Jarkko Enqvist

v Grunden till projektidén kommer från att det finns ett stort
intresse och behov av att bo och leva utanför tätorterna.
v För att vi ska kunna behålla vår levande landsbygd är det
nödvändigt att möjligheten till olika typer av boende finns
v Idag är det möjligt att bygga men möjligheterna till finansiering
är små. Vi behöver hitta nya, innovativa lösningar som gör det
möjligt att finansiera byggandet
v Det är också viktigt för våra kommuner att kunna erbjuda olika
typer av boende i stan, i mindre tätort och på landsbygden, då vi
idag ser att efterfrågan är stor.

Vi ska i projektet jobba med att ta fram:
• nya finansieringslösningar, underlag som underlättar för
finansiärer/banker att gå in med medel i byggandet
• arkitektskisser
• info om tillvägagångssätt inför byggandet bygglov handlingar etc
• tomter, möjliga förslag på vart man kan bygga
• underlag för avtal av olika art som behövs för att starta byggandet
• olika ägandeformer
• en kundundersökning: Vilka är de presumtiva kunderna? Vad vill kunden ha?
I förstudien har det framkommit att det är de natursköna tomterna som
är attraktiva och då gärna de i närheten av vatten

MÅLET MED PROJEKTET ÄR
att det finns "ett paket" med färdiga underlag för byggande, i första
hand inom hela Skellefteå Älvdal ( Norsjö, Malå och Skellefteå )
att alla de som är intresserade av att ta del av det material som framtagits
får möjlighet till det
att kommunledning, intresserade entreprenörer, organisationer med flera
har fått ta del av det material som tagits fram genom den
spridningskonferens som avslutar projektet.

MÅLET PÅ LÅNGSIKT ÄR
Ökad möjlighet till boende i olika form på landsbygden och
att vi därigenom ökar invånarantalet i våra kommuner,
och i förlängningen på landsbygden i hela Sverige.
att kommunledningarna ser behovet av och möjligheterna
till byggande utanför tätorterna

Återkommer senare med mer info

