
Anteckningar från dialogkvällen 9 oktober 2018

Under dialogkvällen diskuterades flera olika ämnen och idéer. Vi diskuterade byn och aktiviteter 

som sker i den, kopplat till Kulturföreningen och inte. Nedan följer en sammanställning av de 

åsikter och upplevelser som uttrycktes under kvällen. Vid tillägg eller kommentarer - meddela 

gärna styrelsen via mail, telefon eller personligen.

Ansvarsfördelningen diskuterades. Förslag kom att ha en festkommitte med ansvariga för 

festaktiviteter och arbetsgrupper i allmänhet för det olika uppdragen, evenemangen och arbeten. 

Arbetsgrupperna skulle även kunna vara en grund för mer gemenskap och nöje. För att fördela 

ansvar och arbete under slåtterhelgerna kom förslaget att man kan skapa arbetsgrupper där det i 

varje grupp det finns en representant från styrelsen och de som vill ge sig an arbetet.

I arbetet känns det för många viktigt att inte sätta krav på andra om deras insats utan fokusera på 

att göra insats själv. Att “hjälpa till” ville flera att man skulle tonsätta, och hur viktigt det är att vi gör 

det. Betoning lades alltså på att det är viktigt att initiativ och ansträngning kommer från medlemmar

och att slåttern inte blir något tvång, men att ändå alla (som kan) hjälper till. För att påminna om 

ansvaret att delta på arbetet i Kulturföreningen föreslogs uppläsning av kontraktet med 

Länsstyrelsen på årsmötet. 

Deltagarna på dialogkvällen pratade om att rotera ansvaret för att inte “slita ut” medlemmars 

engagemang och för att lättare kunna inkludera unga och nya i byn. Att unga och nya dessa i byn, 

föreningen och gemenskapen lyfte man fram flera gånger under kvällen. Även gemenskapen och 

samarbeten med Torrböle uttrycktes av flera deltagare som någonting att arbete för.

För att få en helhetskänsla av vad som händer i byn och vad som görs i föreningen gjordes ett 

årshjul och förslaget kom att man kan göra ett årshjul och hänga upp i byagården.

Vi diskuterade om ersättning eller inte är en bra lösning. Många kände ett motstånd för att betala 

vissa för arbete som andra gör gratis, eller som byn skulle kunna göra gratis. Flera kände också att

den “ideella gemenskapen” förstörs om för vissa arbeten (gräsklippning vid besöksplatsen, skötsel 

av fiskestuga etc.) ersätts med pengar. Däremot skulle betalt arbete, i stor eller liten utsträckning, 

kunna locka ungdomar i närområdet till byn och föreningslivet på somrarna.

De flesta kände att om arbetet skapar gemenskap och uppmärksammas är det ideella arbetet inget

problem och behöver inte ersättas.

Vi diskuterade hur många dagar som man är beredd att ägna åt slåttern och många olika åsikter 

dök upp. Flera tyckte att två dagars engagemang per person för slåtter är passande och gör att 

man tycker att det är roligt och att man inte hamnar efter för mycket hemmavid. 



Att genomföra all slåtter på två dagar tyckte många blir för stressigt och det skapas ingen 

gemenskap och sammanhållning bland dom som är med och arbetar. Förslag kom att leja bort 

“andra helgen” till exempelvis Torrböle och detta upplevdes av flera som ett alternativ och verkar 

vara en bra lösning. Då delas resurserna mellan byarna vilket främjar båda byar - och den som vill 

kan ändå vara med på slåttern när Torrböle har ansvaret. Algotsbacken tyckte flera var roligast - att

då man slår där är den dagen man får mer sammanhållning än då man slår Hästängsholmen. Ett 

mellanting, att en dag lejs bort lyftes också fram som ett alternativ, eller tre “arbetsdagar” och en 

“nöjesdag” då fokus är mer på liekurs, underhållning och att locka in folk utifrån. De flesta upplevde

att två hela helger är för mycket - man hamnar för mycket efter hemmavid - och för detta är 

ersättning ingen lösning.

För nya, både nya bybor och besökande, upplevs det som svårt att veta vad man ska göra och hur.

Att tillgodose besökare/nya med verktyg och att informera om hur slåttern går till och att man kan 

gå fram till de som arbetar och fråga vad man kan göra. En uppdaterad och bra utformad hemsida

 är också viktigt för att detta ska fungera.

Med tiden har det blivit färre bybor och fler utifrån som deltar på slåtterdagarna. Många önskar mer

“rena” arbetsdagar där folk från byn (boende och sommargäster) där sammanhållning och 

gemenskap är viktigt, men inte underhållning. Arbetet i sig upplevs som givande och roligt.

Angående maten under slåttern så tycker några att fikat inte behöver vara så krångligt - catering-

mackor och en låda med bananer duger gott och bra och kan göra arbetet enklare för 

fikaansvariga, och lättare för nya att ta över. På grund av glappet mellan slåtter och slåtterfest 

meddelade deltagara på dialogkvällen att många åker hem istället för att delta på slåtterfesten. 

Flera av deltagarna uttryckte att de hellre har en mindre “fin” fest där man istället kommer direkt 

från arbetet och får en direkt belöning. Att ordna med akustiken är också viktig för att fester och 

större tillställningar ska bli trevligare för alla närvarande. En åsikt var också att det var bättre när 

slåtterfesten var i samband med slåtter på Hästängsholmen, men att om den är i samband med 

Algotsbacken kommer fler och arbetar.

Upplevelsen av att det finns en obalans i arbetsfördelningen och uppskattningen av arbetet som 

görs uttrycktes av flera. De, historiskt sett, kvinnliga göramålen (ex. räfsning, mat och städning 

inomhus av byastugan) hamnar i skymundan.

Vi diskuterade också vad som kan vara bakgrunden till att färre kommer. Att slåttern krockar med 

semester och Nolia kan vara en orsak. Ett alternativ skulle kunna vara att flytta slåtterhelgerna 

framåt en vecka (till andra och tredje helgen i augusti istället för första och andra). En annan orsak 

kan vara just att arbetet har blandats med nöje och att bybor kanske hellre kommer och just 

arbetar. 

En lösning skulle kunna vara att dela upp arbetsdagar och “nöjesdagar” mer. 



Publicitet, besök och hjälp utifrån från besökare blir däremot alltid viktigare då även ålder blir ett 

hinder för allt fler bybor.

Slutgiltigen några åsikter som uttrycktes av alla/så gott som alla :

Problem med engagemang och deltagande i föreningar är allmänt och sker på de flesta platser. 

Istället för att se ett värde att “bara” vara med i en förening är man mer upptagen med “sitt eget” 

och vill i så fall “köpa ett koncept, kurs eller upplevelser”, och bland annat därför är liekursen viktig. 

Att träffas och umgås med andra i byn är viktigt för bysammanhållningen och att känna sig 

inkluderad. Förut, när många hade barn i byn, skapade det en automatisk gemenskap bland de 

familjerna och andra runtomkring. Nu saknas enkla arrangemang som sker spontant på initiativ 

från bybor där man kan mötas upp med sina grannar. Lunchpicnic på midsommar, filmkvällar i 

byastugan, musikcafé, ses utomhus för grillning och annat, adventsfika m.m. är några idéer på 

sådana arrangema. Andra, allmänna, förslag på aktiviteter som skulle kunna genomföras, av 

kulturföreningen eller av bybor, listas nedan:

Utomhusaktiviteter (grilla, spel etc) vid byastugan.

Byggnadsvårdsdag.

Berättarcafé, 

Föredrag.

Vår och höstfest.

Kulturfest.

Pubkväll.

Kurser.

Guldvasknig.

Biodling

Cykelpubfest

Glöggfest.

Musikcafé.

Bykontor i byastugan för de som arbetar hemifrån.

Ordna träffar längst och gå olika sträckor av Öreälvsleden.

Om en bro finns över älven kan man ha får där och en liten stuga. Den skulle sedan kunna bokas -

att bo primitivt en vecka och sköta får är lockande för många.

Grillkvällar.

Fortsätta med ljusvandring 1a advent.

Samarbeten med andra byar, folkhögskolor, universitet och lantbruksgymnasium

Slåttern är grunden, kärnan och ekonomin i kulturföreningens arbete och är därför oerhört viktig. 

Därför känns det viktigt att den fortsätts att tas om hand av byn, men hjälp och förändring behövs 

för att några fåtal personer inte ska bli utslitna och tappa lusten. 



Dialogkvällen uppskattades mycket av deltagarna och förslag kom på att ha en sådan efter varje 

slåtter för få en gemensam tillbakablick på arbetet och ge tillfälle för förslag på förbättringar när 

slåttern fortfarande är nära i minnet.


