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Gott exempel. I går gjordes besök hos flera av de verksamheter som fått ekonomiskt 

stöd från landsbygds- och serviceprogrammen. Ett av stoppen gjordes på Skatans Café. 

Här berättar delägaren Marie Sjöbom om planerna med nysatsningen för Bo Källstrand. 

”I stället för att sitta runt ett skrivbord som vi gör normalt ville vi komma ut, se 

verkligheten och få inspiration för fortsatt arbete”, säger han. Foto: Sofia Roström 

Andersson 

Landshövdingen nöjd med Skatans visioner 

I går var landshövding Bo Källstrand på besök i Skatan. 

Både kaféets ägare och företagaren Ingeli Gagner berättade om sina verksamheter. 

Stoppet var ett av flera under en dagslång turné för att titta på goda exempel bland företag 

som fått pengar genom landsbygdsprogrammet. 

Gårdagen var en enda lång studieresa för landshövdingen och nära 30 representanter från de 

olika samarbetsparterna för landsbygds- och serviceprogrammen. Bland andra fanns personer 

från kommunerna i regionen, de olika Leader- grupperna, handikappförbundet, 

hushållningssällskapet och länsstyrelsen med på dagstrippen. 

Visa goda exempel 

– Syftet är att visa upp goda exempel på vad landsbygdsprogrammet gjort. Vi vill visa 

partnerskapet vilka effekter det blivit, säger Ritha Jonsson, chef för länsstyrelsens 

landsbygdssektion. 

2007 började ett nytt landsbygdsprogram för Sverige att gälla med syftet att nå en ekonomisk, 

ekologisk och hållbar utveckling på landsbygden. Genom programmet har företagare kunnat 

söka pengar för olika ändamål och det finansieras både av EU och statliga medel. 

Skatans Café och krog beviljades 1,8 miljoner kronor i företagsstöd i slutet av förra året. 

Och Skatan var också ett av stoppen på ”landsbygdsresan”. 

Nya satsningar 

Under en rundvandring och lunch för det gästande sällskapet berättade ägarna Pelle Sjöbom, 

Marie Sjöbom och Eva-Marie Omberg om nysatsningen på verksamheten och om hur de 

arbetar för att nå sin vision av en levande landsbygd. 

– Jag välkomnar besöket, det är jätteroligt att få visa hur mycket de här pengarna har hjälpt 

oss och få berätta vad vi vill med satsningen, säger Marie Sjöbom. 

Även Ingeli Gagner, projektledare med egna företaget Framtidsporten och engagerad i bland 

annat Kustvägenprojektet, höll ett föredrag om Njurundabygdens arbete för att nå en hållbar 

utveckling genom företagsamhet och samverkan för de ditresta. 

Och landshövding Bo Källstrand var nöjd efter besöket. 

– Vi tror mycket på besöksnäring för Västernorrland i framtiden och det här är ett jättebra 

exempel, säger han. 

Under dagen besöktes också bland annat Njurundabonden Karl-Åke Karlssons mjölkgård i 

Västbo och Pehr-Hansgården i Hamre. 
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