
Nomineringen sker i kategorin: 
Insatser som bidragit till smarta lands- och kustbygder (Smart Villages) 
 
Namn 
Kallbygden – ett landsbygders show room för service i vått och torrt. 
 
Motivering till nomineringen 
Kallbygden - En autonomtänkande bygd som med karisma, kunskap och driftighet 
nyttjar bygdens kunskaper och befintliga samhällsverktyg för att uppnå satta och 
hållbara mål. Med bredbands-, dagligvaru- och drivmedelsinvesteringar skapas 
förutsättningar för att säkerställa servicen även när det blåser genom att utgöra en 
framtida SOT-punkt med offentlighetens prioritering som grund.   
 
Konkreta resultat 
Kallbygden - En samtida och utvecklande servicebygd. Ett ställe att längta till, växa med 
och utvecklas i.  
Två nämnda (aktörer lokaliserade i bygden), men ingen glömd i Kallbygden. Naturligtvis 
verifieras det hela med ett kommunägt pilotprojekt lokaliserat i samma bygd. Servicens 
vara eller icke vara är en viktig faktor som avgör om färdriktningen pekar uppåt eller 
nedåt i en utvecklingstrend för en bygd. Servicen skapar förutsättningar för människor 
och verksamheter. Detta i sin tur skapar trygghet och stabilitet. Alla vill ha trygghet och i 
Kallbygden utgår de från ett 360-graders serviceperspektiv för att skapa förutsättningar 
för alla. 
 
Bygdens investeringsplan kan bland annat åskådliggöras med de två intressenterna – 
dagligvaruhandlaren och fiberföreningen - i bygden med hänvisning till de välplanerade 
och klimatsmarta investeringarna i butiken och framtidsöppnande 
bredbandsutbyggnadens två olika etapper. Dagligvarubutiken har installerat i 
energieffektiva lösningar och fiberföreningen arbetar för att skapa förutsättningar för 
att bygden ska digitaliseras. Nästa steg är bland annat Kallbygdens Intresseföreningens 
investering i drivmedelsanläggningen, Åre kommuns prioritering av pilotprojekt med att 
bidra till att upprätta en SOT-punkt (service- och trygghetspunkt; tillika förstärkt 
dagligvaru- och drivmedelsservice som ska säkerställa en viss nivå av service vid en 
krissituation), samt byalagets övriga investeringar genom bland annat bygdemedel. 
Kallbygdens intresseförening har skapat förutsättningar för att genomföra ytterligare 
projekt och verksamheter genom att förvaltande och ägande av fastigheter som andra 
hyr för sina verksamheter. Föreningen är också en bidragande part i skapande av 
projekt och även driftande av många olika projekt finansierat av nationella och 
europeiska medel.  
 

Bygden stannar inte mer än för att hämta andan inför nya projekt – stort som litet.  
Bygden är i konstant utveckling och stoppas inte av programperioder eller medelsbrist. 
Frågan är egentligen den omvända – Varför förtjänar Ullbaggen att komma till 
Kallbygden? Vad kan den bidra med? Gissningsvis kommer bygden att se möjligheter 
och med värme kommer de att omhulda nya … baggar … precis som de har omhuldat de 
som kom som nyanlända till bygden. 
 
Sammanfattningsvis är resultaten att ytterligare investeringar bidrar till ytterligare 
investeringar och en mycket positiv tro på framtiden.  



 
Bakgrund och målgrupp 
Som några av kommunens tjänstepersoner låter meddela så andas bygden driftighet. 
Ingen vill framhålla någon specifik person, gruppering, aktör eller konstellation. Bygden 
vill framåt genom samverkan. Utifrån problemformulering skapas det grupperingar och 
resurser letas fram. Vissa problemformuleringar äger endast en. Exempelvis 
dagligvarubutikens investeringar, men där bygden är en gruppering som skapar 
förutsättningarna för att den enskilde ska lyckas. Och på så sätt stärks helheten – d v s 
Kallbygden. 
 
Alla bygdens medlemmar gagnas av bygdens samverkan, samt gör det attraktivare för 
besökare och tilltänkta, vilket innefattar nyanlända, hemvändare, företag och så vidare. 
Åre kommuns satsning genom sitt pilotprojekt visar också på att kommunen som sådan 
ser på Kallbygden som ett område att satsa på, som i mångt och mycket vilar på tidigare 
investeringar i bygden.  
 
Kalla Fakta 
Arealen i Kallbygden är stort som landskapet Blekinge eller landet Monaco. 
 
Kallsjön är 156 km2 stor, Jämtlands läns 3:e största sjö. Kallbygdens yta är en tredjedel 
av Åre kommun. 
 
I bygdens norra del ligger de naturskyddade Skäckerfjällen, (46 700 ha). 
Kallbygden består av ett antal byar nordväst om Åre kommuns centralort Järpen.  
 
Området är en underbar blandning av fjäll, sjöar, odlad jord och orörd vildmark. 
 
 
Geografisk täckning 
Kallbygden, Åre kommun, Jämtlands län 
 
Tidsperiod 
I tidernas begynnelse påbörjades satsningen som har fortsatt genom eror, 
programperioder och inte minst har bredbandsprojektet genomgått ett stålbad med 
Revisionsrättens granskning med bravur, samt dagligvaruinvesteringarna har 
genomgått ett nationellt bad genom Jordbruksverkets försorg. Kommunens SOT-
punktsprojekt i Kall är i sin linda och är ett resultat av Länsstyrelsen projekt 2017-3419 
som i sin tur bygger på en annan bygds drivkraft – Hotagsbygden i Krokoms kommun.  
Vad som kan vara av vikt i denna ansökan är att de projekten som omnämns är kopplade 
till programperioden 2014-2020. Nomineringen är kopplad till sex ansökningar. Tre av 
dem är avslutade, två rullar på och den senaste (kommunens) är i startgroparna. 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet  
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
  
  



Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Det kopplade målet är att C. uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och 
samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. - 
Alla har inte samma förutsättningar. Kallbygden ligger på ena sidan av Åreskutan och 
orten Åre ligger på andra sidan. Marknadsförutsättningarna är helt skilda. I Åre finns det 
riskkapital och i Kall är det risk för att kapital inte finns ……… om inte Kallbygdens 
medborgare är som de är – samverkande och proaktiv! 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 

 Kallbygdens handel AB (jnr 2017-4677; 2017:1442); Lars-Åke, Christel, Anders 
Landström: 0647-412 13 

 Kallbygdens Fibernät Ekförening (jnr 2015-368; 2016-1824); Mats Åhlund: 070-
866 37 77 

 Åre kommun (jnr 2019-1079); Anna Hammarberg: 0647-161 74  
 
http://kallbygden.info  
http://kallbygdensfibernat.se/  
https://sv-se.facebook.com/kallbygden/  
https://www.facebook.com/ICANaraKall/  
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stormenhildeblevenvackarklockaiv
alsjobyn.5.1339baba1638670d5fd7d25f.html (Hotagsbygden/Valsjöbyn) 

 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län.  
Tommy Sjöling 010-225 33 36 
 
Din e-postadress 
Tommy.Sjoling@lansstyrelsen.se 
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