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FÖRORD
Att arbeta med Lane Ryr-området har varit en utmaning och ett nöje. Jag har fått hälsa på i vackra
hem i vacker landsbygd och jag har fått se Sverige så som det så ofta ser ut på vykorten. Stugor i
skogsbryn, gröna fält och rejäla lantgårdar...
Men jag har fått prata med folk om oro för framtiden, om gamla konflikter som fortfarande
ligger kvar någonstans i bakhuvudet på många, och om landsbygdens utmaning i ett allt mer stadsfokuserat samhälle.
Det har väckt många stora frågor om samhällsplaneringens olika sammanhang och paradoxer, och
min tid i Lane Ryr-området har lärt mig otroligt mycket. Jag hoppas och tror att arbetet med den
här skriften kan ha inneburit att jag sätter ord på sådant som tidigare var osagt, men självklart,
och min förhoppning är att det kan ligga till grund för en konstruktiv och framåtblickande dialog
mellan Lane Ryrsbor, mellan Lane Ryr-området och kommunen och kanske även mellan Lane Ryrområdet och än större sammanhang som kan ha en inverkan på bygden.
Lane Ryr-bygden är vacker. Det jag personligen kommer att ta med mig från det här arbetet är
kännedom om en för mig ny, vacker plats jag kan tänka mig många natursköna utflykter till.
- Lisa Åhlström, doktorand,
Chalmers Arkitektur 2010

4

SÅ HÄR HAR ANALYSEN TAGITS FRAM
Uddevalla Kommun har med EU-projektet MötesplatS Medborgare (MSM) som mål att öka det
upplevda inflytandet bland kommunens medborgare. Bokenäset är det andra området där en
områdesanalys tas fram i samarbete med invånarna, för att ta reda på hur deras önskade framtid ser
ut i hemorten. I en ny modell, där en lokal förening fungerar som remiss-instans för makthavarna i
Uddevalla, blir Bygdegårdsföreningen i Lane Ryr den förening, som blir Lane Ryr-områdets grund för
detta nya sätt att arbeta med demokrati och påverkan lokalt.
Följaktligen har Lisa Åhlström, doktorand i arkitektur på Chalmers i Göteborg, arbetat dels med
analysen som sådan, dels med metoder för att komma åt den inneboende kunskap om närmiljön
som alla bär på. I öppna möten, workshops, intervjuer och besök på orten har frågor lyfts, kartor
ritats och åsikter framförts. Dessa ligger sedan till grund för vad som tas upp i analysen. Det gör att
en del saknas och annat kanske är överrepresenterat, men det ger en bild av vad invånarna själva ser
som viktiga frågor inför framtiden.
Dessutom har kursen “Sustainable Development in a Local Context” vid Chalmers Arkitektur, bidragit
med analys-, och idébitar som hjälpt till i arbetet. Studenternas analys av området under hösten
2009 har legat till grund för vilka frågor som ställts först, samt använts som arbetsmaterial.
De studentprojekt som togs fram i samband med kursen handlade mest om centrala Uddevalla, men
de projekt som rörde landsbygd, jordbruk eller på annat sätt kunde appliceras eller associeras till
Lane Ryr har också använts.
Parallellt med workshops har Lisa Åhlström genomfört djupintervjuer med sammanlagt 11 personer,
varav 9 boende i området, som fått berätta vad som är viktigt för dem vad gäller Lane Ryrs framtid.
Dessutom har många och täta besök på området resulterat i spontana samtal med samt kloka ord
och starka åsikter från än fler Lane Ryrs-bor.

5

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN och BYALAGET
Som en del i projektet MSM väljs en lokal samarbetspartner, i form av en lokal förening, i varje
närdemokratiområde ut. I Lane Ryr-området var det Byalaget som tog på sig uppgiften att vara
samlande organ för bygdens frågor. Under arbetets gång har Byalaget blivit en del av Bygdegårdsföreningen efter årsmöten där föreningarna sammanfogades så att Byalaget blev arbetsgrupp under
Bygdegårdsföreningen. Då det till stor del var samma personer som satt i styrelserna för de båda
föreningarna verkade det som en rimlig effektivisering av engagemanget kring bygden.
Bygdegårdsföreningen har länge drivit Lanegården, och har en etablerad plats i bygdens föreningsliv
genom att bland annat anordna marknader och tillställningar själv, men även genom att de äger och
förvaltar Lanegården som är en flitigt använd samlingslokal.
Bygdegårdsföreningen är redan nu en samlingsplats för många som har kopplingar till andra grupper,
föreningar och intressen i bygden. Att bygga på dessa kopplingar och att samarbeta med bygdens
olika föreningar och grupper skulle kunna göra Bygdegårdsföreningen till en än starkare plattform
för frågor som rör hela Lane Ryr-området.
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LANDSKAP, LÄGE, SAMMANHANG
I vacker landsbygd, i något som blivit nästan ett mellanrum i trestadsområdet ligger Lane Ryrområdet. Med tanke på läget är det nästan märkligt att området är såpass glesbebyggt, men Lane
Ryr-området har en brokig historia som gränstrakt mellan Norge och Sverige som delvis kan förklara
att så förhållandevis lite har hamnat just här. I områdets norra delar ligger också ett större före detta
militärt övningsområde, som hållits ensligt och utanför mycket medvetet. Att ett landsbygdsområde
som detta dessutom har två tätorter, eller byar, har inneburit att området använts och bebyggts,
men också att området ytterligare upplevs som ett mellanrum snarare än ett centrum för något.
Områdets läge och sammanghang är därför både dess välsignelse och dess förbannelse. Här bor
man mitt emellan tre tydliga arbetsmarknader, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Men här bor
inte tillräckligt många för att upprätthålla en kollektivtrafik för arbetspendling, då de få och utspridda invånarna pendlar åt så olika håll. Här finns två byar, men ingen av dem har lyckats kunna hålla liv
i en lokal mataffär. Här väljer folk att bo på grund av och tack vare områdets lantliga charm, lugn och
natur. Men lugnet och naturen beror delvis på att man inte kunnat eller velat satsa på att bygga nytt.
Kommunalt vatten och avlopp når idag begränsade delar av området och är fullbelastat. En satsning
på att bygga ut VA-systemet skulle kräva visshet om att fler skulle vilja bo här, och de senaste åren
har befolkningen minskat...
Lane Ryr-området kan tyckas ha fastnat i sitt mellanrum, så hur vänder man en nedåtgående spiral
till framtidsvisioner och positiv utveckling? Den här skriften kan förhoppningsvis hitta några nyckelsammanhang att arbeta vidare kring.

DALSLAND 20 km

OSLO 240 km

VÄNERSBORG 20 km

UDDEVALLA 10 km

GÖTEBORG 90 km
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TROLLHÄTTAN 25 km

LANE RYR – EN KORT HISTORIK
Av Tore och Karin Karlsson - Kasebuane
“I biskop Eysteins jordebok (Den Röde Bog) 1399 kallas socknen Maggarioder, och senare i andra
källor Ryr, Ryren, Nordryren och Norra Ryr. Sitt nuvarande namn Lane-Ryr tillkom 1886 för att skilja
socknen från grannsocknen Södra Ryr (Väne-Ryr) i Väne härad i Västergötland och de två Dalslandssocknarna med namnet Ryr i Valbo härad (Valbo-Ryr) och Sundals härad (Sundals-Ryr). Man lade
alltså till häradsnamnet före sockennamnet.
Lane
Ordet Lane kan vikingarna ha lånat med sig från England för mer än 1000 år sedan. Det började
användas vid bohuskusten för att sedan så småningom på olika vägar hamna här vid Fagerhult.
Genom freden i Roskilde 1658 blev bland annat Bohuslän redan i februari en svensk provins och den
27 mars samma år utnämndes Harald Stake till guvernör i Bohuslän, med ”Kongelf” som residensort. Han organiserade länets första skatte- och domstolsväsende, stärkte det svenska försvaret och
verkade aktivt för att handeln skulle utvecklas.

Uddevalla

Ortsnamnet Lane tillkom 1895 som namn på en järnvägsstation på Lelångebanan. Denna järnväg var
smalspårig och gick mellan Uddevalla och Bengtsfors. Stationen hette först Fagerhult efter gården
där den låg, men stationsnamnet ändrades senare till Lane efter häradets namn. Lelångebanan
trafikerade sträckan Uddevalla – Bengtsfors 1895 - 1964.
28 juli 1895 startade poststationen i Lane. Det fanns två postadresser: Lane och Lane-Ryr. När Lane
fick sin post med Lelångebanan kunde de som bodde där hämta den på järnvägsstationen. Posten till
Lane-Ryr hämtades i Lane och lämnades till skolan i Lane-Ryr ett par gånger i veckan.
Lane Härad
Man kan på goda grunder anta att det är Harald Stake som har givit namnet Lane åt häradet. Lane
härad omfattar socknarna Bokenäs, Dragsmark, Högås, Skredsvik, Herrestad, Bäve och Lane-Ryr.
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Bohusläns härader
Lane Härad gråmarkerat

Historiska spår
För den historiskt intresserade finns järnålders gravfält på Stora Kopperöd, Norra Huvuröd, Lerdalen,
Norrmanneröd, Kyrkbyn, Orrekvissla och Torvrukan. Gravhögar från samma tid är anträffades på
Köperöd, Sörbo, Huvuröd, Hogane och Tängelsröd. Ett gravfält finns vid Kållebråten vilket än idag
kallas kyrkogården. Resta stenar eller stenkretsar står på Torps, Hogane och Svinbohults marker.
Lantbruk
Den ursprungliga näringen i Lane-Ryr har varit lantbruk. På 1950-talet fanns i Lane-Ryr fler än
hundra mjölkleverantörer, som lämnade mjölk till mejeriet i Uddevalla. Nu på 2010-talet finns det
två lantbrukare som levererar mjölk till Göteborg eller Götene mejeriet. Dessa två lantbrukare har
“Erik den Rödes Sten” cirka 120 djur tillsammans idag.
Företag i Lane-Ryr
Här i Lane-Ryr finns en mängd mindre företag i många olika branscher. Lane-Ryrs Cementgjuteri
som ägs av Färdig Betong, är en av ortens största arbetsplatser. Andra företag är billackering och
mekaniska verkstäder, lastbilsåkeri samt ett flertal mindre byggmästare och entreprenadföretag.
Som i nästan alla glesbygder är alla dagligvaruhandel och bensinstationer nerlagda.
Bygdegården (Lanegården) vid Lane är den enda samlingslokalen i Lane-Ryr, som bedriver öppen
utåtriktad verksamhet, med bl a sommarmarknad och julmarknad. Lokalen uthyres för dans, kalas
Hembygdsmuseet eller andra aktiviteter.
Lane-Ryr har ett hembygdsmuseum, som invigdes 1937.
I kyrkbyn används det gamla ålderdomshemmet som vandrarhem.
Sedan mitten av 1980-talet driver en privatperson sommartid en stor dansloge (Lane Loge), där finns
också en stor anläggning för fotbollsgolf. I anslutning till logen finns campingplats med campingstugor.
Den aktiva idrottsföreningen har 2 st idrottsanläggningar.
Lane Loge

Topografiskt sett är Lane-Ryr en småkuperad mycket blandad bygd med många små terrängavsnitt
med blandat jordbruk och skogsbygd.
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Kommunikationer
När järnvägen togs i drift så avlöste den gamla skjutsstadgan från 1600-talet, även vårt gästgiveri i
Fagerhult försvann på grund av järnvägen.
Den östra delen av Lane-Ryr hade bra kommunikationer förr via busslinjen från Frändefors – Uddevalla. Östra Lane-Ryr saknar idag allmänna kommunikationer på grund av att linjen Frändefors – Uddevalla är nedlagd.
Västra delen av Lane-Ryr hade fått bra kommunikationer med Uddevalla genom järnvägen,
Innan järnvägen lades ned byggdes väg 172 om till bättre standard, därigenom kunde bussar ta över Lane Stationshus
persontrafiken från Uddevalla - Bengtsfors. I dag har 172:an täta bussturer mellan Uddevalla och
Dalsland, längst går de till Bengtsfors.
Framtiden
Invånarantalet vid senaste årsskiftet är 1658 st, det är en sjunkande trend som pågått i många år.
Om vi inte kan bryta den trenden kommer vi att förlora skolan i Lane-Ryr. Skolan är för bygden
livsavgörande.
Vi behöver nybyggnad av fler bostäder, men för att klara avloppsfrågan här inom vattenskyddsområdet måste någonting radikalt göras då det gäller avloppsrening.
De senaste signalerna från kommunledningen i Uddevalla tyder på att man börjar fundera på
problemet.”

10

I Lane Ryr har kyrkan funnits sedan åtminstone 1100-talet. Den första kyrkobyggnaden låg där kyrkogården ligger idag.
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OMRÅDEN
Lane Ryr är namnet på hela området eller kommundelen. Namnets ursprung och uppdelningen i de
två tätorterna finns redogjort för i historiken ovan. Det är fortfarande
OSLO viktigt
240 km för många av områdets
invånare att skilja på de båda byarna Lane respektive Lane Ryr, eller Fagerhult respektive Kyrkebyn
som de också heter.
Byarna benämns allt som oftast för Lane respektive Lane Ryr, och måste därför omnämnas så även i
den här texten. När hela kommundelen åsyftas används i stället “Lane Ryr-området” för att undvika
missförstånd.

Lane

före detta stationshuset i Lane

Området består också av en hel del landsbygd förutom de två byarna.
Lane
Är den by som ligger längs väg 172 mellan Uddevalla och Färgelanda. Det är också längs den här
vägen bussarna går. Byns centrum är dock svårt att urskilja idag, då butiken slagt igen och järnvägen
inte finns längre. Den gamla stationen är idag omgjord till bostadshus och det finns inte längre några
byggnader som tydligt talar om att det är i ett bycentrum du hamnat. Hit gick tidigare en smalspårig
järnväg, och länge kom posten med tåget och gjorde Lane till ett centrum alla i bygden behövde besöka
UDDEVALLA 10 km
för att få sin post. Idag ligger inte ens rälsen kvar och den gamla banvallen har blivit en promenadoch cykelväg.
Lane består till stor del av villabebyggelse i några väl avgränsade områden, och av enskilda villor
som ligger däremellan. Det är också i Lane vi hittar Lanegården - bygdegårdsföreningens lokal som
fungerat som både skola och ungdomsgård innan det blev den bygdegård det är idag. Alldeles utanför
Lane ligger bygdens största attraktion - Lane Loge - som med sina danskvällar om sommaren lockar
dansanta besökare från när och fjärran.

GÖTEBORG 90 km

Lane kallas också för Fagerhult.

före detta närbutik
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Lane Ryr

Lane Ryr
Lane Ryr ligger sydöst om Lane. Här ligger kyrkan, som har varit en naturlig samlingsplats för
bygden i många sekler. Här har legat en kyrka sedan 1100-talet, men den nuvarande byggnaden
är från 1800-tal. I Lane Ryr ligger också skolan, som för många är hjärtat i bygden. Idag har
skolan 112 elever och det har talats om nedläggning flera gånger. Många är dock överens om att
skolan är en förutsättning för några framtida satsningar på bygden. Till Lane Ryr går inga ordinarie
busslinjer, men skolbussarna går härifrån till alla delar av området. I Lane Ryr finns också en del
hyreslägenheter - en bostadsform som i övrigt är ovanlig här. Örtagården, en kristen stiftelse, driver
café och vandrarhem i Lane Ryr och blir en naturlig samlingsplats i byn.
Lane Ryr kallas även för Kyrkebyn.
Benämningen Lane Ryr kan betyda både byn och hela kommundelen.
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DALSLAND 20 km

Den här kartan är en sammanställning som fem Chalmersstudenter gjorde i kursen Sustainable Development in a Local
Context under hösten 2009. Den här kartan försöker sammanfatta det som finns i Lane Ryr-området idag. Med avståndsangivelser till städer runt om, visar den här kartan även hur
området ligger mitt i en stadsregion med pendlingsmöjligheter
i flera riktningar.

militärt
övningsområde

km

6000 bilar/vecka
4000 bilar/vecka
VÄNERSBORG 20 km

3000 bilar/vecka
1000 bilar/vecka
300 bilar/vecka

lane loge

betongfabrik

UDDEVALLA 10 km

kyrka
skola
museum
örtagården
lägenheter

GÖTEBORG 90 km

TROLLHÄTTAN 25 km
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förskola
lane loge
lanegården
avloppsanläggning

Lane-Ryr

Lane

NATUR
Lane Ryr-området är natur, eller förhållandet till natur. Ordet Ryr härstammar ju precis som -röd,
-ryd, och -red till rödja eller rydja- Det röjda stycket land man gjort i ordning för att bruka. Natur och
kulturlandskap är här mycket tätt relaterade till varandra, och utan kulturlandskapet och jordbruksoch betesmarkerna blir bygden något annat. Det är i spänningen mellan “vild natur” och människans
sätt att använda den som området fått sin form.
Alla komponenter i ett typiskt svenskt vykort från inlandet finns här. Gammal jordbruksbygd ligger
insprängd i ängs- och skogsmarker, och färdas man längs vägarna ömsom omsluts man av skogsbryn,
ömsom åker man över öppna fält. Flera av de öppna fälten som en gång var åkrar är dock på väg
tillbaka till naturen, först som ängar, men i vissa fall redan som slyskog. För en jordbruksbygd som
Lane Ryr-området är det faktiskt att naturen tar över för mycket som är en av de största bevarandefrågorna. Det kan bli för mycket natur.

Öppna fält...

“Ja, här såg man ju ut över fälten från vägen förut, men slyn där är ju skog nu kan man säga.”
- man 71
De över hundratalet små jordbruk som fanns här för endast ett halvsekel sedan är idag representerade av endast två stora jordbruk, som båda har mjölkkor. Så även om flera fält används, finns det
i området ett stort överskott på mark, som inte bara för verksamhetens och kapacitetens skull, men
även för landskapets egen skull, skulle kunna brukas som betes- eller odlingsmark.
Området täcks till största delen av skog, och i de öppna fält som öppnar sig naturligt i skogen, finner
man ängsmark, åkermark, myrmark och mindre sjöar. Det är i kanterna på dessa större eller mindre
öppningar i skogslandskapet som den mesta bebyggelsen utanför de två byarna står, med ryggen
mot skogen. På bohusländskt vis, men anpassat till inlandets skogsnatur.

...och skog.
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vargen, jakt och viltvård
Vargen kom tillbaka till Lane Ryr-området efter 150 år. För några år sedan ställde vargen till det för
lantbrukare i området och tog får och kalvar. Motståndet mot vargen är stort i bygden, och man anser
helt enkelt att den inte har här att göra alls. Frågan om vargen är ett exempel på hur en enskild fråga
kan väcka engagemang för bygden som helhet, och mötena om vargen har varit välbesökta. Under
2010 har inte vargen synts till, men man vet att det finns varg kvar i Dalsland, som ligger nära.
“Vargen har ingen plats här. Den hör inte hemma här. Vi kan ju inte resa tillbaka i tiden eller låtsas
som om det inte bor folk här, så det är klart den ska väck!” - man ca 70
Hur man hanterar jakt- och skogsvårdsfrågor från högre ort (I det här fallet Länsstyrelsen) i bygder
som Lane Ryr-området kan ha stor inverkan på förtroendet för makthavare och politik i övrigt, då
frågan är viktig och ligger nära hjärtat för många av de boende här.
Jakt är en viktig fritidsaktivitet i bygden, och det är gott om vilt. Som i liknande skogsbygder finns här
både älg, rådjur, räv, hare och många av de andra svenska skogsinnevånarna.
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Vargen diskuteras flitigt.
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ATT BO OCH LEVA I LANE RYR-OMRÅDET

Befolkningsuppgifter för Lane-Ryr (2009-12-31)

“Dom flesta som kommer ifrån Lane är stolta över samhället och tycker detta är en fantastisk plats.
Många som flyttar ifrån Lane återvänder hit för att rota sig, och varför skulle man inte göra det,
när det är den bästa platsen.”
- från Vi som bor i Lane - Facebook-grupp
Att bo på landet är ett medvetet val, och de som bor i Lane Ryr-området är stolta över sin plats på jorden.
Det är ingenstans man råkar hamna. Det är någonstans man väljer att bo. Och det finns olika sätt
att bo i området, beroende på hur man väljer att förhålla sig till vägarna, byarna, avstånden och
kommunikationsmöjligheterna.
“Det var ju det vi sa när vi letade hus. Vi ville inte bo i sån där ‘villa-matta’. Vi vill kunna gå ut och göra
som vi vill lite.” - kvinna 41
“Jag ville bo nånstans där ungarna har kompisar, där jag har min trädgård, där vi kunde behålla
jobben vi har och där naturen är så här nära. Nu bor vi perfekt tycker jag. Och bra grannar har vi
också. Nära vänner som bor nära liksom.” - kvinna ca 40
“Det är längre från Uddevalla till Lane än vad det är från Lane till Uddevalla. Folk blir förvånade när
de kommer hit på 10 minuter! ‘Oj, var det så nära?’ liksom. Så vi bor ju närmare Uddevalla än många
som anser sig bo i stan egentligen.” - man 39
Många är överens om att det inte är läget det är fel på, utan felet ligger i tillgängligheten. Inte bara
vad gäller tillgänglighet till kommunikationer, resvägar och fordonstyper, men även tillgängligheten
till service, skola och service. Exempelvis är vatten- och avloppsfrågan en av de viktigaste vad gäller
nyetableringar i området.

18

Hela befolkningen		
varav
0-15 år				
16-24 år			
25-64 år			
65-				

1 621
322
194
841
264

Sysselsättningsuppgifter (2008-12-31)
Antal personer med bostad i Lane-Ryr
(16 år och uppåt)		
1 323
varav förvärvsarbetande
857
Av de 857 personerna (16 år och uppåt) hade
108 sin arbetsplats i Lane Ryr
518 sin arbetsplats i övriga delar av kommunen
231 sin arbetsplats i en annan kommun

Blandade bostadsformer anger många som en nyckel till nyinflyttning på landsbygden och en väg ur
den demografiska fälla det innebär att ha tydliga generationsskillnader i en bygd. För att sprida ut
befolkningen över alla åldrar krävs att olika människor i olika åldrar och från olika skeden i livet kan
bo i en bygd samtidigt.
I Lane-Ryr-området finns, tack vare de två byarna, flera sorters boenden redan, men flera har påpekat att det är svårt att flytta till Lane Ryr-området för att “prova på” att bo här, då möjligheterna
att hyra eller köpa ett färdigt litet hus är små. Det finns dock tomter till salu till bra priser, men
få vågar sig på den investeringen i en bygd med negativ befolkningstrend. Kanske behövs det att
någon enskild entreprenör vågar satsa på att göra Lane Ryr-området tillgängligt för fler.
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TRANSPORT, PENDLING, KOMMUNIKATION, KOLLEKTIVTRAFIK
“Jag tror på tillgängligheten. Det måste vara tillgängligt att komma hit, och tillgängligt att komma
härifrån till något annat. Det funkar inte om det bara är bil som fungerar! (...) Du måste ju kunna ha
en bra cykelväg också. Det ska inte bara vara en typ utav fordon. Du ska kunna välja cykel, moped,
bil, buss... Det ska du kunna välja mellan. Men det kan du inte idag. För väljer du cykel, ja då kör du
antingen väldigt försiktigt (skratt) eller så får du åka i kringelikrokar. Så i stället för 8 km in till stan
kör du en och en halv, ja nästan två mil. Tar du moped är du lite säkrare ute på stora vägen, men det
är fortfarande jättefarligt. Sen har du bil, och så har du bussen som går jättesällan... ” - man 45
Transporter, resor, pendling och kommunikationer är förstås en nyckelfråga i Lane Ryr-området. En
bygd utan egen matbutik, där de flesta pendlar till arbete någon annanstans och där ungdomarna
behöver skjuts för att ta sig till sina aktiviteter. Mycket kretsar kring vägar, fordon och avstånd.
“Vi visste ju när vi flyttade hit att vi var tvungna att ha två bilar... Och vi visste också att ska barna till
och från stan, så måste vi köra. Så det gör vi ju.” - kvinna 41

Buss, bil och tung transport,
Idag är bilen det självklara färdmedlet och den är svår att komma ifrån, men många pekar på hur små men inga cyklar eller gående på väg 172
förändringar åtminstone skulle kunna minska bilanvändadet inom området.
“Om vi bara kunde knyta ihop med cykelväg här, så att ungdomarna kan ta sig runt här åtminstone.
För man cyklar inte på de här vägarna. Det är livsfarligt!” - kvinna 48
“Jag vill inte bo någon annanstans, men det är jobbigt om det känns som om jag inte kan komma
någon annanstans utan hjälp heller. Man vill inte sitta fast, ens hemma.” - kvinna ca 15
Cykel- och gångvägar diskuteras mycket här. Både de som finns och de som saknas. Där väg 172
kommer från Lane till Uddevalla finns en fin cykelväg längs med vägen sista biten. Många undrar
varför man inte passade på att knyta den cykelvägen hela vägen till Lane. Banvallen till den nu nedlagda järnvägen (Lelångebanan) fungerar längs en lång sträcka som gång- och cykelväg, men är mer
upptrampad stig än anlagd cykelväg. Den här ‘kostigen’ som den kallas, går över flera olika markägares
områden, men skulle kunna vara en sak för kommunen, markägarna och invånarna att samarbeta
kring. Det har diskuterats att man skulle kunna förlänga det kommunala VA-nätet till Färgelanda
längs med 172an, och även om de diskussionerna på intet sätt är i hamn ännu, pekar flera på hur den
gamla banvallen skulle kunna förenkla idén:
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Banvallen är en gångstig

“Det vore ju så enkelt att gräva ner ett rör i den gamla banvallen, och så lägga en ny cykelbana
ovanpå. Då har man slagit två flugor i en smäll också.” - man 71
Lane

Den gamla banvallen och dess gångstig kan vara en viktig nyckel för Lane Ryr-området som helhet,
om den skulle gå att använda som start på en säker cykel-, moped- och gångbana som löper hela
vägen in till Uddevalla. Med en fortsättning in i området så att man når även Lane Ryr och skolan
med cykel, skulle det innebära en helt ny rörlighet för de boende i området. Kanske framför allt för
bygdens ungdomar.
Lane Ryr

“Jag skulle vilja kunna ta moppen till stan, men det skulle jag aldrig få... eller knappt våga. (...) De
kör ju i typ 120 på vägen. Fast det är 80 där nu. Skulle jag puttra fram på moppen där skulle jag nog
snarare hamna i en liten hög på sjukhuset än i stan.” - man ca 15
Delar av den här cykelvägen finns redan i varierande skick, och att binda ihop den, vore för många
att binda ihop området.

I andra delar av Uddevalla kommun diskuteras ridvägar och cykelvägar tillsammans med vandringsFörslag till cykelväg leder och turism. Om sådana idéer kunde flytta upp till Lane Ryr-området finns många skogsvägar
och naturupplevelser som skulle kunna befolkas och upplevas av besökare, samtidigt som det skulle
kunna knyta samman bygden för de som väljer bort bilen.
“Jag vill inte bo någon annanstans, men det är jobbigt
om det känns som om jag inte kan komma någon
annanstans utan hjälp heller. Man vill inte sitta fast, ens
hemma.” - kvinna ca 15

kollektivtrafik
Ett annat alternativ till bilen är förstås kollektivtrafik. I Lane Ryr-området består den av bussturer
längs väg 172, samt skolbussar. Landsvägsbussen mellan Dalsland och Göteborg går via Uddevalla
och stannar i Lane en gång varje eller varannan timme till klockan 22 alla dagar. På fredagar finns
en extratur till Lane klockan 2 på natten. En busstur från Lane till Kampenhof i Uddevalla tar ca 25
minuter, (att jämföra med 15 minuter med bil). Vill man åka buss till de andra stora pendlingsorterna,
Trollhättan och Vänersborg, får man först åka till Uddevalla och byta till buss eller tåg.
Skolbussarna går från Lane Ryrs skola till alla delar i området, och fler än skolbarn tillåts åka med,
men under skolskjutsarnas mycket begränsade tider. All denna busstrafik sker med landsvägsbussar
av standardstorlek. Alla som pratat om kollektiv-trafiken har påpekat hur detta verkar illa anpassat
till bygdens behov.

skolbussar vid skolan
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på ett sätt som inte alltid passar landsbygdens förutsättningar. Storleken på bussarna är ett exempel,
och att kollektivtrafik jämställs med tidtabeller och stadsbussar.
“Jag tror man måste tänka på ett annat sätt här. Kollektivtrafik ska ju vara att åka ihop på ett bättre
sätt än att ta bilen själv överallt, men en person i en personbil måste ju vara bättre än en enda
människa i en hel buss?” - man ca 65

Torp
Uddevalla

Vänersborg
Trollhättan

Andra möjligheter att minska bilanvändandet vore förstås att åka flera i varje fordon. Idag samåker några grannar med varandra när de kan, men några organiserade bilpooler eller samåkningsarrangemang verkar inte finnas. Då de pendlande här åker åt så vitt skilda håll, skulle man behöva organisera samåkningsgrupper till både Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Ett enkelt litet initiativ
till något sådant finns utanför Alingsås, där boende i närheten samlas på en “samåkningsparkering”
vid bestämda tider och delar upp sig i så få fordon som möjligt. Ett steg i rätt riktning skulle kunna
vara att anlägga ett par samåkningsparkeringar i området. Det kan förstås göras på privat initiativ av
markägare som är beredda att ge upp lite yta till parkeringsplatser.

Lysekil

Stenungssund

Från mindre till stort pendlingsläge Trestad - Göteborg - Skandinavien

Men någon påpekar också att även diskussionen om minskat bilanvändande är anpassad till stadens
retorik och sammanhang. Bilens funktion är nödvändig på ett annat sätt på landsbygden än i staden.
“Det är ju vi på landet som ska ha elbilar och nya bränslen. De i stan kan ju ta bussen, eller gå de korta
avstånden. Bort med bilarna i stan och satsa på bilen här ute i stället tycker jag!” - man ca 50
pendlingsläge
Många vill understryka hur centralt Lane Ryr-området ligger, om än utanför och på landsbygden.
Mitt emellan de tre städerna som tillsammans bildar trestadsområdet - Uddevalla, Trollhättan och
Vänersborg - ligger detta landsbygdsområde, där man har ungefär lika lång resväg till alla tre.

Oslo

Göteborg
Göteborg

“Det är ju märkligt egentligen, att man inte satsar på mer att få mer boende här. Vi ligger ju mitt i
smeten och mitt i naturen samtidigt. Inte så långt bort som Dalsland, men inte så nära som en förort
heller - jo förresten. I kilometer räknat är ju Lane närmare Uddevalla än vad Angered är till Göteborg
till exempel!” - man ca 60

Malmö
Köpenhamn
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VERKSAMHET
“Ja, vi har ju betonggjuteriet kvar än...”
- man ca 70 på frågan om vad det finns för verksamheter i bygden.
Några små egenföretagare gömmer sig inne i stugorna i Lane Ryr-området, men den vanligaste
sysselsättningen för de som bor här finns någon annanstans. Det är en bygd man pendlar från,
snarare än till. Längs väg 172 från Lane ner till Uddevalla ligger några små industriområden, som
inte hör till Lane Ryr-områdets kommundel. Lillesjös värmeverk har blivit ett nytt landmärke på väg
upp till Lane, och flera av småindustrierna längs vägen ger naturligtvis arbetstillfällen närmare Lane
Ryr-området. Men de flesta pendlar till Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Några pendlar så
långt som till Göteborg.
Enligt siffror från Uddevalla Kommun är det 749 personer sompendlar dagligen ut från Lane Ryr till
arbete på annat håll. Förutom de 108 Lane Ryrbor som också arbetar i området pendlar ytterligare
156 personer in till arbete i Lane Ryr. Nettopendlingen för Lane Ryr-området blir alltså minus 593
personer.
Bland de förvärvsarbetande (16 år och uppåt) arbetade 269 i offentlig sektor och 588 i näringslivet
och andra organisationer vid årsskiftet 2008/2009.

maskrosor

“Såväl invånarna som pengarna pendlar härifrån.” - man ca 50
Av närservicen finns bara skolan och kyrkan kvar. Båda ligger i Lane Ryr. I skolan arbetar 24 personer,
och kyrkan sysselsätter tre. Några butiker eller vårdinrättningar finns inte, även om ett utbyggt
äldreboende diskuteras. I Lane Ryr finns ett hemvårdsföretag, men offentlig sektor har inga verksamheter här. Lane Ryr-området har i det närmaste inte har någon egen lokal ekonomi att underhålla.
“Egentligen borde Lane vara ett perfekt ställe för en matbutik. Det är pendlare från både Dalsland
och Trollhättehållet som skulle fara förbi där. Vi sa ju det om när Netto skulle öppna, men det var
tydligen bättre att lägga det där allt annat ligger.” - man 39

Lillesjöverket
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skolan
I Lane Ryr-området pratar flera om kommunen och om politiker, med ganska hårda ord och med
mycket tvivel. Många tar upp exempel där man känner sig lurade eller där man uppfattar löften som
svikna. Det handlar om kommunalt vatten och avlopp, om cykelvägar och om skolan.
De hårda orden är som hårdast om skolan.
“De skiter väl i om vi har nån skola här gissar jag. De såg ju helst att vi flyttade härifrån ändå som det
verkar, så då kör de skolan i botten, för de vet att vi inte kan bo här utan den.” - kvinna ca 40
Många anser att skolan är en förutsättning för bygdens framtid. Utan skolan skulle det vara ännu
svårare att bo i, och att flytta till, Lane Ryr-området, och skolans framtid är därför mycket viktig.
Elevantalet har de senaste åren sjunkit och många tror att slutet är nära. Idag har skolan 112 elever,
att jämföra med 250 för endast fem år sedan. Anledningen till försämringen är tydlig tycker flera
föräldrar i området. I skolreformen för några år sedan, som gör att man fritt kan välja vilken skola man
vill, och inte längre tillhör ett skolområde, glömde man en styrande faktor för landsbygden:
“De vill ju avfolka landsbygden helt! Det verkar ju så. När våra ungar väljer en skola i stan, då får de
ett busskort för att de bor så långt borta, men ungarna i stan kan ju inte välja hit. De får inga busskort.
‘Tänkte inte på det’ säger de. Vad tänkte de då?” - man 39
Om valet verkligen är fritt, är det märkligt att det innebär en ekonomisk förlust att välja från stad till
landsbygd, men inte tvärtom. Något annat föräldrar i Lane Ryr-området reagerat på de senaste åren,
medan skolan minskat i storlek, är besparingsplaner som uppfattats som felberäknade.
För pendlande föräldrar, som ibland ska till två olika städer, är landsbygdsskolan ett måste. Men
för skolan är antal elever förstås underlag för ekonomiska medel, och utan elever stannar skolan.
Antingen kan man få fler elever genom att fler familjer flyttar till Lane Ryr-området, och därmed väljer
Lane Ryrs skola. Eller också väljer fler elever Lane Ryrs skola, utan att för den delen bo i närheten.
Detta kräver dock att man ser över möjligheterna till att fritt välja skola, så att det innebär samma
kostnad för en familj i staden, som för en familj på landsbygden.
“Det är inte konstigt att familjer väljer som de gör idag. Man vill bara ha lättast möjliga val för sig och
sin familj, och då väljer man ju inte en skola som håller på att gå under.” - man 45
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MÖTESPLATSER, ENGAGEMANG, MÖJLIGHETER
I Lane Ryr-området finns ett antal möteslokaler, föreningar och engagerade människor som borde
vara en perfekt grund för ett strålande föreningsliv med aktiviteter och evenemang för alla. Det var
också mitt första intryck då jag träffade några Lane-bor under våren 2009. De pratade om utomhusbio, idrott och dans. Marknader, konserter och föredrag. Det finns gott om idéer, och gott om
möjligheter att genomföra många av dem, ändå verkar många tycka att det inte händer något och
att mycket verkar omöjligt. I ett försök att reda ut var hindret låg stötte jag på gamla konflikter och en
misstro mot myndigheter, som verkar ligga i vägen för en enorm potential i området. Men jag
träffade också trötta pendlande familjeföräldrar som vill, men helt enkelt inte orkar engagera sig i
mer än familjen på fritiden.
Lane och Lane Ryr - två byar, en bygd
“Är det inte märkligt att alla vill så j-a väl, men vi kan inte samarbeta kring en midsommarfest
en gång! Varför tror folk här att ‘någon annan’ ska göra allting? Jag skulle önska att det var mer
självklart att hjälpa till.” - man 39
“Jag skulle vilja kunna hjälpa till med bara nåt litet ibland, så man gjorde nåt även om jag inte hinner
och orkar” - kvinna ca 40
“Det är ju samma folk i allting här. Det går ju inte att trötta ut en grupp på fem - tio personer för att
femtio andra ska få sitta på arslet och titta på.” - kvinna ca 45
I arbetet med den här analysen har jag träffat många så kallade eldsjälar. Människor som brinner för
sitt intresse, sitt område, sin sak. Men jag har träffat dem utspridda i olika föreningar, intressen, områden... Flera har berättat för mig om tidigare försök till samarbeten, arbetsgrupper och evenemang
som gått i stöpet. Det gör att förslag inför framtiden ofta möts av ett “Det har vi redan misslyckats
med”, vilket förstås blir en källa till frustration för de som ändå försöker.
I Lane Ryr-området går mycket av det här tillbaka till gamla konflikter, som framför allt rör den
konkurrenssituation som har varit mellan de två byarna, Lane och Lane Ryr. Om samarbeten i framtiden ska kunna fungera, eller ens initieras, måste man fortfarande förhålla sig till den här, eller de
här, konflikterna, och tydligt lägga dem bakom sig innan man fortsätter. Ursprunget till konflikten har
jag fått berättat för mig, från flera håll, och sammanfattas ungefär så här:
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DALSLAND 20 km

Lane Ryr (Kyrkebyn) hade skolan och kyrkan. Lane (Fagerhult) hade järnvägen och därmed
kommunikationerna och posten. Funktionerna måste därför delas mellan byarna, och kyrkan och
skolan gjorde att Lane Ryr blev bygdens centrum och insida, och Lane, med järnvägsförbindelsen,
blev kopplingen utåt till omvärlden.
“Det är precis som Kungshamn och Smögen egentligen. Det är två samhällen som nästan ligger ihop,
men det är ändå två olika ställen. Det är ju löjligt egentligen att det är så.” - kvinna 41

Lane / Fagerhult

OSLO 240 km

Lane Ryr/ Kyrkebyn
VÄNERSBORG 20 km

UDDEVALLA 10 km

GÖTEBORG 90 km

TROLLHÄTTAN 25 km

Till saken hör också flera händelser längs vägen, där exempelvis renoveringen av ungdomsgården
(nuvarande Lanegården) fortfarande diskuteras över fyrtio år senare. Invigningsfesten efter att
gården var renoverad hölls av Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) och man var tvungen att
vara medlem för att få gå på festen. Detta krav gjorde att flera av de ungdomar som hjälpt till med
renoveringen inte var välkomna, och de känner sig fortfarande ovälkomna i ett hus de tyckte var
deras efter renoveringsjobbet. För flera uppfattas Lanegården fortfarande som en mycket politiskt
laddad mötesplats. Det här är synd, då Lanegården och Bygdegårdsföreningen på intet sätt är partipolitiskt bundna. Men då engagerade människor är med i både politiska och icke-politiska sammanhang färgar olika verksamheter av sig på varandra.
“Bygdegårdsföreningen, och byalaget för den delen, består ju av folk som tycker en massa saker
förstås. Det är ju politik i det förstås, men inte i politiska partier på det viset!” - kvinna 48
Historien om renoveringen har berättats för mig även av barn till de som var med, och konflikter kan
alltså ärvas av nästa generation om de inte reds ut.
Detsamma gäller konkurrens-situationen mellan Lane Ryr och Lane, där många påpekar att det “bara
är de gamla som håller på med det där fortfarande”, men där några säger att det alltid kommer att
finnas någon slags spänning mellan byarna.
“Lane är liksom samhället, och Lane Ryr blir bara skogen och resten. (...) För Lane är liksom ett samhälle
med hus som ligger vägg i vägg, men gränsen för Lane Ryr... Det är ju mer än bara Kyrkebyn det”
- kvinna 41

“Kommunen skulle ta hand om den cykelvägen, men den
ligger ju för fäfot nu. (...) Den vore ju idealisk att lägga Lane Ryr-området behöver lägga en del gamla konflikter bakom sig, och börja om på nytt, om
avloppsröret under också. Det vore en satsning som framtida engagemang, idéer och aktivitet ska slippa dra samma lass.
skulle rädda mycket det!” - man 71
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Bohuskusten

förtroendekris
Tyvärr verkar inte den inre rivaliteten mellan Lane och Lane Ryr vara den enda konflikthärden i
området. Värre är att alla jag talat med på ett eller annat sätt berättat om förtroendekrisen mellan
Lane Ryr-området och kommunen. Endast en av kommunstyrelsens politiker kommer från området
och förståelsen mellan skogsbygden och kuststaden verkar halta.
“Ja, ta inte hit fler politiker för att prata. Vi tror inte på dem längre i alla fall. Inte jag i alla fall.”
- man ca 40
Man pratar om brutna löften och bristande respekt för landsbygden. Flera citerar vad politiker har sagt,
eller ska ha sagt, vid olika tillfällen och det är mycket sällan för att plocka fram goda exempel. Snarare
tvärtom. Det är ett demokratiskt problem och en bekymrande trend att så gott som en hel kommundel verkar misstro sina makthavare. Då invånarna inte känner sig lyssnade på, och upplever att löften
brutits och förtroende missbrukats tidigare, så slutar de försöka. Det ökar förstås bara avståndet
mellan staden och landsbygden. Några exempel på brustna löften som berättats om, handlar om
skötseln av den gång- och cykelbana som går på den gamla järnvägsvallen. Kommunen skulle ta hand
om den säger man, men ingen vet längre vem som lovat detta, eller vart frågan tagit vägen. I arbetet
med den här analysen lyftes frågan, och förhoppningsvis kan man nu reda ut vem som har ansvar för
cykelvägen. Det är viktigt inte bara för att man behöver cykelvägen, utan för att man behöver bygga
förtroende och tillit.
En annan fråga har varit att vatten- och avloppsdiskussionen används som ursäkt snarare än som
anledning för att inte satsa på nybyggnation i Lane Ryr-området. Det är en enorm investering, men
ingen omöjlighet, då reningsverket i Uddevalla mer än väl skulle klara av kopplingen ända upp till
Färgelanda. Det man ofta glömmer i den här frågan är att det inte är kommunen som bygger de nya
bostäder man hoppas på om VA-nätet skulle byggas ut, men frågan om vilka entreprenörer som
skulle kunna tänka sig att bygga, vilka som skulle kunna tänka sig att flytta hit och så vidare borde
vara möjligt att utreda. Hur som helst behöver områdets invånare en satsning, på cykelvägar, gatubelysning eller vatten och avlopp, om inte för den praktiska användningens skull, så för dialogens och
förtroendets skull.
“Uddevalla är en kuststad, och vi bor i en skogsbygd. Det blir tokigt när de inte förstår vad det är vi
har och vill och kan.” - man ca 70
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Lane-Ryr-området
Uddevalla

“Välkommen till Uddevalla
Närheten till havet präglar Uddevalla och till och
med mitt inne i centrum av staden, i Bäveån, kan du
fiska både lax och laxöring.
Lika nära som det är till saltvatten och kala granitklippor, lika nära är det till fjäll och storskog. Allt
inom räckhåll - bad, stränder, fjäll och vildmark.
Uddevalla är hjärtat i Bohuslän!”
www.uddevalla.se/uddevalla/kommunen.html

Uddevalla Kommun planerar allt som oftast för stadens behov, och förutsätter att staden ska vara allas
centrum, inte bara stadsbornas. Men det är inte alla som väljer det sättet att leva, och en kommun
som innehåller både stads- och landsbygd måste förhålla sig inte bara till topografiska skillnader och
avstånd, utan också till skillnader i livsformer och levnadsval.
Det verkar som att det är i oförståelse mellan stads- och lantliv de flesta missförstånden uppstått,
och det är min fasta övertygelse att Lane Ryr-området har det engagemang och de eldsjälar som
behövs, om de bara får känna att någon bryr sig om vad de brinner för - Landsbygdslivet.
möjligheter till samarbete
Lane Ryr-området har mycket av det andra landsbygdsområden önskar sig - lokaler, föreningar och
eldsjälar. Samlingslokaler för föreningsverksamhet finns i både Lane och Lane Ryr, men de underutnyttjas idag då de tillhör den ena eller andra gruppen människor. Skulle bygden lyckas samarbeta
mer, skulle också lokalerna kunna samutnyttjas mer. Här finns kyrka och skola, som traditionellt
är viktiga samlingslokaler på landsbygden, och är det även här. Men här finns även ett hembygdsmuseum, en bygdegård (Lanegården), ett “nöjespalats” (Lane Loge) med tillhörande publokal
(Lönnkrogen) samt två idrottsanläggningar som idag nästan uteslutande används av IFK Lanes egna
verksamhet.
Dans på Lane Loge

IFK Lane bestod från början av två idrottsföreningar - IFK Lane Ryr och Lane IF. Sammanslagningen av
dessa två till IFK Lane ger än fler möjligheter till att koppla samman bygden, men har kanske snarare
lett till ytterligare splittring. De två idrottsanläggningarna gör att klubben har förhållandevis liten
verksamhet på stora tillgångar, och ett samutnyttjande och nytänk kring hur idrotten använder sina
planer och omklädningsrum är något flera har önskat.
“Tänk om man kunde få hyra bastun ett kompisgäng till exempel, eller att man har den öppen för
allmänheten på tider då fler skulle kunna. Då skulle det bli en sorts mötesplats.”
- man 39

“Två fotbollplaner i Lane-Ryr är en för mycket, det räcker säkert med en. Det finns säkert 100 fritidshästar här i socknen, men ingen gemensam anläggning där hästsporten kan utövas. Så varför inte
Två föreningar blev en göra om en plan för hästsporten.” - man 71
Från IFK Lane säger man att man redan har svårt att ha råd att driva två anläggningar, och att
möjligheten att arrendera ut den ena till annan idrottsverksamhet skulle kunna vara en bra idé
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både för annan idrottsutövning i bygden och för klubben. Angående klubbens bastu och omklädning
säger Magnus Carlsson, ordförande i IFK Lane att inte heller det är omöjligt idag. Exempelvis kan ett
samarbete med en annan förening ske med tillgång till anläggningarna som utbyte, och stödmedlemmar i klubben har naturligtvis redan rättigheter när omklädningsrummen är lediga.
“Men det är klart att vi också har kostnader, så det kan ju inte lånas ut gratis bara så där, men det
behöver ju inte alltid handla om pengar heller? I en sån här liten bygd måste vi ju kunna säga att ‘jag
gör det här för dig så gör jag det här för dig’ eller hur?” - Magnus Carlsson
Flera försök till samverkan mellan föreningar och bygdens olika aktörer har gjorts. Byalaget är ett
sådan initiativ, och hembygdsföreningen räddades härom året av ett öppet upprop på ett möte där
man samlade ihop till en styrelse genom att skicka runt en lista för intresserade att skriva upp sig på.
Idag ligger Hembygdsföreningen lite i dvala, men föreningen och dess tillgångar med bland annat
museet finns där för framtida entusiaster att engagera sig i. Kyrkan säger sig vara öppen för framtida
samarbeten, liksom Bygdegårdsföreningen och IFK Lane.
Flera tidigare försök har inte blivit så mycket mer än några möten, och förklaringarna till varför det
blir så är många, men ofullständiga.
“Vi ville börja på ny kula, dra ett streck över allt innan och göra nåt bra av det, men allt var liksom
redan gjort. ‘Det funkar inte, det har vi redan provat’ sa man om varje idé och då tappar man ju
gnistan.” - kvinna 42
Så var ligger nyckeln till lyckade projekt och evenemang i Lane Ryr-området? Är det ett eget, lyckat
initiativ som behövs, eller ska satsningen komma utifrån? Ingen kan säga precis vad man behövs,
men några har funderat, och kommit fram till olika saker.
“Vi behöver att en ledargestalt flyttar hit, som kan dra ett streck och inte bry sig om allt det gamla”
- man ca 70
“En idé härifrån, pengar och lite mankraft från kommunen, och lite positiv uppmärksamhet. Då spelar
det mindre roll vilket problem det är man löser. Vi behöver lite nytt blod och lite ny glädje.”
- man ca 50
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Många möjligheter
till samarbete

ekologi som strategi och möjlighet
Det är svårt att säga vilken satsning som skulle ge störst effekt på kort sikt, men på lång sikt kan man
se Lane Ryr-området som en enorm resurs för Uddevalla, oavsett i vilken ände man startar.
socialt

ekonomiskt
hållbar utveckling

ekologiskt

När man lägger ihop de önskemål bygdens egna invånare har om investeringar och satsningar, med
Uddevallas visioner om en framtida ännu starkare miljöprofil, är det inte svårt att se fantastiska
projekt växa fram just i kommunens landsbygdsområden. Om vi höjer blicken till globala förhållanden, pekar mycket på att vi behöver gå tillbaka till att bli långt mer självförsörjande lokalt.
Lane Ryr-området har, precis som mycken annan stadsnära landsbygd, en enorm potential att bli en
plats där Uddevalla på många olika sätt kan visa världen att man menar allvar med sina visioner om
det hållbara samhället. Hållbarhet i ordets alla bemärkelser, med hänsyn till sociala, ekonomiska och
ekologiska aspekter och konsekvenser.
En stadsnära landsbygd lockar till ett boende med nära till både stad och natur. Men idag har
många ett nytt sätt att bo på landet, utan att använda marken. Bygden har mycket outnyttjad odlingsoch betesmark som skulle kunna användas igen. Ett samarbete mellan markägare och markbrukare
skulle kunna ge denna landsbygd nytt liv som jordbruksmark. Här har bland annat tankar om ett
samarbete med integrationsprojekt i Dalaberg väckt idéer om hur invandrade lantbrukare skulle
kunna bo i sina lägenheter, men arrendera mark i Lane Ryr-området. Det skulle inte bara ge ekonomiska och ekologiska vinster för bygden, utan skulle kunna bli ett föregångsexempel på hur integration kan ske genom att bjuda in invandrare i en del av svensk verksamhet de idag mycket sällan är
representerade i - jordbruket. I längden skulle också dessa jordbrukare kanske lockas att bo i området,
något som kan ge ytterligare vinster för den avfolkningsbygd som Lane Ryr-området är idag.
Ett område där det kommunala nätet för vatten och avlopp bara når vissa områden, kan sägas ha
all potential i värden för att testa nya system och hitta nya vägar. Det finns redan flera samarbeten
och initiativ till nya slag av gemensamma odlingar, avloppshantering och byggen i andra delar av
Uddevalla Kommun som kan tjäna som föregångare i ett nytt tankesätt.
I Lane Ryr-området finns ett antal naturliga sank- och våtmarker. Nya modeller för hur en våtmark
kan struktureras för att ta hand om avloppsvatten på ett ekologiskt riktigt sätt finns, och i här skulle
hela området tjäna på en satsning med sådana försök. Dels i positiv uppmärksamhet och goodwill,
men också för att både Kyrkbyn och Fagerhult skulle kunna byggas ut med exempelvis bostäder.
Om man i Lane Ryr löser avloppsfrågan med våtmarkslösningar och i Lane med en koppling till
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Färgelanda, skulle bygden kunna vinna mycket. Dels genom marknadsföring av en ny hållbarhetsprofil, dels i nya invånare som kan flytta in i nybyggda bostäder. Med avloppsfrågan löst finns
möjligheter till fler nyetableringar i området.
Dessa nyetableringar ska naturligtvis också byggas med hänsyn till större sammanhang, med
miljövänliga och hållbara lösningar, inte bara byggnad för byggnad, utan också med bygdens hela
potential i åtanke. Så stora obebyggda ytor som Lane Ryr-området kan erbjuda fick mig att titta
närmare på begreppet biokapacitet och vad det innebär.
biokapacitet
I tankar om framtiden är det värt att fundera över hur områden som Lane Ryr kan spela roll i en värld
där oljan tagit slut. En del prognoser säger att med vår nuvarande konsumtion är oljan slut inom ett
decennium, och alla kan föreställa sig vilken enorm förändring detta kommer att kräva.
I en sådan framtid är landsbygden intressant inte bara som en plats att bo på, utan återigen som
en plats att bruka. En beräkningsmodell som många känner till i sammanhanget är det Ekologiska
Fotavtrycket där man räknar ut hur stor landareal människan behöver för sin försörjning, per capita.
Om man vänder på begreppet och räknar på kapaciteten hos ett visst landområde blir begreppet
biokapacitet. Hur många människor klarar den här biten land att försörja? I en sådan beräkningsmodell skulle Uddevalla kunna upptäcka att Lane Ryr-området har en enorm potential om marken
ses som en tillgång, och inte bara som ett mellanrum. Enligt rapporten Ekologiska fotavtryck & biokapacitet -verktyg för planering och uppföljning av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
från Boverket och Naturvårdsverket är det just sådant landskap som Lane Ryr-området består av som
genererar de högsta värdena, och som kan ge stört avkastning och produktivitet:
“Svensk åkerareal och svensk skog ger som regel större avkastning än den globala genomsnittsåkern
och genomsnittsskogen beroende på jordmån, topografi, nederbörd och odlingsteknik.”
- ur rapporten
Jag har inte själv lyckats få fram siffror på kommundelsnivå, men jag tror Uddevalla skulle tjäna på
att försöka hitta sätt att räkna på kommundelarnas olika kapaciteter som produktiv mark och på
framtida lösningar för ett liv utan olja. Just Lane Ryr-området skulle, enligt min egen uppskattning,
tjäna mycket på en sådan studie.
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I stället för att räkna varje
persons inverkan på marken,
räknar man på markområdets
kapacitet för försörjning

landsbygden och transporter och resor
Ofta pratar man om hur vi måste köra mindre bil för miljöns skull, och många av de boende i
Lane Ryr-området har funderat på problemet med bilberoendet, men inte kommit fram till något
godtagbart alternativ. I ett Sverige där man kan bo på landsbygden behöver vi därför fundera på
bilanvändandet på nya sätt.
Ofta är kollektivtrafik och olika typer av samåkning de svar som diskuteras när man arbetar med
bilberoende på landsbygden, och visst kan man diskutera olika sådana lösningar även i Lane-Ryrområdet, men det finns fler sidor på frågan. Området ligger mellan tre större städer och har få
invånare. Det ger dåligt med underlag för kollektivtrafik för arbetspendling med få passagerare som
ska åt olika håll. Den frihet bilen ger är svår att kompensera med stadsbussar ute på landsvägen enligt
tidtabeller som begränsar valmöjligheterna. Kollektivtrafik måste kunna betyda andra lösningar på
landsbygden än i städer. Mindre fordon och möjlighet att ringa efter samåkningsbilar verkar mer
anpassat till kundens behov, än stora stadsbussar med få passagerare i varje vid bestämda tider.
Man måste helt enkelt utvärdera behovet av transport innan man bestämmer transportsättet.
Många delar av Sverige är idag mycket svåra, eller rent av omöjliga, att bo i om man tar bort bilen,
så kanske är det inte bilen, utan bensinen vi ska diskutera. Trängselskatter, bilförbud och andra
liknande åtgärder går att applicera på städer, där kollektivtrafiken är tät och avstånden korta, men
på landsbygden behöver man titta på bilen som sådan i stället. Det är i områden som Lane Ryr som
elbilen borde subventioneras, de miljövänliga personbilsköpen uppmuntras och elnätet för laddstationer byggas ut. För här behöver man bilens funktion, men naturligtvis inte dess utsläpp.
Till diskussionen vill jag också lägga en personlig fundering kring livsval och resande; Många som
väljer att bo på landet bygger även in mycket av sin fritid kring sina hem och är hemma mer än stadsborna. Kanske ska vi börja räkna på total energiåtgång, eller ekologiskt fotavtryck per invånare för
att kunna jämföra landsbygdsliv med stadsliv, och eventuellt kunna visa landsbygdens möjligheter
till ett energisnålt eller hållbart levnadssätt.
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PLANER FÖR OMRÅDET
nytt
Både Lane och Lane Ryr har som små tätorter fått egna genomgångar i den översiktsplan (ÖP)
som gäller för Uddevalla kommun. Man påpekar och förtydligar att scenarierna är funderingar och
möjligheter och inte löften, men visar hur man diskuterar platserna redan idag. Man poängterar
också att Uddevalla Kommun inte kommer att gå emot enskilda markägares intressen och att de här
skisserna inte visar på hela bilden, men det som står om de två byarna är:
“Fagerhult (Lane)
Bra kommunikationsläge vid väg 172. Dessutom cykelbana hela vägen till Uddevalla! Nära till naturen.
Daghem finns i norra delen av orten. De olika bostadsgruppernas placering gör dock att orten är uppdelad i mindre enklaver. Förutsättningarna för en ytterligare utbyggnad av Fagerhult hänger bland
annat ihop med kapaciteten på vatten och avloppsanläggningarna. Idag är i praktiken kapacitetsgränsen nådd både på vatten- och avloppssidan. En framtida utbyggnad av samhället får därför
vägas mot kostnader/möjligheter till en förstärkning av va-kapaciteten.
Om en bostadsutbyggnad skall ske så bör den komma till stånd på östra sidan av väg 172. Dels i norra
delen av samhället, dels i den södra delen. Eventuellt skulle ytterligare verksamheter kunna etableras
i den norra delen av samhället.” - ÖP kap 6. sid 6
Cykelvägen går, som kommenterats tidigare, inte hela vägen till Uddevalla som det står här. Man kan
ta sig med cykel till stan om man är beredd på en omväg på närmare 8 kilometer. Om kommunen
anser att det redan finns en cykelväg och att det är positivt, kan det kanske ses som ytterligare ett
argument för att faktiskt se till att den hamnar där man tror att den ska vara - hela vägen längs väg
172. Att vatten och avloppslösningarna handlar om kostnad och efterfrågan är naturligt, då befolkningstrenden just nu är negativ och en utbyggnad skulle vara en enorm investering. Som påpekats
tidigare i den här skriften måste nog VA-utbyggnad gå hand i hand med nyetablering av bostäder och
verksamheter för att så att säga motivera varandra.
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Illustration ur ÖP över Lane / Fagerhult
och funderingar kring framtida utveckling(ar)

“Kyrkebyn (Lane-Ryr)
Har mer karaktär av ett litet samhälle än Fagerhult; skola, kyrka, bostäder mm finns inom ett relativt väl avgränsat område. Dagens va-situation klarar en begränsad utbyggnad, motsvarande ca 15
lägenheter.
Det förefaller naturligt att i första hand komplettera med en mindre grupp hus ”mitt i byn”, om inte
nuvarande detaljplan som redovisar barnstuga på platsen skall fortsätta gälla. I andra hand bör ny
bebyggelse etableras i den norra delen av samhället. Här innebär dock en exploatering att ny trafikmatning måste komma till stånd från väg 698. Ingen ytterligare exploatering föreslås på andra sidan
väg 698.” - ÖP kap 6. sid 7
Bebyggelsestrukturen i Lane Ryr ger mer intrycket av en by, till skillnad från Lanes sammankopplade
villaområden. Att ÖP tar upp att den här karaktären bör förstärkas vid nyetablering är positivt, då
Lane Ryr skulle vinna på att få gränser mellan by och landsbygd enligt innevånarna själva.
“Bor man i Lane Ryr kan man liksom bo lite var som helst. Inne vid kyrkan eller ute i skogen är Lane
Ryr alltihop.” - man 20
Den nya väg som föreslås skulle göra att skolan hamnade än mer “mitt i byn”, något som också skulle
stärka karaktären av by eller tätort. Att man kring Lane Ryr inte diskuterar vatten- och avloppsfrågan
förvånar, men skulle kunna ses som en öppning att starta en diskussion kring nya miljövänliga lösningar på plats. Även om en koppling till Lane och en ny VA-ledning är det invånarna främst önskar sig.

Illustration ur ÖP över Lane Ryr / Kyrkebyn
och funderingar kring framtida utveckling(ar)

bevarande
I ÖP talas i första hand om kommunens natur i samband med hav, kust, fjordar och vatten. Det
stärker bilden av Uddevalla som kuststad, men också uppfattningen att inlandet är kommunens
baksida. Bredfjället och Herrestadsfjället nämns som attraktiva naturområden, men annars handlar
beskrivningarna av inlandet främst om grundvatten, vattentäkter och vattenhantering i övrigt.
Angående Lane Ryr-området nämns särskilt endast det militära övningsområdet i väster, som ett
område kring vilket man behöver samarbeta med kringliggande kommuner om Försvaret ändrar
något i sin anvndning av det. Delar av det är skyddat enligt Natura 2000, och större delar över
kommungränsen mot Färgelanda är Naturskyddsområde.
I övrigt nämner man i svepande drag förändringar av jordbruket som lett till att betesmarker växer
igen, man skriver om bevarande av orörd natur i mesta möjliga mån, men vid en sökning kan noteras
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att Lane Ryr-området verkar bevaras inte på grund av sin särart, utan för att det till stor del inte är
något av de sorters område som särbehandlas - industrinära, kustnära och så vidare.
Ur bevarande-synpunkt kan det vara positivt att ett uppskattat naturområde bara lämnas i fred, men
flera som kommenterat saken tycker att det visar på att “Lane Ryr räknas inte”, vilket är en olycklig
slutsats.
hållbarhet
Uddevalla Kommun har en mycket tydlig miljöprofil i sitt planeringsarbete och i Översiktsplanen.
Kommunen är EMAS-certifierad, vilket innebär att man uppfyllt en rad miljökrav i sitt arbete i enlighet med EU:s miljöförordning. I den föreslagna ÖP som i skrivande stund inte är helt färdig står att
läsa i miljömålen bland annat att:
“Medborgare och lokala verksamhetsutövare: Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medbor- gare och lokala verksamhetsutövare medverkar till att minska den totala miljöbelastningen.”
“Transporter: Samtliga transporter inom Uddevalla kommun ska ske på ett miljöanpassat sätt. Det
innebär att vi kontinu- erligt ska arbeta för att eliminera onödiga transporter. De transporter som
sker ska genomföras så att miljö- påverkan minimeras. Det innebär miljöanpassade transportmedel
samt att andelen av miljöanpassade och förnyelsebara drivme- del skall öka.
Vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollek- tivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter
i hela kommunen.”
Det här är bara två av många exempel på områden där Lane Ryr-området får stöd i Översiktsplanen
för de visioner om framtiden man har. Dessa stycken går att applicera på diskussionen kring pendling,
kollektivtrafik och cykelvägar inom området exempelvis. På liknande sätt kan Lane Ryr-området hitta
stödargument för andra diskussioner, i många av de stycken där ÖP understryker att målsättningarna
måste gälla för hela kommunen, och för alla kommuninvånare. Men kanske allra tydligast i hållbarhetsdiskussionerna, där kommunens egen vision på många sätt siktar ännu högre än de lokala
krafterna och initiativen. Alla framtidssatsningar med hållbarhetsfrågor i fokus har stort stöd i Översiktsplanens formuleringar om vad Kommunen vill satsa på för framtiden.
att använda ÖP
En översiktsplan är inget bindande juridiskt dokument. Det är först när bebyggelse bestäms i en detaljplan som användning, hushöjder och mått kan bestämmas på det sätt man oftast förknippar med
36

planbestämmelser. En ÖP är kommunens rekommendationer och visioner sammanfattade i ett dokument som kan vara vägledande för de som vill nyetablera eller ändra användningen på områden
eller platser i kommunen.
Om en idé man vill genomföra har stöd i ÖP har man förstås bättre chans att få gehör för den hos
kommunen. Att jämföra lokala initiativ och visioner med vad som står i ÖP kan därför vara ett bra
sätt att hitta de frågor man kan samarbeta kring, eller för att identifiera eventuella konflikter.
På samma sätt kan man med hänvisning till de kopplingar till kommunalt VA-nät som finns och som
föreslås hitta argument för satsningar på andra lösningar i de delar av bygden som inte kommer åt
rören.
Man kan också hitta stöd för de tankar om tillgänglighet den här skriften tar upp, exempelvis kring
cykel- och gångbanor. Och även om det är Västtrafik som ansvarar för planeringen av kollektivtrafik,
kan man förstås peka på de avsnitt i ÖP som handlar om tillgänglighet och kommunikationer i kommunen, när man talar om att bygga ut eller omfördela kollektivtrafiken i kommunen. Här finns också utrymme för diskussionen kring kollektivtrafik på landsbygdens villkor - så kallad närtrafik, eller
någon form av flexlinje.
Hela ÖP finns att hämta och läsa på kommunens hemsida www.uddevalla.se
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I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV
När man frågar invånarna själva om deras hemort har de av naturliga skäl svårt att direkt tänka sig
effekter utanför egen livstid och skala, men vi lever alla i ett större sammanhang som vi också måste
ta hänsyn till i planeringen. För Lane Ryr-områdets del handlar framtiden dels om inre förändringar i
orten, bygden, kommunen, dels om yttre förändringar i världen, klimat, konjunktur, politik och andra
omvälvande förändringar som kan tänkas komma.
Denna analys har hållit sig på en ganska lokal nivå, men inför en omvärldsanalys där man lyfter
blicken ytterligare behöver man fundera på exempelvis vad som händer när jobben flyttar utomlands,
eller om behovet av närproducerad mat växer. I det senare scenariot kan Lane Ryr-området komma
att spela en avgörande roll som försörjande jordbruksmark för Uddevalla.
Oavsett vad framtiden har att erbjuda av både drömmar och skräckscenarier kan en sådan här analys
av platsen, och en sådan process som projektet MSM ingår i, utgöra en grund för hur man tacklar det
som kommer. Då man utarbetar tydliga riktlinjer för hur man samarbetar, för vem som gör vad, för vad
som händer hur, har man större möjligheter att hålla huvudet kallt när beslut måste fattas, konflikter
lösas eller kriser avvärjas.
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ARBETETS GÅNG
intervjuer
Under arbetet med analysen har jag intervjuat ett flertal boende i området, varav några ur
Bygdegårdsföreningen som ju är Uddevalla Kommuns samarbetspartner i arbetet med ett
närdemokratiområde. De har fått berätta om sin bygd utifrån sina olika perspektiv, och de har också
varit mycket olika. Intervjupersonerna valdes till en början utifrån de som frivilligt anmält sig till att
bli intervjuade, och har i vissa fall sedan hänvisat vidare till andra personer som tillfrågats.
Dessa “djupintervjuer” har jag i så lång utsträckning som varit möjligt, låtit vara samtal jag styrt
väldigt lite, genom att låta intervjupersonerna berätta fritt om det var och en av dem funnit intressant
att prata om, vad gäller Bokenäset. Jag har spelat in, och sedan skrivit ner dessa samtal, och, i de
fall det har behövts, ringt eller mailat för att få eventuella kompletterande svar eller förtydliganden.
Förutom dessa längre intervjuer har jag även varit på några besök i området utan att presentera
mig eller boka möten, då jag stoppat folk på vägen, i butiken, i deras trädgård, på Lane Loge eller
liknande, och helt enkelt ställt enkla frågor som “Vad är det bästa med att bo här?”. Dessa svar har
också behandlats som intervjusvar, och finns även bland de citerade styckena i texten.
Jag har dessutom ställt detaljfrågor till berörda tjänstemän vid Uddevalla Kommun när något
frågetecken dykt upp kring exempelvis VA-teknik, ansvarsfördelning eller vad som är på gång i någon
särskild fråga.
I maj hölls också ett möte i Lanegården där MSM-projektet bjudit in till dialog med inbjudna politiker. Först ville man tala om de svar kommunen fick i den SCB-undersökning, som kan sägas ligga
till grund för varför dessa analyser görs. På mötet diskuterades upplevd trygghet till en början, men
kom sedan att handla om ansvarsfördelning och förhoppningar på satsningar framöver på bland annat skolan. De frågor som sontant togs upp på det här mötet har också i viss grad styrt vilka frågor
jag prioriterat att skriva om i den här skriften. De två politiker som fanns med på mötet var Esam el
Naggar (fp) och Elving Andersson (c).
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workshops
På mötet genomfördes också en mini-variant av en bildworkshop framtagen vid Chalmers Arkitektur
kallad Concepto. Deltagarna fick (om de ville) välja bland hundratals bilder på ett bord för att med
hjälp av den säga något om Lane Ryr-området och de frågor man tycker är viktiga att diskutera här.
Man ombads sedan skriva kort på en lapp varför man valt respektive bild. Ett par citat från dessa
lappar finns med här i skriften.
Jag har även genomfört en mindre workshop kring kartor. Även denna spelades in med diktafon, och
det som sades behandlades på samma sätt som intervjusvaren. Till denna workshop gick inbjudan
ut via de två Facebook-grupper som finns för boende i Lane och Lane Ryr. Det blev en liten grupp av
människor jag redan pratat med, som samlades i Lanegården för detta samtal. Under det här samtalet sades inte så mycket nya saker, men att prata i grupp underlättade i vissa fall för att komma längre
i frågor som endast tangerats kortfattat i intervjuer.
Vid det här mötet ritade man bland annat ut möjliga platser för nya bostäder i de två byarna, föreslog
sträckning på den cykel- och gångväg man önskar sig, diskuterade markägarförhållanden angående
en eventuell ny badplats i Bergssjön samt diskuterade vad som hör till Lane och vad som hör till Lane
Ryr. Den gränsen visade sig omöjlig att faktiskt peka ut.
“Lane är liksom bara samhället, eller byn här då, men ändå lite runtom här. Lane Ryr är liksom
resten, men det stämmer ändå inte riktigt att säga så... “ - kvinna 39
Man diskuterade också flera andra av de frågor som redan tagits upp av andra i intervjuer och möten.
Skolans överlevnad, vatten och avlopps-lösningar, lokal ekonomi och politik, pendlingsmöjligheter
och generationsväxlingar.
“Flera unga vill ju bo här, men hittar inget billigt sött att bo, och jag kan tänka mig att en del av de
äldre gärna skulle bo kvar, fast mindre och billigare, i stället för att flytta till stan.” - man 45
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en kurs på masternivå

STYRKOR
naturresurser
-bördig jord bra för jordbruk

stora sammanhängande naturområden, bra för djurlivet

GEOGRAFISKT

Under hösten 2009 gick kursen “Sustainable Development in a Local Context” på masternivå vid
Chalmers Arkitektur i Göteborg. Ett 30tal studenter använde Uddevalla som exempelområde i ett
projekt där de från analys till projekt planerade för ett framtida, mer hållbart Uddevalla. Projekten
ställdes ut på Bohusläns Museum under januari 2010 under den gemensamma titeln “Anslutning”.

-skog för stora djur, t.ex. älgar och vargar
-våtland för amfibier

vattenskyddsområde
-bra för naturen

mitt i trestadsområdet (Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg)
-tillgång till tre arbetsmarknader

bil- och cykelvägar
-lätt att transportera sig med bil
-ombyggd järnvägsbank mellan Uddevalla och Lane

tillgänglig mark
-för byggnation och småkaligt lantbruk

TEMATISKT

efterfrågan på bostäder
-barnfamiljer vill flytta till området
-ungdomar och äldre vill bo kvar

ökande ungt invånarantal
-underlag för skola

sammanhörighet på orten
-människor känner sina grannar

social service för äldre
-möjlighet för äldre att bo i området

Hela arbetet som 31 studenter gjorde under 14 veckor, både analys och projekt,
finns att hämta och läsa på www.uddevallavisioner.info
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SVAGHETER

I kursens första skede tog sig en grupp studenter an Lane Ryr-området, och skulle på kort tid analysera områdets förutsättningar.

kapacitet för vattenrening
-på grund av att vattenreningsverket jobbar på
maxkapacitet finns det restriktioner mot att bygga nytt

restriktioner för nya byggnader

GEOGRAFISKT

-svårt att bygga nya bostäder och industrier

få lägenheter
- brist på unga och äldre invånare

vattenskyddsområde
-restriktioner gör det svårt för industrier att utvecklas

bilberoende
-brist på gång- och cykelvägar

brist på mötesplatser

brist på kommersiell service

TEMATISKT

“This part of the course assignment will consist of work on an inventory/description/characterization of different parts of the Uddevalla municipality and the city of Uddevalla. The inventory will
concern both geographical and thematic areas. Included is also the identification of strengths and
weaknesses, or qualities and problems, related to different areas and aspects. Of special interest to
us as architects and planners, will be the built environment in a broad sense, the physical and spatial
structures and expressions and how these can be understood in relation to the conditions given by
nature and culture.” - ur kursprogrammet
På många sätt, men med mer fokus på det sociala, har den här analysen tagits fram med liknande
ambitioner. Därför är det intressant att jämföra med vad studenterna på några få dagar lyfte fram
som Lane Ryr-områdets styrkor och svagheter. I studenternas analys står bland annat att läsa:
“Det största problemet som nämns vid samtal med invånarna är bristen av intresse för Lane-Ryr
från kommunens sida, främst vad kommer boendeplanering både idag och för framtiden, men också
vikten av att behålla dagens service (t.ex. skola).”

brist på intresse från Uddevalla kommun
-skolan hotas att stänga

få personer med utomsvensk bakgrund

Vidare skriver studenterna om hur deras frågor om Lane Ryr-området får väldigt olika svar beroende
på vilken beslutsfattare i kommunen de frågar:

ingen snöplogning och inget underhåll av gatlyktor

“ Ifrån detta kan man dra en preliminär slutsats. Beslutsfattarna, som ofta har sin bakgrund och
lokala identitet vid kusten, har en brist på förståelse för det rurala området vars identitet är mer
-ingen affär, få arbetsplatser
kopplad till skogen och inlandets natur. En fråga som vi fick från beslutsfattarna gör detta ännu mer
Här ses de styrkor och svagheter studenterna såg i sin tydligt: ‘Varför bor människor egentligen i Lane-Ryr?’”
analys. Mycket av det studenterna lyfte fram har också
invånarna i bygden berättat om i arbetet med den här Bredvid en kartläggning av bebyggelse, natur och verksamhet är det alltså förtroende och demokrati
studenterna har lyft som de viktigaste frågorna för Lane Ryr-områdets framtid. När studenterna
skriften.
väger styrkor mot svagheter blir det också tydligt att området har tillräckligt att erbjuda för att de
hinder som tas upp borde vara möjliga att lösa, då det till största del handlar om mänskliga faktorer
och investeringar.
liten lokal ekonomi
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TANKAR KRING KONSEKVENSER
Efter att jag pratat med alla dessa Lanebor och Lane Ryringar och lärt känna bygden lite funderar jag
naturligtvis över hur framtiden kommer att se ut, med alla dessa idéer, nya och gamla samarbeten och
kanske framför allt hur en bygd som tappar befolkning ska kunna vända trenden. Detta är därför en
mycket enkel liten konsekvensanalys, baserad på det jag fått fram under arbetets gång.
Vad händer...
...om man inte gör någonting?
Om allt fungerar som det alltid har gjort, så håller Lane Ryr-området på att gå under. I konkurrensen
mellan de två byarna finns fortfarande hinder för samarbeten som annars kunde vara fruktbara.
Kanske ser vi ett generationsskifte och ett slut på denna rivalitet framöver, men kanske är det för
sent. Kanske är skolan redan nedlagd när man bestämt sig för att göra gemensam sak för att rädda
den med alla idéer man kan komma på.
Att det nästan inte går att bo på annat sätt än i egen villa, gör att ett ganska stort område har en
ganska homogen befolkning. Har man råd att bo i hus har man också råd med bil, och med minsta
motståndets lag är Lane Ryr-området ett område befolkat av bilberoende människor som inte heller
Återvändsgränd? Man kanske måste välja en ny riktning?
kräver en fungerande lokaltrafik. Lokaltrafik är också svårt att planera då människorna här pendlar
åt tre olika håll - till Uddevalla, Trollhättan och till Vänersborg. Det finns inte kundunderlag för tre
pendelbusslinjer hit. Och så länge man tänker kollektivtrafik i form av busslinjer är det mycket svårt
att kunna tänka sig ett liv i Lane-Ryr-området utan bil.
Avlopp och vatten är en mycket aktuell fråga i Lane Ryr-området, då ganska få har tillgång till det
kommunala VA-nätet. Reningsverket nere i Uddevalla är inte fullbelagt, men kopplingen uppe i Lane
klarar inte mer. Det är alltså inte möjligt att bygga särskilt mycket, då möjligheten att ta hand om
ytterligare avlopp är så begränsad.
Om man inte gör någonting verkar områdets utveckling alltså låst i ett dödläge:
- Att det fortfarande är viktigt att skilja på Lane och Lane Ryr är hämmande för alla sorters lokala
samarbeten.
- Begränsningen för vatten- och avlopp förhindrar nybyggnation av bostäder i en bygd som behöver
fler inflyttande boende för att klara sig vad gäller skola, kollektivtrafik och möjligheten till att ny
närservice av något slag ska kunna etableras igen.
- Pendlingsläget är för bra, med för få invånare för att kollektivtrafiken ska fungera, så alla kör bil.
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...om man bygger hyresrätter eller småhus att sälja?
Lane Ryr-områdes befolkning idag har råd att äga sina hus. Det finns tomter till salu ganska billigt
för den som vågar bygga eget. De verkar dock svårsålda. Däremot försvinner hus och lägenheter
som är till salu ganska fort. Min egen tolkning är att man vågar prova att bo i området, men är inte
beredd att satsa allt på ett jätteprojekt här. Kanske för att de som har råd att köpa hus här är de som
köper sitt första hus i livet, eller eventuellt sitt första hus i det nya landet och de vågar inte satsa på
nybyggnation - ännu. Orden “hyresrätt” och “lägenhet” får många att tänka på flervånings- och
flerbostadshus, men det går naturligtvis att inhysa olika ägandeformer i hus anpassade till bygdens
skala och formspråk.
Radhus i Lane Ryr

Med en medveten satsning på olika sorters boende i området, skulle man också få en mer
varierad befolkning. Fler skulle få möjligheten att bo på landet, och kollektivtrafiken skulle få en
tydlig anledning att fungera bättre om fler bodde i Lane Ryr-området utan bil. Hyresrättsboende kan
vara ett bra första steg mot flera goda effekter för framtiden.
En satsning på hyresrätter kan vara en kostnad på kort sikt, men kan komma att löna sig enormt på
längre sikt. Bor man på landet utan bil, vill man kunna åka och handla på sin cykel, eller till och med
promenera till affären. Hyresrätter och nya småhus skulle kunna ge kundunderlag för nya små matbutiker, som flera saknar redan idag. Med nya invånare skulle också skolan räddas.
Dock kräver dessa nybyggnadsplaner även idéer och satsningar på VA-lösningar, men om Lane Ryrområdet ska kunna bli den attraktiva stadsnära landsbygd det har potential att bli är investeringar
och nya idéer kring VA-lösningar helt nödvändiga.
...om man satsar på hållbarhets-initiativen?
Av de visionära förslag som nämnt, hittats på eller lyfts fram som exempel under tiden jag arbetat
med den här skriften, är det de möjligheter för en hållbar framtid som denna landsbyd kan erbjuda
som slagit an mest positiva klanger.

illustrationer
från chalmersstudenternas visioner och förslag

Genom att locka nytt kapital, nya människor och nya intressen skulle satsningar på ekologisk hållbarhet kunna gynna bygden både ekonomiskt och socialt. Då även till synes små satsningar på exempelvis en artificiell våtmark för avloppshantering, eller ett nytt ekologiskt bostadshus skulle kunna leda
till många goda effekter. Jag ser möjligheter till både nyinflyttning, nya samarbeten, ökat kundunderlag till service, ökat förtroende för visionärt arbete i bygden... samtidigt som hela samhället tjänar på
mer fokus på hållbarhet. Sammantaget kan jag i nuläget inte se några hinder för framtida investerin45

gar i hållbarhetslösningar i många branscher som kan gynna Lane Ryr-området. Dessa satsningar kan
även Lane Ryr-borna själva starta i olika storlek och skala, något som skulle stärka lokala samarbeten
och skapa nya sociala nätverk.
...om man gör det mesta av vad den här analysen kan ge?
Min förhoppning är att arbetet med den här analysen, och samarbetet mellan Bygdegårdsföreningen
och Uddevalla Kommun gör Lane Ryr-området till en bygd där alla känner sig delaktiga och räknade
med - “Min hembygd”, “Vårt Lane Ryr” - Där små idéer och stora visioner inte stannar hemma vid
köksborden, utan lyfts fram och, i den mån det är möjligt, genomförs. En bygd mellan tre arbetsmarknader har alla möjligheter i världen, om kommunen och områdets egna invånare vågar satsa på
det de har.
Många idéer, visioner och problem som tas upp i den här skriften går att ta tag i på hemmaplan.
Förhoppningen är att Lane Ryrsborna ska hitta en nyckel, ett projekt eller en idé som kan visa hur
mycket engagemang som finns i bygden.

46

FLER KONKRETA IDÉER OCH VISIONER
- några stora, några små, som samlats in under arbetets gång.

socialt

ekonomiskt
hållbar utveckling

ekologiskt

Kan stadsbor odla här i stället?

- lägg ner en koppling till VA i den gamla banvallen vid Lane och gör cykelväg ovanpå
- bygg små villor för förstagångs-husköpare
- bygg hyresrätter i husform
- eko-boende i olika prisklasser
- en närbutik med eko-profil som drivs i kooperativ
- ge Lane Ryr åtminstone en bussförbindelse (som inte är skolskjuts)
- prova nya kollektivtrafiksformer anpassade till bygdens förutsättningar (taxi, flexlinje...)
- inventera cykelvägar och gör bygden cykel-, vandrings- och ridvänlig
- en vandrings- / ridkarta över hela Uddevalla kommun med delområdeskartor i
- arrendera ut jordbruksmark till lantbrukare som bor i stan
(bland annat som ett integrationsprojekt ihop med Dalaberg)
- erbjud busskort till de familjer i Uddevalla som vill låta barnen gå i Lane Ryrs skola
- en rollspels-by i skogen
- en ny allmän badplats i Bergssjön
- samåkningsgrupper för pendlare och parkeringsplatser avsatta för detta
- en natur- och djurpark
- bastu och omklädning för alla i IFK Lanes anläggning skulle kunna ge fler idrotter en chans
(orientering, motocross, motionslöpare, frisbeegolf...)
- ett uttalat och tydligt samarbete och utbyte mellan föreningarna i bygden
- “erbjud ett konstruktivt samarbete mellan förvaltare och invånare kring ett praktiskt projekt, till
exempel cykelvägen, så vi ser att det händer nåt när vi gör nåt och så att vi litar på nån igen”
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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BYGDEGÅRDSFÖRENINGENS FORTSATTA ARBETE
Den nyordning det innebär med Bygdegårdsföreningens roll som remissinstans mellan kommun och
medborgare ger bygden en ny plattform att driva igenom idéer ifrån. Naturligtvis måste Kommunen
engageras angående tillstånd, bygglov och annat, men kanske kan Lane Ryr-borna även hitta projekt
man kan genomdriva helt på egen hand?
Förhoppningen är att Bygdegårdsföreningen, och Byalaget som arbetsgrupp inom den, kan vara den
sammanförande kraft som får idéer och möjligheter att hitta varandra. Föreningen kan i framtiden
användas som remissorgan för Uddevalla Kommun i frågor som rör specifikt Lane Ryr-området.
Föreningen ska också ha eget mandat att genomdriva projekt och förändringar där Kommunen inte
nödvändigtvis behöver vara inblandad. Det här ger stora möjligheter för framtiden då frågor lättare
hamnar på rätt bord, och snabbare kan omsättas i handling. Via Bygdegårdsföreningen har därför
makten över närområdet till viss del flyttats ner, närmare dem som faktiskt berörs.
Bygdegårdsföreningen är redan en etablerad kraft i bygden, som på eget initiativ har genomfört
events som marknader och konserter framför allt i egna lokalen Lanegården. Men Bygdegårdsföreningen representerar i det här samarbetet hela området och bör därför främja eventuella
samarbetsprojekt med andra föreningar och verksamheter för att stärka bygden som ett område,
och minska avståndet mellan Lane och Lane Ryr. Samarbete med andra grupper och föreningar i
området är rentav nödvändigt, då bygden behöver idéer och projekt som många kan vara med på,
och som många kan hjälpas åt med.
Som en del i arbetet mot en förstärkt närdemokrati, och närhet till möjligheter till påverkan för Lane
Ryrsborna, kan Bygdegårdsföreningen exempelvis kalla till öppna möten i sakfrågor. De som kommer
på mötet blir bygdens röst i just den frågan. På det här viset skapas en represenatativ församling
med frivilliga representater i varje ärende. Föreningen ska helt enkelt vara ett paraplyorgan och ett
forum ”för bygdens bästa”.
Som del av den modell för demokrati i närområden som Uddevalla Kommun arbetar fram, genom
projektet MSM, får Lane Ryr-området nya och tydligare möjligheter att påverka sin egen närmiljö.
Man kan lösa sina egna problem på egen hand, samtidigt som man blir en tydligare definierad
samtalspartner gentemot Uddevalla Kommun och Stadshuset.
Ordet Närdemokratiområde beskriver vad det handlar om: Inflytande över ens eget närområde.
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sid. 44 nederst: Simon Lundholm
sid. 45 nederst: Moa Wendt och Rikard Sikö

Ekologiska fotavtryck och biokapacitet – verktyg för planering och
utvärdering av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv SAMS- projektet Boverket och Naturvårdsverket 2000
Sörkvist Kia: Lane Ryrs Hembygdsbok
Bohusläningen - dagstidning
För historiken hänvisar författarna även till:
Wille Ängermarks Hemsida
www.angermark.se/bohuslan/lane-ryr
samt till wikipedias artikel om Lane Ryr
www.wikipedia.se/laneryr
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TACK TILL
...alla som på olika sätt bidragit med sin kunskap, med material, med åsikter,
idéer eller engagemang i samband med den här analysen.
Särskilt tack till dem som givit av sin tid vid möten, workshops och kanske
framför allt i intervjuer! Tack Tore, Karin, Robert, Rose-Marie, Jörgen, ElseMarie, Bo, Stig, Nina, Magnus och ni andra för våra längre samtal. Tack till
alla andra som jag pratat med både på plats i området, per telefon och via
email.
På tu man hand har jag talat med många Lane Ryrsbor på plats, utan att
egentligen kunna kalla samtalen för intervjuer, men tack till alla som svarat
på mina frågor, samtalat en stund eller visat mig vägen i bygden.
Ett extra tack också till Tore och Karin som hjälpte mig med historiken!
Tack också förstås till Uddevalla kommuns politiker och tjänstemän som fått
spridda skurar av frågor i takt med att jag samlat in undringar, oklarheter
och framtidsvisioner.
/Lisa Åhlström
Göteborg 2010
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