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Byarådet bildades 1999 som en slags arbetsgrupp för byarnas utveckling.
Det är numera en religiöst och politiskt obunden ideell förening som ska verka för en positiv och hållbar
utveckling av kommunen, främja samarbete mellan byarna och bevaka gemensamma intressen inom
kommunen. Byarådet har en egen hemsida i Byaportalen.
Byaportalen
Denna portal kom till våren 2002 genom ett samarbete mellan Byarådet i Åsele och SIKU projektet.
Via Byaportalen kan byarna i Åsele kommun skapa egna hemsidor. Där kan man marknadsföra sina
byar med information om sevärdheter, utflyktsmål, fiske och jaktmöjligheter, boende, med mera.
www.aselebyar.nu
Leader Lappland
Leader är en arbetsmetod som används för Landsbygdsutveckling inom EU. För perioden 2007-2013
finns projektmedel för landsbygdsutveckling genom Leader. Inom varje Leaderområde finns LAGgrupper med representanter från den ideella sektorn, offentliga sektorn (kommun) och privata sektorn.
LAG gruppen har tagit fram en lokal utvecklingsstrategi, man ska även initiera projekt för att nå målen.
Inkomna ansökningar om projektmedel till Leader Lappland behandlas av LAG gruppen som fattar
beslut om vilka projekt som ska finansieras. Åsele Kommun ingår i Leader Lappland tillsammans med
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman och Vilhelmina. Åsele Byaråd representerar
ideella sektorn i Åsele. Medverkan i Leader Lappland belastar inte Byarådets ekonomi.
www.leaderlappland.se
Länsbygderådet
Har som mål att främja utvecklingen av landsbygden i länet.
De arrbetar för ökad tillväxt på landsbygden. Fler micro- och småföretag, fler inflyttare och fler
återvändare. De vill lyfta landsbygdens specifika utmaningar och möjligheter till diskussion och debatt t
ex tillsammans med lokala byautvecklingsråd och medlemsorganisationer. De samarbetar med andra
regionala och nationella aktörer som har landsbygdsutveckling på sin agenda. Länsbygderådet består
av en styrelse där representanter från länets kommuner ingår. Gemensamt för ledamöterna är att de på
olika sätt är engagerade i landsbygdsutvecklingsfrågor i de kommuner där de bor. Rådet består också
av ett antal medlemsorganisationer, t ex politiska partier och folkbildningsförbund. Verksamheten är
politiskt obunden. Länsbygderådet samarbetar med riksorganisationen ”Hela Sverige Ska Leva” som är
paraplyorganisation för verksamheten.
www.helasverige.se/vasterbotten

