
 

Småprojektstöd 

Namn på projektet: 

Förstudie - Ny/uppdaterad bygdeplan för Tiveds socken 

Uppgifter: 

Tiveds utvecklingsgrupp 

Organisationsnummer, 875003-0861 

Ordförande och kontaktperson Madeleine Larsson, madeleine_larsson@hotmail.se, 

0705412717. 

Bakgrund-projektbeskrivning-varför: 

En bygdeplan för Tived togs fram 2006 genom landsbygdsprojektet Hållbara Tivedsbygder. 

Ett arbete som pågick under nära två år. Planen överlämnades till Tiveds Utvecklingsgrupp i 

juni 2006 för genomförande tillsammans med övriga intressenter i bygden.  

Mycket har hänt sedan dess, både lokalt i Tived och i samhället i stort. Tived har haft en stor 

omsättning av permanentboende. Som exempel har förskolan nu 22 barn mot bara två barn 

år 2006. Dessutom har turismen ökat kraftigt. Detta har påverkat bygden på många plan. Ett 

flertal initiativ och projekt har inom turism genomförts, främst av Laxå kommun, 

Länsstyrelsen i Örebro län och naturligtvis även av lokala turistentreprenörer och föreningar.  

Allt detta sammantaget har givit bygden en ekonomisk skjuts, men det finns också avigsidor 

som vi inte hade förutsett. Det finns idag ingen samlad bild över hur Tiveden ska utvecklas 

som en stark bygd där människor trivs att bo och samverka. En bygd där alla intressen får 

plats. Det kommer med all sannolikhet att krävas mer av oss lokalt för att vi som bygd ska 

kunna klara den samhällsomställning samhället måste göra till följd av klimatförändringar 

mm.  

Syfte med förstudien 

Förstudien syftar till att ta fram ett underlag för ett större projekt för Tiveds 

utvecklingsgrupps arbete med en ny bygdeplan för Tived. En bygdeplan som syftar till en 

livskraftig bygd som kan möta framtiden. En framtid där man kan bo, leva och må bra. 

Vi vill med ovan bakgrund börja undersöka nuläget i bygden, definiera olika intressenter och 

börja lyssna på vad alla vill och var det finns motstående intressen och tillsammans hitta nya 

möjligheter och få fram en plan för framtiden. Vi vill nå alla, ung som gammal, alla 

entreprenörer och föreningar. Vi vill involvera hela Tiveds socken. 
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Samarbetspartner: 

Ägare av förstudien är Tiveds utvecklingsgrupp, som representerar bygdens invånare, 

föreningar och entreprenörer.  

Aktiviteter i förstudien 

• Tiveds Utvecklingsgrupp utser en arbetsgrupp som för dialog med Tiveds 

föreningar, entreprenörer och temagrupper som exempelvis ungdomar, 

förskolebarn och föräldrar och andra grupper som redan uttryckt specifika 

intressen.   

• Bygdeplanen från 2006 behöver utvärderas för att vi ska kunna se hur vi kan 

bygga vidare utan att den gamla planen hindrar möjligheter till nytänkande. 

• Arbetsgruppen ska också undersöka och definiera hur arbetet med det större 

projektet med bygdeplanen ska gå till.  

• Ovan tre punkter sammanställs och presenteras i ett stormöte i bygden för 

kommentarer och justeringar.        

 

Mål och tidsplan: 

Förstudien presenteras senast på TUG:s årsmöte i mars.  

Kostnadsbudget: 30 000 kr. 

Kostnadsbudget: 

Projektstöd, mötesmoderator, rapport- 

sammanställning. Ca 20 timmar 15000:- 

Hyra av lokal     2000:- 

Fika       5000:- 

Utskick o annonsering    5000:- 

Div material(kuvert, papper, pennor,  

kopiering etc      3000:-  

 

Summa:   30000:- 

 

Tived 2021-10-18 

 

 

Madeleine Larsson 

Ordförande/Firmatecknare 

 

 


