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Då och då målas den typiska glesbygdsbon upp som en efterbliven bakåtsträvare.

Naturligtvis drabbar detta små byars befolkning så deras självkänsla ibland får ta rejält med stryk.

Film ska fylla Bräckes byar med energi - Kultur&Nöje - op.se http://op.se/kulturnoje/1.1895366-film-ska-fylla-brackes-byar-med-energ...

1 av 5 2010-03-21 13:51



De unga kan nog känna av detta fenomen lite starkare än de äldre, vilket många gånger medför flykt från den
bygd man en gång föddes och växte upp i.

Helt enkelt, man packar och sticker fortare än kvickt. Kvarsittare uti byarna blir de äldre.

– Under våren 2009 tog ABF kontakt med Bräcke kommun för att diskutera ett samarbete kring
landsbygdsutveckling och åtgärder i att försöka stoppa flykten från glesbygden, berättar Bertil Jonsson på
ABF i Bräcke.

Samtidigt vill flera yngre familjer söderifrån och från Östersund flytta ut till bygder där det är möjligt att skapa
sig en bra livskvalitet.

Projekt ”Byfilm” är ett resultat av en samverkan mellan Bräcke kommun, ABF och olika byföreningar. För
tillfället är det elva byar som deltar i projektet.

Man samlas i form av en studiecirkel för att leta fram styrkor i sin bygd och utsätta den för analys.

Meningen är att det hela skall resultera i underlag till kortfilmer som kan produceras tillsammans med en
professionell producent - Andrew Herbert med erfarenhet både från BBC och TV4.

Likt sinande brunnar töms många jämtländska byar på livskraftig befolkning.

Men så skall icke ske i Bräcke kommun har man tänkt sig.

Med närmare 7 000 invånare utspridda på ett antal större och mindre byar skall många av dessa marknadsföra
sig själva, som exempelvis Östbyn i Rissnabygden

Här är filmandet redan i full gång.

Marlene Sundin bor i grannbyn Börjesjö och brinner för projektet. Hon är småbarnsmamma och relativt
nyinflyttad till Rissnabygden, jobbar som sjuksköterska i Östersund.

Vi träffar henne efter byvägen, på skidor och med filmkamera och stativ, där hunden Pontiac drar ekipaget:

– Andrew är en bra läromästare. Här finns ju allt man behöver. Ett bra dagis inne i Rissna, rikt kulturliv och
inte minst fantastiska människor.

Vi fortsätter efter vägen till Östbyn, till Masjut och Peter Svanström där också Bertil och Andrew möter upp.

De skall filma ett avsnitt hos tvåbarnsfamiljen Svanström som är uppflyttade från södra Sverige, även de
ganska färska i bygden.

Marlene sköter mikrofonen medan Andrew filmar får och höns på den lilla gården:

– När vi köpte denna skogsfastighet fanns en jättefin smedja med i köpet. Nu skall jag lära mig smida, berättar
en stolt Peter.

Han tycker att familjen fått ett mycket fint mottagande av byns invånare:

– Projekt Byfilm uppfattar jag som mycket positivt. Det kommer att förstärka sammanhållningen ute byarna.
Dessutom får vi proffsig handledning.

Andrew Herbert har jobbat hos engelska BBC i London och tillsammans med John Cleese, han har även varit
med och producerat ”Allå Allå ´ämliga Armén”.
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I Sverige fick han jobb hos TV4i Östersund och har även filmat sådant som Boddaspelen och Näverdosa i
Övsjö.

Numera är han anställd vid ABF i Bräcke där han fungerar som filmfotograf och teknisk handledare i detta
projekt.

– Vi kan nog vara överens om att all kulturverksamhet ute i byarna stärker både sammanhällning och
självkänsla, konstaterar Bertil.

Resultatet av projektet kommer att spridas via Bräcke kommun och ABF: s informationskanaler - ut till
byföreningar och sociala medier.

Första visning blir i samband med hemvändarsäsongen 2010 då också en kampanj blir aktuell genom media.

Publicerad 19 mars 2010
Textstorlek 1 2 3
Tipsa Skriv ut

Kommentarer

Var den första att kommentera

 Äldsta kommentar överst
 Senaste kommentar överst

Senaste nytt i sportens värld.

Skicka nyhetstips till oss!

De lokala företagen.

Kolla in konkurrenten
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Tidningen som PDF

Få reda på senaste
nytt - var du än är

ÖP i mobilen

Få reda på senaste
nytt - var du än är

ÖPs RSS-feed

Prenumerera på nyheterna i din RSS-läsare

Östersundstidningar

Kyrkgatan 52, 831 28 Östersund
info@ostersundstidningar.se

BESÖKSADRESS

Biblioteksgatan 15, Östersund
Telefon: 063-161600
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