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Föreningssamverkans ändamål 
Föreningens ändamål är att utgöra ett samverkansorgan för kultur- och 
fritidsföreningar verksamma i f d Matfors kommun (Tuna och Attmars församlingar) 
och att därigenom verka för gynnsamma förbättringar för alla föreningar och 
medverka till utveckling och förnyelse av föreningslivet  

 
Verksamheten 
Verksamheten ska bedrivas genom att föreningen bl. a ska främja utveckling av 
”mötesplatser för människor”, arrangemang och aktiviteter inom kultur- och 
fritidsutbud för olika åldersgrupper och intressen. Föreningen ska särskilt stimulera 
aktiviteter för ungdomars engagemang i föreningslivet. Föreningen ska också sträva 
efter att bli remissinstans och påtryckare i frågor som rör kultur och fritid i 
området. 

 
Verksamheten under 2017 
Föreningen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen under 2017 har varit: 
Per Gunder Swärd                    Ordförande 

Lena Schmidt                             Kassör 

Erica Johannesson                   Ledamot 

Sören Huring                             Ledamot 

  
Se nedan aktiviteter Föreningssamverkan har bedrivit. 

  
Kommunikation 
Information om Föreningssamverkan finns på www.foreningssamverkan.se och på 
Facebook. Under 2017 har 3 nyhetsbrev med 3 månaders innehåll i vardera skickats ut med 
senaste nytt. Projektet Matfors  
Industrihistoria har kunnat följas löpande via ny hemsida www.matforsfabriken.se. 
   April 2017 bjöds medlemmarna i Föreningssamverkan in till informationsmöte om 
projektet Matfors Industrihistoria i gamla brukets lokaler. Vi bjöd på fika och projektledare 
Ann Jerbo fanns på plats för att svar på frågor kring projektet. 
 

Matfors industrihistoria — Matforsfabriken 
Att förstå sin samtid genom att veta mer om den lokala och nära historien är en alldeles 
speciell känsla, därför är Kulturarvet en kraft att hämta energi, inspiration och glädje ur.  
Nu knyter vi ihop säcken. Efter flertalet delprojekt samt förstudie via Mittland Plus står vi 
nu inför ett genomförandeprojekt, om Matfors Industrihistoria. Vi tror att i smältdegen 
mellan föreningsliv, företag, offentliga organisationer och samtidigt människor i olika 
åldrar, kulturer och intressen kan nya idéer och lösningar skapas i samråd med och respekt 
för alla olikheter och värderingar — vi lär av varandra. 
Vi vill kombinera en kreativ skapande mötesplats för permanent verksamhet, ett 
kompetenscentrum, ett utvecklingscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma 
plats. Vi vill erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i 
bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Vi vill skapa en lokal lösning på ett lokalt 
problem (bristen på besöksanledningar) och samtidigt underlätta övergången från ideellt 
engagemang till anställning och inkludering i lokalsamhället alternativt 
entreprenörskap/socialt företagande. Verksamheten skall främja entreprenörskap i 
föreningslivet, företagande och entreprenörskap. 
   Under 2017 startade genomförandeprojektet igång och fortsätter under 2018. 
Finansiering via  
Jordbruksverket. 



Ungas organisering — No Limit Matfors 
Efter flera års ”prat” om att de unga saknas vid olika aktiviteter för samhällsutvecklingen i 
Matfors- 
området, var det dags att göra något. 
   I hård konkurrens blev Föreningssamverkan beviljade medel från Myndigheten för 
ungdoms och civilsamhällsfrågor (MUCF) för att skapa en modell där barn och ungdomar 
ges möjlighet till att påverka i lokala frågor i Matfors samt delta i samhällsutvecklingen. 
   Tanken med projektet är just det, ungdomar ska få chansen att vara med och påverka 
Matfors. Det är dags att se ungdomar som en resurs. Nuvarande former lockar inte 
ungdomar. Det behövs nya former. Enligt den senaste lupp-undersökningen om ungas 
inflytande så vill fler än hälften av alla tillfrågade ungdomar i Matfors påverka, men de vet 
inte hur.  
   Under 2017 startade projektet och fortsätter under 2018. 
 
 

Öhns camping 
Under 2017 arrendenderas camping ut till en medlemsförening. Arbetet med att fortsätta 
utveckla  
campingen med mera plaster jobbar Föreningssamverkan vidare för att kunna möta 
efterfrågan för  
besökare, bl.a. från Ljungandalsvägen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nationaldagsfirande   
Föreningssamverkan var sammankallande för arbetsgruppen kring Nationaldagsfirandet som 
åter igen var förlagt till Röhmans torg. Dagen var mycket lyckad och den var mycket 
välbesökt av innevånarna i Tuna Attmars församling. 
 

Trygghetsgruppen 
Vår förening har deltagit i Trygghetsgruppens månadsmöten tillsammans med Matfors IF, 
Församlingen, Matfors skola, Fritidsgården, Polisen, Byavakt och Allas aktivitetshus. 
 

Arbetsgrupp om Matfors Folkets Hus 
Ordförande i Föreningssamverkan har deltagit i arbetsgruppen som arbetat fram underlaget 
för hur verksamhet i Folkets hus ska bedrivas framledes. 
 

Samverkan med Företagarföreningen i Matfors 
Föreningssamverkan har deltagit i Företagarföreningens frukostmöten. Som medlem i 
Samhällsbyggarna samverkar vi med frågor som rör samhället. 
 

Ljungadalsvägen — Pilgrimsleden 
Under 2017 har Föreningssamverkan deltagit i arbetet med att Destinations Sundsvall ska 
överta delar av resultatet i förstudie ” Nedre Ljungandalsvägen”. Resultatet är att 
Destinations Sundsvall kommer att söka medel för att utveckla de turistvägar som finns, 
Kustvägen, Ljungandalsvägen, Pilgrimsleden, Indalsleden och Skeppsleden. 
Föreningssamverkan finns med i den arbetsgrupp som jobbar vidare med planeringsarbetet 
för ett genomförande projekt. 
 


