
Sofia Mitts-Björkblom och Liam 
Wide, fyra år, försöker hitta ut ur 
jungfrudansen. Den påminner  
om att Harrström är en gammal 
fiskarby. Foto: JenniFer granqvist

Sätter guldkant   
på byarna
Aktivitetsparken i Harrström 
är ett exempel på vad företag-
samma människor kan åstad-
komma med hjälp av Leader-
stöd.

Förr, då kommunerna hade mera 
pengar, kunde de ha en skärv ock
så för att sätta guldkant på byarna. 
Nu måste det ske via andra kanaler. 

– Stöden från Leader är en extra 
morot för att utveckla byar, säger 
Mats Brandt, ordförande i Aktion 
Österbotten, som fördelar Leader
stöden i Svenska Österbotten. 

Programperioden 2014–2020 har 
nu, något försenat, kommit i gång. 
Aktion Österbotten har 11,1 miljoner 
euro att dela ut. 

– Folk har väntat på att få läm
na in ansökningar i 1,5 år, så vi har 
många att gå igenom. I torsdags höll 
vi ett första möte, där vi förordade 56  
projekt. 

Spännvidden på vad som kan ge ut
delning är stor, men Aktion Öster
bottens tyngdpunktsområden är  
byautveckling, innovationer, företag
samhet och socialt kapital. 

Också samarbete med andra byar  
i Öster botten eller i andra länder  
prioriteras. 

Leader får inte gå in på kommu
nernas lagstadgade verksamhet.  
Däremot är kommunerna alltid 
medfinansiär i projekten.
Kerstin Nordman

båt med trappor och rutschbanor. 
Deras följeslagare kan slå sig ner 
vid något av de stora borden. Äldre 
kan träna rörlighet och balans på en 
finurlig anordning. Runt hela par
ken går ett promenadstråk, en 200 
meter lång grusgång.

det är inte bArA Skeppet och jung
frudansen som påminner om när
heten till havet utan också staketet, 
som har samma gråa färg som gamla 
fiskarbodar, och planteringarna med 
randgräs, ölandstok, rönnar, blod
lönnar och hallonbuskar. 

Enda strecket i räkningen har  
vädret varit. Senaste höst och vår var 
i slaskigaste laget för parkbyggen. 

Att få Harrströmborna att stäl
la upp på ännu ett talkoprojekt har  
inte varit svårt. De har berett mar
ken, forslat jord och grus, monterat 
lekredskapen, anlagt jungfrudansen 
och planteringarna och byggt broar, 
kullar och en tunnel. 

Att ta med egna verktyg, minilas

tare och traktorer har varit en själv
klarhet. 

Häromkvällen bjöds jobbarna på 
mjukglass. Alla kunde inte vara med, 
men 53 mötte upp. 

– Det är bra att byns invånare ställer  
upp. Utan dem skulle vi aldrig ha fått 
en park, säger Petra Wide.

– Ibland har det varit motigt att 
tänka att det igen är talko, men jag 
har alltid farit härifrån med en skön 
känsla. Harrström är en liten by –
här bor 234 personer – med god sam

manhållning och vi vet att vi arbetar 
för alla, säger Sofia MittsBjörkblom. 

Jobbet står inte heller alltid högst 
i kurs, utan samvaron. Många har  
sina barn med sig och alla hjälps åt 
att se efter dem.

– Alla känner alla och kan vara  
trygga med varandra. Det är ingen 
skillnad vem som kör traktorn, alla 
får åka med, säger MittsBjörkblom. 

petrA Wide påpekar att barnens mo
torik utvecklas snabbt då de klättrar 
och klänger på lekredskapen. 

– Här märker vi lätt vilka enor
ma framsteg de gör. Först närma
de de sig skeppet försiktigt och tre
vande, nu far de på hur som helst,  
säger hon.

Tanken är att parken inte ska vara  
färdig genast, utan kompletteras 
vartefter. Invigningen sker nästa vår. 

Kerstin Nordman
kerstin.nordman@vasabladet.fi
06-7848 280

Aktivitetsparken 
i Harrström

• Byggs med talkokrafter.
• Harrström ungdoms- och hem-
bygdsförening driver projektet.
•  Kostar cirka 70 000 euro.
• Finansieras med pengar från 
Leader, Svenska kulturfonden,   
företag och med egna medel.

Karolina Mattans och Emma Sandholm, elev i gymnasiet respektive hög-
stadiet, har också deltagit i talkot. Foto: JenniFer granqvist

Dennis Wide, Karl-Johan Källund och Daniel Hansson jobbar med parkens 
planteringar. Foto: JenniFer granqvist

”Vi miste vår bybutik och behöver få nå-
got som ersätter den som samlingsplats.”
Sofia MittS-BjörKBloM

Petra Wide med parkens yngsta besökare, Stella Wide, fem månader.  
Foto: JenniFer granqvist


