stora arbetsgivare i Runemo är produktionsbolaget Nefab, där man jobbar med kompletta 

förpackningslösningar, och Alfta Frakt där man jobbar inom arbetsområdena transport och 

lager-logistiklösningar. 

 

 

Välkommen till Runemo 😊 61°21′19″N 16°8′31″Ö 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Runemo&params=61_21_19_N_16_8_31_E_type:city(250)_region:SE
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Bygdeprofil 

Genom det mäktiga skogslandskapet med höjder som skimrar i azurblått, sträcker sig Voxnan 

som en livsbringande pulsåder. I den flacka och vida dalgången med öst-västlig riktning har 

människorna slagit ned sina bopålar sedan urminnes tider och där funnit utkomst genom jakt 

och fiske samt jord- och skogsbruk förenad med hantverk och viss handel. Så också i Runemo.  
Så startar Hans Erik Balkom sin beskrivning av ”Hälsingebyn Runemo” i Runemo Byalags 
dokumentering av bygdens historia – Glimtar ur Runemos Historia, till minne av jubileumsåret 
1999. En dokumentation väl värd att läsa för den som är intresserad av bygdens historia. 

Ett dokument som tagits fram ur bildmaterial och dokument från svunna tider, 
bakgrundsuppgifter i olika arkiv, skrifter och handlingar som berör Runemo. Samt dessa viktiga 
muntliga berättelser som äldre bybor delat med sig av inom och utom cirkeln. 

I skriften har man riktat in sig på de levnadsvillkor som präglade våra förfäders tillvaro. Vilka 
drivkrafter och framtidsdrömmar som fanns hos de människor som lagt grunden till vårt 
välfärdssamhälle. 

Namnet Runemo 
Forskarna vet inte vad namnet betyder men det finns en intressant teori som bygger på den 
äldsta kända stavningen från 1500-talets första hälft – Rodhmo. 
 
Stavelsen Rodh härrör sannolikt fran det fornsvanska ordet för rodd. Ändelsen mo betyder nog i 
detta sammanhang en ”farbar skog”, en skog där det var möjligt att på stigar av moränliknande 
underlag förflytta sig genom annars mycket svårgenomtränglig terräng. 

Läggs dessa två samman skulle betydelsen av Rodhmo kunna vara ”Skogen dit man åker båt” 
enligt Sture Hall, en av deltagarna i Historiecirkeln. 

Med tiden försvann uttalet av Rodhmo och ersattes med Runemo någon gång under 1800-talets 
andra hälft. 

Voxnan – en viktig vattenled 
Genom anslutningar till sjösystemet i sydöstra Hälsningland utgjorde Voxnan en naturlig 

förbindelse mellan kusten och den livliga handels-, tillika pilgrimsleden som korsade 

vattenvägen vid Knåda. 

Antagligen var denna vattenled både snabbare och bekvämare än inlandsleden vid kontakterna 
med de mellansvenska och finska kusttrakterna.  

Det är alltså möjligt att Rodhmo var av stor betydelse för samfärdseln i forntiden. Här fanns en 
naturlig och lättforcerad tvärförbindelse, genom det troliga vadstället vid Sprite i Norrsjön, med 
anslutande vandringsstigar till bosättningar i de nordöstra- och de nordvästra skogstrakterna. 
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Människornas försörjning 

Här har man, liksom i övriga Voxnadalen, livnärt sig på vad jorden och skogen alltid har erbjudit.  

I dalgångens sluttningar är jorden ganska lättbrukad om än något lerig. Stora gårdar grundlades 

tidigt i bygdens historia. Den mest kända är Bångagården vars brokvist ofta avbildas och utgör 

ett kännetecken för det genuina hantverk som finns i Hälsingland. 

Skogen har alltid stått högrest och välväxt med ett tätt virke av hög kvalitet.  

Under Industrialismens barndom uppstod, med början år 1869, en kraftig rusch i flottningen när 

timret som avverkades skulle ned till de nyanlagda sågverken i kusttrakterna. 1899 tog några 

handlingskraftiga bönder, med stark anknytning till bygden, initiativet att grunda Runemo 

Sågverks Aktiebolag; en toppmodern anläggning med fyra ramar där gott och väl 500 000 

timmer sågades varje år. Ändå passerade ytterligare 4 – 5 miljoner stockar strömmarna i 

Runemo på väg mot kusten. Sågen var i bruk fram till branden 1946. 

Under dessa årtionden frodades samhället och det fanns underlag för mataffärer, café med 

resanderum, bageri, mejeri och sportaffär; ja till och med var en hattmodist verksam några år. 

1951 flyttade bröderna Nordgren tillverkningen av emballage till den nedlagda sågverkstomten. 

Här tryggades en väsentlig del av sysselsättningen i bygden. Genom sitt framsynta ledarskap har 

NEFAB spelat en stor betydelse för bygdens invånare. 

När elektriciteten kom till Runemo 

Elektriska installationer började troligtvis utföras i Runemo omkring åren 1914 – 1915. Då 

endast för belysning. Kraft för motorer kom först senare. Före elektricitetens ankomst fick man 

all belysning från fotogenlampor, karbidlyktor och stearinljus. 

 

Glimtar ur Runemos Historia 

Under hösten 1998 startade Runemo Byalag en studiecirkel som arbetade med att dokumentera 

bygdens historia. Man använde sig av bildmaterial, dokument från svunna tider, man letade i 

arkiv och studerade skrifter och andra handlingar som på något vis hörde ihop med Runemo. 

Muntliga berättelser från äldre bybor finns med som en värdefull källa i dokumentationen. 

Förutom ovanstående text, hämtad från skriften, så kan man här bland annat även läsa om 

Hälsingegårdar, utvandringen, soldater, Dala Hälsinglands Järnväg. Hur man i slutet på 1800-

talet bygger en egen effektiv sågverksanlägning och drar nytta av de goda konjunkturerna för 

sågade trävaror. Hur upptakten till NEFABS framtida verksamhet startade och du får kliva in i 

Runemo gamla skola (1893 - 1953) och lära känna dess historia. 

    Källa ”Glimtar ur Runemos historia”år 1999 av Historiecirkeln inom Runemo Byalag. 
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Samhället idag  
 

Runemoskolan 

De verksamheter som bedrivs på Runemoskolan är grundskolan F-6, fritidshem och Kullens 

förskola 1 - 5 år. 

Skolan F-6 har 83 elever och tio personal som arbetar där. På fritids är det ca 55 barn inskrivna. 

Förskolan Kullen 1 - 5 år har 22 barn inskrivna. 

På Runemoskolan arbetar all personal aktivt för att skapa självständiga och ansvars-tagande 

individer med lusten att lära i en trygg och lärorik miljö. Vi har som mål att alla elever ska få 

samma möjlighet att nå de uppsatta kunskapskraven i kursplanen. 

Vi arbetar ständigt med värdegrunden för att skapa trygghet, vi gör det genom att skapa 

trivselregler, ta tag i mobbning/kränkning på en gång, genom att visa respekt och hänsyn för 

varandra, genom kontinuerliga faddergruppsaktiviteter som skapar gemenskap och 

samhörighet mellan liten och stor som leder till ansvarstagande och trygghet. 

Skolan har en fantastisk utomhusmiljö som erbjuder en vacker och spännande natur att 

upptäcka och utforska i. Förutom en otrolig natur så finns även en lekplats med sandlåda, 

lekstuga, bollplank, kingrutor, basketkorgar, frisbeegolf, fotbollsplan, pulkabacke, tillgång till 

ishockeyplan och skidspår på vintern. Inomhus har skolan en egen idrottshall med klättervägg. 

 

Utomhusmiljö 

Vår utomhusmiljö erbjuder oändliga möjligheter till utomhuspedagogik i alla teman och ämnen 

för alla åldrar från förskola upp till klass 6. 

          Källa www.ovanaker.se 
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Linje 100 en viktig pusselbit i vardagen och på fritiden 

För boende i Runemo, och bygdens utveckling i sig, är det av stor vikt att vi får behålla den 
befintliga busstrafik som bygden har via X-trafik och Linje 100. Idag åker man med buss via 30 
minuters avgångar i båda riktningar måndag till fredag, 60 minuters avgångar lördag till söndag. 

Att åka kommunalt, både till och från Runemo, är enkelt idag för skolungdommar, 
arbetspendlare, besökare och turister. Här följer ett citat från en boende på bygden: 
 – ”Det är bara att gå upp till vägen så kommer man till Thailand.” 

Här måste vi ha koll så inga förändringar kommer att ske!  

FRAMTIDA MÖJLIGHET:  
I Runemo tänker vi grönt och ser gärna att det byggs på med pendlarparkering i anslutning till 
busslinje 100. 

 

Byagården Runemo 

Bygdens kulturcenter. Byagården drivs av föreningen Runemo Framtid. Här finns tillgång till kök, 

liten sal (35 pers) stor samlingslokal med scen (100 pers). Teknisk utrustning i form av ljud- och 

ljusanläggning, videokanon. Här har vi fiber  

Här arrangeras året om olika större och mindre event så som kôlbullekvällar, marknader, 

musikcafé, julgransplundring. 

Lokaliteterna är tillgänglighetsanpassad med handikapptoalett och anpassad ingång. 

Föreningen ser gärna att fler upptäcker och nyttjar lokalerna som har stor potential att passa 

olika former av aktiviteter. 

https://bygdegardarna.se/runemo/ 

Stora arbetsgivare i Runemo 

Nefab - förpackningsföretag   
Alftafrakt – transport, lager-logistiklösningar 
Runemo Grus - moränkross 
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Arenor fritid 

I anslutning till skolan finns: 

Fotbollsplan Hockeyplan Gymnastiksal 

Betelkyrkan  

En kristen församling, med stort hjärta för mission, belägen i centrala Runemo. 

 
 
Natur och fritid - ett axplock från bygden 

Vandringsstråk 

Bastun Runemobadet 

Flottarleden (läs mer sid 10) 

Flottarkojan 

Fiske i Voxnan och Norrsjön  

Uggaberg – vandringsstig  

Badstrand  

Björn i Klitten  

Innebandy dam/herr (RAIK) 

Gympa  

Hockey- och fotbollsplan 

Pulkabacken ”Nybyggar” 

Teatergrupp (Byagården) 

Alfta Träningscenter 

Skoterleder 

Norrsjön Runt – cykla, spring, gå 

Hitta ut
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Föreningar 

RUNEMO AIK  

Firade 70 år 2019. 

Runemobadet sköts ideellt via Runemo AIK. Här delas sommarveckorna upp mellan ett antal 

familjer som klipper gräs och håller ordning/städar bastu, omklädningsrum, dass och soptunna. 

Föreningen sköter också hockey- och fotbollsplan, pulkabacke, bouleplan, gymnastiksalen på 

skolan, innebandy dam/herr, på gång är en cykelbana. 

BYGDEFÖRENINGEN RUNEMO FRAMTID  

Föreningen som bedriver bygdeutveckling och har en egen samlingslokal, Byagården Runemo. 

FÖRENINGEN FLOTTARLEDEN RUNEMO – SÖRÄNG  

Föreningen Flottarleden Runemo-Söräng tillhandahåller en vandringsled med servicefunktioner 

för trivsel och upplevelse av vildmarksnatur. 

Samlingslokaler/samlingspunkter i Runemo 

BYAGÅRDEN RUNEMO – stor samlingslokal, wifi, kök med porslin för 150 personer. Uthyrning 

till många olika typer av arrangemang/evenemang – större eller mindre.  

Drivs av föreningen Runemo Framtid. 

SKOLANS MATSAL – föreningsmöten med mera. 

SKOLANS GYMNASTIKSAL – för träning och kalas. 

BASTUN VID RUNEMOBADET – för mindre sällskap – drivs ideellt av föreningen Runemo AIK. 

ISHOCKEYPLAN/FOTBOLLSPLAN – för träning av olika slag –  

drivs ideellt av föreningen Runemo AIK. 

FLOTTARKOJA FLOTTARLEDEN – Flottarkoja, på 50 kvm, kan bokas för övernattning, 

arrangemang, födelsedagar med mera. Drivs av föreningen Flottarleden Runemo-Söräng. 
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Besöksmål 

FLOTTARLEDEN RUNEMO – SÖRÄNG   

Upplev äventyret ”Flottarleden” i hjärtat av Hälsingland. Ett av Voxnadalens vackraste områden 

med en rik flora av unik växtlighet, fiske och natur. En vandring längs Voxnans strand mellan 

Runemo och Söräng där man följer de gamla flottarnas hårda arbetsvillkor samtidigt som du är i 

en av den vackraste naturupplevelsen man kan njuta av i Hälsingland. Hela sträckan är 7 km lång 

som kan delas upp i kortare sträckor. 

Leden går efter en älvsträcka som det är lämpligt att fiska i, åka kanot eller forsränning, här är 

man mitt i naturen och kan ta ett dopp i det friska rena vattnet. På några platser finns 

iordningställda arrangemang för handikappade. 

Här finns en Flottarkoja, på 50 kvm, som kan bokas för övernattning, arrangemang, 

födelsedagar med mera. För mer information www.flottarleden.com 

KÔLBULLE – EN HÄLSINGSK SPECIALITET 

Flera gånger per sommar går det att äta och smaka på den hälsingska ” Kôlbullen”, en typ av 

tjock pannkaka med tärnat och rimmat eller rökt fläsk, vid Byagården Runemo. 

Kôlbulle (”uttalas kölbulle med långt ö på hälsingemål”) är en nordisk rätt som lagas i stekpanna 

på öppen eld. Den var vanlig bland skogshuggare, kolare (kôlare), rallare, flottare och andra som 

levde under primitiva förhållanden. 

Flera andra evenemang arrangeras på Byagården Runemo. 

 

Mer värt ett besök är: 

Nefabs Gammelgård Stora Hälsingegårdars Väg Boställs Antik   

 

Som framtida möjligheter ser vi: 

Fisketurism Boende för turister    

 

http://www.flottarleden.com/


Infrastruktur 

Runemovägen saknar Gång- och Cykelvägar vilket är förenat med livsfara. 

Fiber finns, men inte i hela Runemo. 

Mobiltäckning – är beroende på leverantör om den är bra eller sämre.  

Posthantering finns med utdelning vardagar.  

Paketutdelning / paketutlämning på ICA Alfta. 

 
 

Antal invånare vid årets slut i Runemo och i Ovanåkers kommun 

Under 2018 ökade totala antalet invånare, i hela Ovanåkers kommun, till 11 684 det är en 

ökning med 75 personer. Året före låg ökningen på 48 personer. 

 

 År Ovanåkers kommun Runemo  

 2018  11 684  250 

 2016  11 631  258 

 2015  11 469  249 

 2010  11 440  263 

 2005  11 873  283 

 2000  12 491  263 

 1995  13 256  263 

 1990  13 558  265 

 

         Källa: www.ovanaker.se 
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Näringsliv Runemo (UC AB Marknadsinformation, Stockholm oktober 2019) 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag Antal 

Jord- och Skogsbruk 20 

Tillverkning 0 

Övrig tillverkning 2 

Byggnads 8 

Handel 3 

Transport 5 

Hotell o restaurang 0 

Företagstjänster 7 

Övrigt  4 

Summa Företag 49 
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Ovanåkers kommun - Vad är en översiktsplan? 
 

En översiktsplan är en långsiktig vision och visar hur vi vill att kommunen ska utvecklas de 
kommande 10–15 åren. Det är här vi målar med de stora penslarna. I översiktsplanen ges 
riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar 
utveckling i kommunen. Exempel på frågor som behandlas är: Var ska det byggas framtida 
bostäder? Var behöver det dras nya gång- och cykelvägar? Var ska det finnas mark för näringsliv 
och industri? Vilka natur- och vattenområden är viktiga att skydda och hur 
utvecklar vi dem? Efter att översiktsplanen har antagits fungerar den som beslutsunderlag och 
ett vägledande instrument för kommunkoncernen. Översiktsplanen är även vägledande vid 
handläggning och överprövningar enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken 
(MB) i frågor som rör mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. 

         

Vad är speciellt intressant för Runemo i Ovanåkers översiktsplan? 

Säkra och trivsamma gång- och cykelvägar 
I Ovanåkers kommun finns ca tre mil gång- och cykelvägar. Vägstandarden behöver vara hög 
och god för att så många som möjligt ska ta cykeln de korta sträckorna som annars oftast görs 
med bil. 
Vi har länge planlagt för bilen, nu är det dags att låta gångtrafikanter och cyklister få utrymme i 
samhällsplaneringen. Att gå, cykla och åka kollektivt är bra för både klimatet och folkhälsan.   
Tydligt planeringsperspektiv på kollektivtrafik samt gång och cykel har visat sig påverka 
jämställdheten och bidrar till ett jämlikare samhälle. 
 
 
KOMMUNEN ARBETAR VIDARE MED… 

• En cykelplan som innehåller åtgärder och planering för gång och cykel precis lika som för 
gatunätet. 
       Källa. Översiktsplan 2030 www.ovanaker.se 

 
 

I RUNEMO ARBETAR VI VIDARE MED… 

• Att starkt bevaka planering och arbete, med en 
gång- och cykelväg mellan Runemo och Alfta, 
eftersom boende i Runemo sedan länge insett att 
det är förenat med livsfara att röra sig utefter 
vägen med cykel eller till fots.  
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SWOT-analys Runemo 

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 med boende i bygdens 
perspektiv. Denna SWOT-analys gjordes på Byagården Runemo den 21 oktober 2019. 

 

 

STYRKOR 

SKOLAN 
VI SOM BOR HÄR 
NÄRA ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER 
BEFINTLIGA STORA FÖRETAG 
FÖRENINGSLIVET 
HÄR KÄNNER MAN SIG TRYGG 
INFLYTTNINGSBYGD 
RIKT FRILUFTSLIV 
HÄR BOR HJÄLPSAMMA MÄNNISKOR 
LÄGRE HUSPRISER ÄN OMLANDET 
GEOGRAFISKT CENTRALT LÄGE 
MILJÖN 
LUGNET 

SVAGHETER 

SAKNAS BOENDEALTERNATIV  

SAKNAS GÅNG- OCH CYKELVÄG 

FÅ SOM ENGAGERAR SIG 

BRIST PÅ SAMHÄLLSSERVICE 

VÄGEN länsväg 619 

LÅGA HUSPRISER 

SAKNAS AFFÄR 

”FÖR NÄRA” 

HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR RESPEKTERAS EJ 

SAKNAS SAMLINGSPUNKT 

ALLA KÄNNER ALLA – TROR MAN 

MÖJLIGHETER 

BYGGBAR MARK 
FÖRENINGSLIV/ENGAGEMANG 
GÅNG OCH CYKELVÄG PÅ TÅGRÄLSEN 
BYAFEST social aktivitet 
RUNEMO BYAGÅRD 
ARBETSTILLFÄLLEN via stora arbetsgivare 
BRA KOMMUNIKATIONER 
”VÅRA SVAGHETER ÄR MÖJLIGHETER” 
VANDRING GUIDNING HISTORIA 
LIVSMILJÖN 

HOT 

SKOLAN LÄGGS NER 
UTAN ENGAGEMANG = INGEN LEVANDE BYGD 
NEDLÄGGNING AV FÖRETAG 
NEDLÄGGNING AV KOMMUNIKATIONER 
KRIMINALITET 
ATT INGET GÖRS ÅT BOSTADSBRISTEN 
RUNEMO ÄR EN LÅGT PRIORITERAD BY I VÅR KOMMUN 
STOR OLYCKSRISK EFTER VÄG 619 
BRIST PÅ SOCIAL GEMENSKAP 
HUS SOM SÄLJS SOM FRITIDSHUS 
INFLATION/LÅGKONJUNKTUR 
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Runemo – ”kommunens framsida”  
 

– ”Det är bara att gå upp till vägen så kommer man till Thailand ” 

 

 

Framtidsvision med fem prioriterade teman: 
 

ATTRAKTIVT BOENDE   
Hus och lägenheter till alla skapar ett lokalsamhälle med framåtanda. 

ATTRAKTIV LIVSMILJÖ  

Framgångsfaktor för god folkhälsa. 

BRA (NÄRA) SAMHÄLLSSERVICE 

Skapar mötesplatser och trygghet för boende i bygden. 

KOMMUNIKATIONER 

Med buss och bil tar vi oss dit vi vill, och det är enklet för turister och andra att ta sig till och från 

Runemo. 

SOCIAL GEMENSKAP 

Tillsammans är vi starka vilket skapar trygghet och god grannsamverkan.  
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Fem prioriterade TEMAN med underområden  
 

ATTRAKTIVT BOENDE   

Hyreshus – 

Många vill fortsätta bo i den bygd där man valt att leva sitt liv. Finns det tillgång till lägenheter i 

Runemo så skapas möjligheter för att hus, på bygden, kommer ut till försäljning på marknaden i 

ett tidigare läge. Vilket ökar flödet av tex. nyinflyttade barnfamiljer. Vilket gynnar vår skola och 

hela Runemo. 

 

ATTRAKTIV LIVSMILJÖ 

Flottarleden och fler promenadvägar.  

Vår Flottarled är välbesökt idag och har god potential för fortsatt utveckling. 

Befintliga promenadvägar kan byggas ut och marknadsföras så att fler människor hittar ut i 

Runemos vackra natur. 

Badplatsen nya bryggor.  

Med nya bryggor vid badplatsen visar vi att i Runemo vårdar vi vår bygd. 

Verksamhet vid Voxnan – Voxnan, som rinner genom Runemo, skulle kunna verka som ett nav 

för utveckling av turistiska verksamheter såsom fisketurism. 

Hur kan vi hjälpas åt att synliggöra Runemo utåt? 

BRA SAMHÄLLSSERVICE 

Skolan kvar.  

Det är vedertaget att en bygd som erbjuder skola är attraktivare för barnfamiljer vilket ger 

bygden större potential till hållbar långsiktig utveckling. 

Att starta en Servicepunkt i Runemo kan vara navet till fler enklare/mindre verksamheter. 

Mataffär i enkelt format. 
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KOMMUNIKATIONER 

Gång/Cykelvägar  

Att arbeta för byggande av gång- och cykelväg i Runemo skapar säkerhet för boende. Idag är det 
förenat med livsfara att röra sig utefter Runemovägen som, under långa delar av vägen, saknar 
trottoar/vägkant och belysning. 

Buss 100 kvar genom Runemo 

Buss 100 är ett bevis för bra, fungerande kommunikationer från landsbygd till stad / från stad till 
landsbygd:  ” – Det är bara att gå upp till vägen så kommer man till Thailand.” 

 

SOCIAL GEMENSKAP 

Gemenskap – Engagera Byborna  

Det är lättare att nå målen när vi är många som arbetar i team. 

Mindre arbetsgrupper för olika områden  

Byagården bjuder in till ”köksbordssamtal” där alla är med och medverkar till bygden framtid.  

Genom engagerande barnaktiviteter skapas en generationsöverbyggande VI-känsla för Runemo. 

Vi vill skapa ett öppet klimat för samverkan och samarbeten mellan föreningar, företag och vår 

kommun. 

Bibehålla de arrangemang som finns:  

Fortsatt inbjudan till publikfriande event som ordnas i Runemo – arrangeras för bygden och av 

bygden – evenemang som besöks av många boenden utanför vår bygd. 
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PROCESS RUNEMO SKOLA ÅK 4, 5 OCH 6. 

Den 17 december 2019 genomfördes en process på Runemo skola för att ta tillvara på vad 

bygdens barn saknar idag i sin hembygd. 35 elever jobbade intensivt med processmetoden 

OPERA i drygt en timme. Nedan läser ni resultatet av grupparbetet som utgick från frågan:  

Vad fattas i Runemo? 

 

FRITID 

Fritidsgård  

SPORT 

Längdskidspår  

Handbollar 

Stadigare Fotbollsmål 

PARKER OCH HALLAR 

Idrottshall  

Skatepark  

Paintballpark  

Tennisplan  

Simhall 

VIKTIGT 

ICA i Runemo  

Kiosk vid badplatsen  

Övergångsställ Edsbyn Bollnäs 

korsningen  

SKOLFIX 

Bättre is  

Två rastvakter  

Bättre skridskobås  

Mer bild  

Datorer till åk 4  

Soffa till klassrum för åk 4  
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En arbetsgrupp bestående av boende i Runemo har tillsammans med processledare Helena 

Näslund, X-ing Gävleborg, arbetat fram Lokal utvecklingsplan Runemo mars 2020 inom projektet 

Förädlingsmackapären. 

 

 

 

 

  

 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/ 

 

 

Kansli: 

Bryggargatan 7 

811 39 Sandviken 

073-970 17 52 

bm@helasverige.se 

 

Kontor: 

Heden 124 

821 31 Bollnäs 

070-281 42 92 

helena.naslund@helasverige.se 
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