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Här möts tre älvar
mellan kust och fjäll.
Från Resele
når du havet på 1 timme
och fjällen på 2 timmar.

Kiruna

Det finns 22 levande byar
i Resele socken i centrum
av Sollefteå kommun –
mitt i Ångermanland
mitt i Sverige.

Umeå

I Resele bor
det cirka
600 innevånare.

RESELE
Barnkurvan på skolan
ökar fram till 2018/2019.
Den 31 december 2012
finns det 68 barn 0-12 år
inom Resele församling.

Östersund
Det finns
närmare 100
företag med
F-skatt.

Välkommen
till Resele

Sundsvall

Det finns ett
20-tal aktiva
föreningar
Stockholm

Göteborg

Det har flyttat in 25 unga
familjer de senaste fem
åren vilket givit bygden ett
tillskott på 75 yngre personer.
Av 26 barn på Resele
förskola (1-5 år) kommer 10
från familjer som flyttat in
efter 2008

“Vi kan stolta och rakryggade konstatera att Reselebygdens idoga arbete
att få en föryngring och inflyttning med bygdens moderna skola/förskola
som dragare resulterat i en rejäl ökning av antalet barn, ungdomar och
unga familjer. Återvändare, inflyttade som hittat sitt drömhus, unga i
bygden som skaffat arbete eller driver företag och bildat familj”
Nu satsar vi målmedvetet för ännu mer inflyttning, ökad företagsamhet
och bra samhällsservice i Resele framtidsbygd 2020.
Resele 2013
Bybor & företagare genom Kerstin Kårén
Vill du flytta till Resele - kontakta
Kerstin Kårén tel: 070-257 24 01 • e-post: hovenresele@tele2.se
Inflyttningsgruppen: boiresele@hotmail.se

Malmö
Resele , Sweden GPS Coordinates: 17.07546, 63.33939

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden.

Reselemodellen
-med skolan som hjärtat i en framtidsbygd

Mitt i hjärtat av Resele ligger byns stolthet och nav - Resele skola. Skolan som har en
stark miljöprofil byggdes tack vare stort by engagemang och invigdes 1995. Skolan
är byggd i miljövänligt material och värms upp med pellets. De ljusa lokalerna, som
fungerar som integrerad helhetslösning, hyser idag ett sextiotal barn i förskola, förskoleklass årskurs 1-6 samt fritids. Lokalerna är funktionella och handikappanpassade
och skolan har ett eget tillagningskök som förser barnen med god och näringsriktig
egen lagad mat. I skolan finns matsal, gymnastik- och samlingssal, och ett fint välbesökt kommunbibliotek. De drygt tio anställda värnar om barnens trygghet och omsorg
på ett bra sätt.
Resele skola är den enda skola i kommunen med Grön flagg vilket innebär att de jobbar med olika teman i sin miljöundervisning och hävdar sig även bra i andra sammanhang såsom Vi i Femman, där de placerade sig i kvartsfinal 2012, och tekniktävlingen FIRST Lego League. Undervisningen utvecklas ständigt och skolan har installerat
smarta projektorer i varje klassrum.

Skolan ligger vackert belägen, nära både skog och vatten vilket gör att undervisningen
ofta sker ute i naturen.
Här är det nära till naturslingor i angränsande nipor, elljusspår och granne med skolan
ligger både fotbollsplan och ishockeybana. Skolan har ett nära samarbete med föreningarna i byn (idrottsföreningen, hembygdsföreningen, byalaget, LRF, Norrskog med
flera).
Det råder ett starkt engagemang i Resele i allmänhet och kring skolan i synnerhet och
stoltheten över att ha vänt barnkurvan uppåt är stor bland byns 600 invånare. 2007
pågick det diskussioner om nedläggning av skolan vilket fick byborna och byns företag
att ta ett samlat grepp för att öka inflyttningen och vända utvecklingen. En aktiv inventering av lediga hus genomfördes och Resele marknadsfördes hos yngre familjer och
hemvändare för att nå en föryngring i Resele – med lyckat resultat. Under de senaste
fem åren har cirka 25 unga familjer flyttat in, vilket har medfört flera positiva effekter
och barnkurvan ökar stadigt. Skolan är räddad och nu siktar Resele på att ha kommunens bästa skola och fortsatt ökad inflyttning till år 2020.
Reselemodellen är ett begrepp som nu även fått genomslag i riksmedia och nu spirar
det ett ungt, driftigt och kompetent generationsskifte i Resele.

Resele
- vårt aktiva livsval

Under de senaste fem åren har det skett en ökad inflyttning av barnfamiljer till Resele.
Unga människor som gjort ett aktivt val att antingen komma tillbaka efter avslutade
studier på annan ort eller för att de vill bo och leva just i Resele av olika anledningar. En av dem som återvänt till sin hembygd är Erik Strandlund som idag driver det
prisbelönta familjeföretaget Resele skog med 15 anställda. Eriks familj har bott i byn
och på gården i, inte mindre än, sju generationer. Flera av dem har varit duktiga entreprenörer. Nyligen fick Erik utmärkelsen som Årets unga skogsentreprenör i Sverige.
Han är en av många unga förmågor som efter flera års studier på annan ort även hittat
kärleken som flyttat med honom hem. Just nu är Erik pappaledig med sonen Alvin
11 månader medan sambon Jenny Bengtsson jobbar som sjuksköterska på sjukhuset
i Sollefteå.

Flytta till Resele

företagsamhet

drivkraft

Josefin och Staffan Jönsson Hjertén bor just nu med sina två barn
i Para utanför Sollefteå. Ända
sedan 2005 då de flyttade till
Sollefteå har de letat efter ett
lämpligt hus i Resele. Josefin har
sina rötter, på sin mors sida, i
bygden och de har många jämnåriga vänner i byn och tycker
de sociala nätverken som finns
är viktiga. I vår går flyttlasset till
drömhuset i Resele som de äntligen fått köpa.
-Resele är en by med framåtanda och här finns det bland annat stora möjligheter till
ett rikt idrottsliv för våra barn. Både när det gäller utomhusidrott och aktiviteter i den
fina idrottshallen, säger Staffan som själv tänker starta ett fotbollslag med kompisarna.

framtidstro
Men det är inte bara människor
med rötter i byn som valt Resele som sin livsplats på jorden.
Cecilia Hammar Wijkmark har
en magisterexamen i datavetenskap och jobbar som enhetschef
på MSB på Sandö i Kramfors.
Hennes man Per är sjuksköterska
och jobbar på akuten i Sollefteå.
Per driver även ett eget utbildningsföretag. Båda har de utbildningar som gör att de skulle kunna ha hela Sverige, ja världen,
som arbetsfält. Paret har bott i Skövde och Reykjavik och var på väg att flytta till
England när de kände att de ville skapa ett liv på landet. När de under en tid sökte
älv- och sjönära boende i byarna runt Sollefteå så hittade de sin drömplats via en liten
annons. Huset de drömt om på Ångermanälvens strand i Resele var till salu och de
slog till. Cecilias restid, de tio milen till jobbet, är cirka en timme från dörr till dörr.
Något som spelar mindre roll när de tre barnen Evelina, Saga och Valter får ha nära till
sin fina skola. Precis den livskvalité de önskar.

hög utbildningsnivå

Livskvalité och hållbarhet är också något Emelie Nilsson eftersträvar. När hon som miljömedveten
ung tjej fann kärleken i Resele
och även insåg att hon funnit en
byskola med precis den inriktning och miljötänk som hon önskade var lyckan total. En skola
nära till naturen där man jobbar
med Grön flagg och en stark
miljöprofil. Emelie som är utbildad lärare och jobbar på Vallaskolan i Sollefteå vidareutbildar sig samtidigt i hem- och konsumentkunskap. Hon lever med sin sambo Jonas
Kårén, entreprenören som även jobbar som brandman, och deras två barn Wilhelm
4 och Signe 2 år, i drömhuset de varsamt renoverar. Både Emelie, Jonas och många
andra unga familjer köper de gamla gårdarna som bebotts av äldre personer i många
år. Här satsar de stora summor pengar på att renovera sina hus vilket även gynnar den
lokala näringen. De investerar för framtiden.

livskvalité miljötänk
De 25 inflyttade familjerna i socknens olika
småbyar utgör tillsammans cirka 75 yngre personer. Några av dem har flera, några ännu bara
ett barn och andra har inte fått barn ännu. Men
siffrorna visar att kurvan stadigt pekar uppåt när
det gäller ökningen av barn i byn. Även företagandet tenderar att öka med de yngre som flyttar in och det finns ett driv bland entreprenörerna. Niklas Markie och Madeleine Sundvall fick
sitt första barn, lille Holger, i januari. Madeleine
är speciallärare och Niklas driver det nystartade företaget Nyttogården som odlar och säljer
grönsaker. En ung entreprenör inom de gröna
näringarna med stora planer att utveckla sin
verksamhet med bland annat härdiga bärbuskar
och fruktträd och på sikt en egen gårdsbutik.

babyboom

Helen Höglund är utbildad kock och bor med
sin make Daniel och deras lille son Vilhelm
1,5 år i en modern enplansvilla. Villan som är
belägen högt uppe på en nipa med vidunderlig utsikt köpte de av ett pensionerat par. Här
har Daniel, som jobbar som skogsrådgivare
på LRF Konsult, nära till skogen som är hans
stora fritidsintresse. Helén jobbar aktivt i inflyttningsgruppen i Resele. En grupp av unga
familjer och företagare som vill inspirera andra att flytta till byn och satsa sin framtid här.
Huspriserna är humana i Resele och de hus
och gårdar som är till salu, läggs kontinuerligt ut på Reseles hemsida. Inflyttningsgruppen agerar inte mäklare, men tipsar gärna
intresserade och visar bygden och dess möjligheter. Att bo på landet har många fördelar och restiden till arbete är ibland kortare än
i storstaden. Tryggheten och närheten till den
lilla skolan var en viktig aspekt när de själva
valde att bosätta sig i Resele.

fastighetspriser
nybygge
Erik och Susanna Löfgren Ahokas
stod vid ett vägskäl. Antingen så
skulle de flytta, då Erik reser mycket i sitt jobb. Eller så skulle de
satsa på sin dröm och bygga sitt
drömhus. De har haft sina barn i
Resele skola i tjugo års tid. Erik
var med när skolan byggdes 1994
och vet vilket engagemang som
finns i Reseleborna. Han tror på
bygden och kraften som finns
vilket ledde till att den sju personer stora familjen förverkligade
en dröm och byggde ett nytt hus på det som en gång var Eriks ”gammelfarbror” Alberts
fastighet vid älven – idag kallat Albertsviken. En satsning han inte skulle gjort om han
inte visste att framtiden finns i Resele.

När holländskan Carolina Visser träffade
sin kärlek Hans Sjölund och flyttade till
Backsjön, en grannby till Resele förälskade hon sig även i platsen. Tillsammans
såg de möjligheter att utveckla ett besöksnäringsföretag. De startade en farm
med aktiviteter och öppnade en tulpanodling, mitt inne i skogen, där de organiserar Norrlands största tulpanfestival
varje år. Något som blivit en succé. Carolina ser fina utvecklingsmöjligheter i
Resele med omnejd och välkomnar fler
familjer och driftiga entreprenörer att
flytta in. Hon ser stor utvecklingspotential för turism med naturen som erbjuder både
orörd skog och vacker älv.
- Min erfarenhet av Reseleborna är att de är framåt och positivt inställda. Det är trevlig
stämning och här respekterar man och hjälper varandra, säger Carolina.

utveckling
djur&natur

frihet

För många är valet att bo på landet en frihet. Något som för de flesta är en omöjlighet
i andra delar av landet med tanke på de höga huspriserna. I Resele är det inte så. Med
tanke på att kommunen nu byggt
ut bredbandet till skolan som nav
och planerar för vidare utbyggnad så kommer möjligheterna till
distansarbete att öka och på så
sätt blir byn än mer attraktiv för
människor som vill bo och leva
här. Friheten att kunna ha häst
och hund var en av anledningarna som fick Lisa Johansson och
Mikael Backman att återvända
som färdigutbildade poliser från
Umeå till Resele för att slå ner
bopålarna på landet. Idag jobbar Mikael på Jägareförbundet och jakt är ett av hans
största fritidsintresse och Lisa, som i mars födde Joel, familjens andra barn och Ebbas
lillebror, ägnar mycket av sin fritid åt sitt stora hästintresse.

- I Resele jobbar man tillsammans på en
långsiktig plan och en tydlig vision. Engagemanget i byn är en framgångsfaktor,
säger Johan Andersson, hemvändare,
som jobbar på Skatteverket och är aktiv
i, bland annat, byalaget. Han anser att
det är viktigt att skattemedlen fördelas
rättvist och med tanke på var människorna själva väljer att bo och leva och
jobbar aktivt för byns utveckling. Johan
flyttade hem efter ekonomistudier i
Uppsala. Liksom de flesta unga som valt att bosätta sig i Resele har han utbildning
och jobb. De som inte har anställningar studerar fortfarande eller driver företag och
många är också föräldralediga. Det finns ett hundratal företagare i byn med cirka 600
invånare. Det råder en enorm stolthet bland Reseleborna. Många är tacksamma över
sin uppväxt och vill ge sina barn samma förutsättningar med närhet, trygghet, mindre
enheter och de fördelar som mindre byar innebär. Här hjälps människor åt. Skola och
idrottsförening arbetar ihop. Byalag, hembygdsförening och företag stöttar och samverkar så mycket det bara går. Här finns omtanken, kraften och framtidstron.

samverkan vision
En av de unga tjejerna som funnit kärleken i Resele är Angelica Holmberg som bor med sin sambo
Mattias Modin, entreprenör inom transportbranschen, i ett hus i Strand. Angelica som ursprungligen kommer från Örnsköldsvik, är en av de få unga
politikerna i Sollefteå. Hon ser Resele som en framtidsbygd och poängterar att när kommunen ser ett
sådant starkt engagemang som det finns i Resele så
måste de ta tillvara det. Kraften bland medborgare
som vill ta ansvar är en förutsättning för utveckling.
Det finns en signal, ett budskap i människors beteendemönster. Vilka aktiva val de gör i sina liv.
-Det finns en styrka i när människor går samman
och tror på framtiden vilket man gör i Resele, säger
Angelica

engagmang

Med många järn i elden och storslagna planer flyttade Sara-Britta Edlund, 33 år,
hem till Resele från TV-jobbet i Stockholm. Här har hon köpt sitt drömhus på Brännkullen och mer mark så hon nu kan starta det hjorthägn som hon drömt om. Hjortarna
kommer att bli hennes basverksamhet kring vilken hon kommer att utveckla andra
närliggande aktiviteter. Sara-Britta, som är utbildad journalist och författare, har givit
ut, och fått stipendium för, sin barnbok Sixten i underjorden. En bok vars handling utspelar sig i niporna kring gården hon nu köpt. Här kan hon fortsätta sitt skrivande med
utsikt över Ångermanälven. Som ung och engagerad hemvändare är hon en tillgång
och sitter nu som ordförande i byalaget, skolgruppen och kommer att jobba med en
förstudie som syftar till att skapa ett seniorboende i Resele.
-Det är inte bara föryngringen i byn som är viktig för en positiv utveckling. Här ska
man även kunna få bli gammal, säger Sara-Britta.

glädje & entusiasm

Styrkor hos Reseleborna
Stolthet, framåtanda, företagsamhet, samarbete, värdskap.

Styrkor i Reselebygden
Stor företagsamhet råder här och det finns närmare 100 företag
med F-skatt i Resele.
Låg arbetslöshet bland de unga inflyttade.
Stor inflyttning av unga familjer och ökning av antalet barn.
En av de nyaste skolorna i Sollefteå kommun med skola, förskola,
tillagningskök och bibliotek – en integrerad helhetslösning med miljötänk och
undervisning med Grön flagg.
Bredband klart till skolan och planer finns på att koppla in till kringliggande
byar kommande år.
Lanthandel Handlar´n i Resele med full service samt en bensinmack som
drivs av byborna.
Aktivt föreningsliv genom idrottsföreningen, byalaget, hermbygdsföreningen, Svenska kyrkan, Smyrna-kyrkan, LRF med flera.
Flera nätverk som bland annat främjar integration och mångfald.
Tängstahallen en fin idrottshall med tennisbanor, samlingslokal och stugby.

Vi stöttar Resele framtidsbygd, Nyttogarden, Resele Skog AB, Handlar´n Resele, Myregården, Modins Transport, Tyg o Ting Tängsta, Bo på Lantgård Höven, Rödsta Potatis & Traktortjänst, Hövens Ved, Erik Strandlund, Myre Fäskvarukonsult AB, Stefan Olsson, A & P Bäckströms
Skogsmaskin AB, WRS - Åke Wännström, Firma Emil Kårén, Hemmansägare Pelle Östin,
HBM- Håkan Mattson, Jan Erik Eriksson, Stures Rör, Näsåkers Taxi, Thomas Norgren,
Anders Andersson, Börje Tänglander, Firma Jonas Kårén, Per Johanssons Ved och Såg
Österrå, Mikael Eriksson, Kenneth Backman, Tommy Edlund, Terese Kårén, Kerstin Fahlén,
Myre Kunskap med flera företag o bybor.
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Fotbollsplan, hockeyrink, vandringsleder och elljusspår granne med
skolan.
Restaurang Myregårdens café, restaurang och catering. Hög kvalité
och vackert belägen vid Ångermanälven.
Fem broar över älven bjuder på varierade vandrings- och cykelturer.
Två friluftsbad i både älv och sjö.
Hembygdsgård med loppis och sommarservering.
Bo på lantgård nära djur och natur.
Resele är en storslagen bygd med älven, skogen och niporna. Trakten är
vida känd för sin vackra natur med Ångermanälven som flyter genom landskapet.
Trevliga traditioner och evenemang Reseledagen, Midsommar på Riffen,
Hövenfesten, Broarna runt, Kakfrossan, Pulkatävlingen, Skoterträffar, Fisketävling, Hembygdsgården Loppis, Café Julmarknad. Smyrnas barnverksamhet och ungdomsgård, Norrlands Tulpanfestival, Backsjön, Urkult Näsåker,
Junsele Djurpark, Nipyran Sollefteå och flera musik- och kulturarrangemang.

