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”Problem är till för att lösas”
Det är känslan som deltagarna tar med sig från mötet på Vemdalsskalet i
onsdags. Där träffades representanter från båda blocken tillsammans med
representant från Vemdalens skolas föräldragrupp, byalaget och det lokala
näringslivet i Vemdalen. Det man diskuterade var den så debatterade
utredningen om utvecklingen av skolan i Vemdalen och Hede.
Initiativtagare till samtalet är Per Palage, som både är pappa och ordförande i
Vemdalens Företagarförening, han tillsammans med Destination Vemdalen
och Skistar har bjudit in till mötet. Jag tror att om vi kan fokusera den energi
och positiva kraft som finns till att arbeta utvecklingsorienterat mot
gemensamma mål så har vi kommit långt, förklarar Per Palage.
Man har idag stora ekonomiska utmaningar i Härjedalens kommun,
invånarantalet och därmed skatteintäkterna sjunker stadigt vilket givetvis
påverkar vilka ekonomiska medel kommunen har att disponera. Alla på mötet
är överens om att man behöver en god ekonomisk tillväxt i den kommunala
ekonomin.
Går trenden att vända?
I Vemdalen har vi sett en otrolig utveckling de senaste 10 åren. Det har
investerats ca 2 miljarder, antalet gästnätter har stigit från ca 283 000 till
över 500 000. Man ser också en tydligt positiv kurva när det kommer till
antalet årsanställda som stigit med 91%under samma period.Det berättar
Kristina Kristoffersson, som både är mamma och arbetar för Destination
Vemdalen.
Bra med dialog

- Det här är ett fantastiskt viktigt och bra initiativ, att så många olika
intressenter kan samlas nu på ett tidigt skede och få igång en dialog. Vi från
politiken uppmuntrar verkligen den typen av initiativ och hoppas att dialogen
kan fortsätta, det säger Helena Larsson ordförande i Bildning, fritid- och
kultur.
Hur skolgången kommer se ut för barnen i Vemdalen och Hede är inte säkert
än men en öppen och lösningsorienterad dialog är ett bra första steg. Redan
under mötet kom många intressanta förslag till samverkan som kommer leda
framåt.

Destination Vemdalen är en året runt destination. Området är känt som en
stark skidort med 35 liftar och 58 nedfarter. Området är snösäkert med tidig
öppning oftast i början av november. Under barmarksperioden besöker
turister Vemdalen framförallt för naturupplevelser och aktiviteter så som
vandring, golf, cykling, fiske och ridning. Avståndet till Stockholm är 48 mil.
Området sträcker sig från Klövsjö/Storhogna till Björnrike och har 18 000
bäddar av god kvalité. Det finns allt från enklare boenden i form av
vandrarhem och camping, hotell och lyxiga stugor och lägenheter. Det finns
många boenden för stora grupper eller generationsboenden.
Välkommen till oss och njut av det äkta och genuina!
Destination Vemdalen AB, Vemdalsskalet Nya Landsvägen 40, 840 92
Vemdalen
Web: www.vemdalen.se
Facebook: vemdalen-alla årstider eller vemdalen-all seasons
Instagram: destinationvemdalen
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