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Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid,
men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden.
Och arbetet har redan påbörjats!

Lokal Utvecklingsplan
Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 25 augusti
2011.

Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan;

Med VAD/HUR kan vi tillsammans utveckla Gammelgården-bygden?

Processarbetet ledde fram till att deltagarna arbetade vidare med sex olika utvecklingsområden:

•

Barn och unga

•

Service

•

Älven

•

Företagsutveckling

•

Gemenskap

•

Infrastruktur

Det gemensamma materialet har därefter sammanställts.

Sammanställningen justerades och kompletterades i omgångar för att slutligen redigeras av en
mindre grupp deltagare.

Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som
beskriver Gammelgården-bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett ”levande material” och kan därför uppdateras i
takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning.

Vår bygdeprofil
Gammelgården är en mindre tätort i Kalix kommun.
Namnet Gammelgården
Gammelgården, 1505 - 1871
Namnet säger oss att det är den gård som är gammal i förhållande till kringliggande bebyggelse.
Byn bedöms av forskare som den äldsta byn i Kalixområdet och moderby till alla byar i
närområdet. Att området har en gammal bebyggelsehistoria visar de gamla bovallarna några km
NO om byn. Bovallarna ligger på 50m nivån och beräknas ha en ålder på cirka 4500 år. I byns
närområde har man även funnit många kokgropar samt ett bronsåldersröse strax öster om
Sklörbacken.
I skrift omtalas byn ett par gånger under medeltiden, bland annat i ett pergamentsbrev som finns i
riksarkivet och är daterat den 24 september 1505 i brevet omnämnes "Morten i gamle gard". I
Stockholmsstads tänkeböcker från 1513 står det om "Oleff Niclisson i Kalixe sogen i Gamble
gaard".
1539 års bågskattelängd visar på att det i Gammelgården fanns 6 hemman och enligt Jordeboken
av år 1543 hade antalet ökat till 7 hemman. Byn växte långsamt och 1725 hade antalet hemman
ökat till ett tiotal.
Enligt Ekonomiska kartverkets karta från år 1871 består Gammelgårdens by av
26 brukningshemman, 3 soldattorp, 1 jordtorp och 14 backstugor.

Byn Gammelgården har som pilotby byggt upp ett fiberoptiskt nät till byns fastigheter. Nästan
alla fastigheter. Olika utbildningar har genomförts om den nya teknikens användning. En lokal
firma i byn sköter underhållet. Man brukar säga om byn: "Äldsta byn - Modernaste tekniken"

Pergament brev

I juli 2005 firade Gammelgården 500-årsjubileum.
”Morthen i Gamblegaard” omnämnes i ett pergamentbrev på riksarkivet från 1505 24/9 som en av
tolv synemän från Kalix socken. Med anledning av detta firades byns 500-årsjubileum 2005 16/7.
Dock bör nog detta datum mer räknas som byns första uppträdande i de skriftliga källor som
försiktigt började skönjas efter den dunkla medeltiden. Rätteligen skulle vi nog i stället snarast ha
firat byns 1000-årsjubileum i somras.
Byn har även en SM-mästare i snöskotercross vid namn Jonas Persson, som fortfarande är aktiv
förare på elitnivå.
Det finns tennisbana, elljusspår och fotbollsplan i byn, och vid håvstället på Backholmen är det
ofta aktivitet under sommarhalvåret.
Gammelgården blev Årets bygd i Kalix kommun 2005
”Gammelgårdsboken”, med en bok som visar på byns historia under främst 1900-talet har vi nått
läsare så långt bort som i Kanada. Detta har marknadsfört byn och givit läsarna en kunskap om
byns historia.
”Välkommen till Gammelgården”, med ett häfte som kommer att delas ut till främst alla
nyinflyttade i byn vill vi välkomna dom i byns gemenskap genom information om byns långa
historia, guide för utflykter och aktiviteter och presentation av föreningar och företag i byn.
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Översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Den fysiska planeringens uppgift uttrycks i plan- och bygglagens 2 kap. 2§ på
följande sätt:
”Planläggning skall ske med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig
struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en
från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktig god
hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas”.
Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner i kommunen och kan användas som:
•
•
•

Vision för kommunens framtida utveckling
Vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut
Ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande de allmänna intressena
och riksintressena

Målsättning Kalix kommun
Kalix, den attraktiva och framgångsrika kommunen, där vi tillsammans aktivt deltar i
omvärldsförändringar och med god ekonomisk effektivitet utvecklar det goda och hållbara
samhället.
Utifrån visionen har sedan fyra perspektiv antagits:
Medborgar och brukarperspektiv
- Kalix skall vara en attraktiv kommun att leva, besöka och verka i för människor och företag
Tillväxt- och utvecklingsperspektiv
- I Kalix ska vi ha ett tillväxtfrämjande utbildnings- och näringslivsklimat med välutvecklad
infrastruktur
Medarbetarperspektiv
- Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ansvarstagande, delaktiga, kompetenta och
stolta medarbetare
Ekonomiskt perspektiv
- Medborgarnas skattemedel ska användas på ett effektivt sätt.

B1b. Gammelgården
Beskrivning: Gammelgården tillhör en av de äldsta byarna i Kalix, redan 1505 omnämndes byn i
skriftliga källor. Ursprungsbebyggelsen är starkt koncentrerad till den udde som sticker ut i älven.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns främst på åsen och norr om länsvägen. Byn har en
ålderdomlig struktur som inte i någon större utsträckning har påverkats av senare skiftesreformer.
Studier av gamla kartor visar att de äldsta gårdslägena legat som ett pärlband efter åsen med en
jämn spridning. Ny bebyggelse har senare uppförts väster om åsen och norr om länsvägen.
Befolkning: Gammelgården inklusive omlandet hade 2007-12-31 322 invånare. Invånarantalet
har i stort sett varit konstant sedan 2004.
Service/Fritid/Teknisk försörjning: Grundskola F-6, barndaghem, fritidshem, samlingslokal,
bollplan, gymnastiksal, elljusspår. Området ligger inom centralorten med gemensamt vatten- och
avloppsnät.
Detaljplaner/Förordnanden/Riksintressen: Gammelgården är av riksintresse för
kulturmiljövården. Detaljplan finns för två områden i byn.
Ovanstående text är ett urval ur kommunens översiktsplan. Se vidare www.kalix.se
Kartbild/Gammelgården-Björknäs-Sklörbacken.

KALIX UTVECKLINGSPROGRAM 2009-2015
ur landsbygdsperspektiv
Vision
Vår framtidsbild av Kalix 2015 är en bygd av levande och hållbara byar förenade i ett livskraftigt
centrum med lokala resurser och en traditionsburen lokal kultur som grund för att möta en
föränderlig värld.
Syfte
Utvecklingsprogrammet är ett politiskt styrdokument, som skall förena kommuninvånare,
politiker och tjänstemän i ett målmedvetet arbete för att förverkliga idén om en levande
landsbygd.
Övergripande mål
•

Utveckling och inflytande

•

Ökad inflyttning

•

Ökat företagande

•

Hållbar energi och miljö

•

Fungerande service och infrastruktur

Utveckling och inflytande
Byarna rådfrågas före beslut i alla frågor som direkt berör byn och ges möjlighet att medverka
vid genomförandet.
Utvecklingsprogrammet integreras i all kommunal verksamhet som rör landsbygden.
Ökad inflyttning
Gemensamt arbete med byar, föreningar och företag för en attraktiv kommun.
Nyttja Kalix landsbygd med dess speciella kultur, som en resurs för hela kommunens utveckling.
Öka företagandet
Marknadsföra landsbygden för att öka företagandet.
Stimulera landsbygdsföretagande som bygger på lokal resursanvändning.
Hållbar energi och miljö
Arbeta för att öka medvetandet, intresset för och användandet av hållbara och miljöanpassade
energilösningar och vårda kulturlandskapet.
Fungerande Service/infrastruktur
Samverka för fungerande servicelösningar och infrastruktur.
Stimulera att starta och driva alternativa privata eller kooperativa lösningar.
(Se vidare www.kalix.se)

En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) visar på de styrkor, svagheter,
möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att skapa
en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv.

Styrkor

Vackert läge
Stora ytor/areal
Omväxlande natur
Stark idrottsförening med bra ungdomsverksamhet
Älven sommar och vinter
Kultur historiskt intressant område
Närheten till centrum
Företag
Barnfamiljer
Fiske- och jaktmöjligheter för alla i byn
Fritt sportfiske för alla i byn
Opto nät som byn äger och förvaltar
Travbana
Lätt att hitta köpare till hus som är till salu
Attraktiv boendemiljö
Ridanläggning
Elljusspår
Bygdegård

Svagheter

Svårt att få folk att visa engagemang
Bristande engagemang från kommunens politiker och tjänstemän

Möjligheter

Nyttja den stora kompetensen som finns i bygden
Naturförutsättningar
Nyttja opto nätet
Aktivera hemsidan
Engagemang/delaktighet
Nära centralorten
Skollokalen

Hot

Politiska beslut
Kommunens ekonomi
Risk att service försvinner
Minskning av inflyttning av barnfamiljer
Ingen intresserar sig
Dagis flyttas

Vår vision inför framtiden
För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterade områden:

•

Vi vill utveckla verksamheter för bygdens barn och unga

•

Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden

•

Vi vill utveckla älven som tillgång för bygden

•

Vi vill verka för en företagsutveckling i bygden

•

Vi vill verka för en ökad gemenskap i bygden

•

Vi vill att människorna skall tycka om att bo i Gammelgården

•

Utveckla infrastrukturen

Visionen i korthet
Barn & unga

Barnaktiviteter
Ungdomsaktiviteter
Sysselsättning till barnen i byn
Ny teknik - opto
Lekplats i byn

Service

Förskola ska finnas i byn
Skolverksamhet i byn
Möjliggöra för äldre att bo kvar

Byn

Visa älven
Snygga upp byn
Utveckla Backholmen
Vandringsleder Bergträsk, Flasabäcken, m.m.

Företagsutveckling

Supporta befintliga företag
Stödja nyföretagande
Husvagnscamping
Ny teknik – opto

Gemenskap

Utveckla sammanhållning i byn
Byafest
Byaauktion
Byavandring
Bevara Tores 300 filmer om byn och göra dessa tillgängliga
Nyinflyttade bjuds in för information
Nyfödda i byn ges en gåva
Uppgradering av Gammelgårdsboken

Infrastruktur

Gång- och cykelväg Kalix - Börjelsbyn
Bil- och lastbilstrafiken genom byn är ett problem

Kontaktpersoner:
Mattias Tjärnström 0923- 12877 E-post : mattias.tjarnstrom@ggc.se
Jan Nilsson 073-0601234 E-post: jan@ggc.se
Christina Engren 0923-25222 E-post: christinaengren@hotmail.com

