Nu tar vi krafttag i riktning mot Nya Haverö!
De svar du lämnar i detta formulär kommer att sammanställas i en konkret
utvecklingsplan för Haverö-området. Projektet kickades igång i samband med att
vindkraftsetablering påbörjades i området, vilket rört upp många starka känslor.
Detta formulär handlar inte om vindkraft, utan om hur vi utvecklar vår bygd.
Besvara gärna projektets enkät som bygger på en så kallad SWOT-analys. Det går ut på att
man i tur och ordning funderar och identifierar styrkos (Strengths), svagheter (Weaknesses),
möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Du väljer själv vad du utgår ifrån; dig själv och
din livssituation i bygden, din förening, ditt företag, eller varför inte din upplevelse som turist
eller besökare i Haveröområdet. Du når även frågeformuläret via www.ange.se/vindbrukhavero.
Där kan du också besvara frågorna digitalt direkt i mobilen eller på datorn.

Du kan fylla i hur många formulär du vill!
1. Flera svar är möjliga:
Jag bor i bygden
Jag arbetar i bygden
Jag är fastighetsägare i bygden
Jag har fritidshus i bygden
Jag är- eller har varit turist/besökare i bygden
Jag har släkt/vänner i bygden
Jag bor inte i bygden, men har gjort
Annat:
2. Styrkor:

1

3. Svagheter:

4. Möjligheter:

5. Hot: (vad hotar möjligheterna?)

2

6. Hur minns du bygden från förr?

7. Berätta om ditt bästa minne från bygden!

8. Det bästa med bygden är…

3

9. Om du får drömma fritt; hur är bygden om 10 år?

10. Här är det fritt att spruta idéer om hur vi utvecklar bygden!

4

Grunduppgifter (frivilligt)
11. Jag representerar by:
12. Jag representerar följande organisation/er:
ex. förening, jaktlag, företag mm.

13. Flera svar möjliga:
Jag går i grundskolan/gymnasiet
Jag är student (ej grundskola/gymnasium)
Jag är pensionär
Jag är småbarnsförälder
Jag är föräldraledig
Jag är anställd
Jag är arbetslös
Jag är sjukskriven
Jag är egen företagare
Jag är politiker
Annat:
14.

Jag planerar att flytta till bygden
Jag planerar att flytta från bygden
Jag skulle vilja flytta till bygden om förutsättningar fanns
Förtydliga gärna ditt svar:

Stort tack för din medverkan!
Svarsblanketten lämnas till någon av våra by-ambassadörer.
Maila vindbruk@ange.se eller ring 0690-250 164 för mer info.
Hälsningar,
Emelie Säterberg
Projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö drivs av Ånge kommun med stöd av
Energimyndigheten.
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