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Med anledning av verksamhetsövergång för den personal inom Regionförbundet Jämtlands
län som tillhörde JiLU till det av Regionförbundet helägda Torsta AB har även detta projekt
fortsatt bedrivits och administrerats av samma personal i Torsta AB på uppdrag av
Regionförbundet som projektägare.
1. Sammanfattning av projektet
Projektet bygger på idén att utveckla ett koncept som är en kombination av traditionella
hantverkstekniker, ny teknik, modern maskinell tillverkning och produktion av stugor med
inredning. Projektet har engagerat intresserade i Bodsjöbygden att tillverka en timmerstuga på
15 kvm. Stugan har getts en gestaltning förankrad i bygdens traditionella byggnadsstil med
modern utformning och utgått från Boddas Bönhus upprest i Bodsjöbyn under 1000-talets
senare del. För gestaltningen av konceptet anlitades arkitekt Gunnar Bäckman, Åretotten AB

Timmerstugans tillverkning, uppresning, färdigställande och inredande har varit ett forum och
mötesplats för lokal vidareförädling av lokala hantverkare, producerande företag, leverantörer

och föreningar för att utveckla och marknadsföra kompletterande produkter, tjänster och
tillval som kan ingå i Bodsjöstugans koncept.
Timmerstommen producerades maskinellt i Torsta ABs timringshall. Parallellt handtimrades
ett vindskydd i Hunge. Golv och tak produserades som fullt färdiga kasetter som lyftes in i
och på den färdigresta timmerstommen placerad utanför Folkets Hus i Hunge.
2. Genomförande av projektet
1. Bakgrund
Hunge Folkets Hus Förening och Bodsjöbygdens ek. förening har presenterat projektidén för
Regionförbundet i Jämtlands län som ett koncept för att skapa nya affärsverksamheter och
arbetstillfällen i Bodsjöbygden. Vidare att det under projektiden utvecklades idéer för
besöksnäringen med utgångspunkt från Bodsjöstugans koncept med destinationsdesign.
I styrgruppen för projektet har ingått:
Lars Levin

Bodsjöbygdens ek. förening

Berith Norberg

Bodsjöbygdens ek. förening

Tore Brännlund

Regionalt Designcentrum Jämtland

Stefan Karlsson

Projektsamordnare

Jan-Anders Eriksson

Projektledare

Med ett i Bodsjöbygden genomfört projekt inom vidareförädling av trä, produktutveckling,
design och entreprenörskap utveckla och marknadsföra ett nytt hantverkskoncept förväntas
det bidra till:
•
•
•
•

Samarbete – klusterbildning mellan lokala hantverkare och leverantörer.
Lokal småskalig vidareförädling av trä.
Nya arbetstillfällen
Entreprenörskap

•
•
•

Ökad lönsamhet
Nya affärsidéer
Stöd till besöksnäring med destinationsdesign

1. Deltagare i projektet
Följande lokala företag har involverats som leverantörer till projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Husritarna
Ola Nilsson Såg & Hyvleri
Pilgrimstad Hus Bygg AB
Sörens Trä & Inredning
AMs Smått & Gott
Quan i Fåker
R.O. B Smedjan i Bleke
Wagenius Bygg o Timmerhus

har gjort ritningar till tak- och golvkasetter.
har levererat massivt furugolv
har monterat tak- och golvkasetter.
har levererat specialtillverkade fönster
har levererat en specialritad ytterdörr
har levererat hängrännor i trä
har levererat smidesdetaljer
möjlig leverantör av maskintimrade stommar.

I övrigt har ett stort antal personer deltagit i seminarier kring produktionen av timmerhus.
Personerna är listade i bilagor för aktiviteter som genomförts i projektet.
2. Aktiviteter i projektet Bodsjöstugan
I projektets framskridande har det bedrivits kurser och studiecirklar i hyvling och fräsning av
timringsvirke, maskintimring, tillverkning av tak- och golvkasetter, montering av
timmerstomme, handtimring av vindskydd med Dalaknut samt gett insikt i ritning med 3D.
9/1 – 17/2

Design – produktutveckling

20/2 – 2/3

Maskintimring – tillverkning av stommen i 6 tum virke

5/3 – 16/3

Tillverkning av takstolar

19/3 – 5/4

Byggnadssnickerier

10/4 – 27/4 Finsnickeri
7/5 – 11/5

Nätversbygge av lokala hantverkare/ leverantörer

14/5 – 15/5 Skogsdagar
21/5 – 24/5 Motorsågskörkort
28/5 – 1/6

Sågning/fräsning av timringsvirke 5 tum till handtimring vindskydd

4/6 – 20/6

Entreprenörskap /Affärsidé – lönsamhet

25/6 – 3/8

Temadagar/utställning kring timring/inredning/hantverk/slöjd

6/8 – 31/8

Knuttimring av vindskydd med handverktyg.

3/9 – 28/9

Inredning, möbelsnickeri

29/9

Deltar i Kulturfestivalen Bodsjöbygden

1/10 – 5/10 leverantörskontakter
8/10 – 16/10 Entreprenörskap/kalkyler-prissättning– marknadsföring - Starta eget info
22/11-26/11 ÖPPET HUS vecka i Hunge
1/12

Julbord och avtackning av samtliga projektdeltagare i Hunge

26/11- 7/12 Rapportering
Avslutning av projektet

Projektets mål och resultat.
Projekts målsättning är att:
•

•
•
•

Utveckla, testa och utvärdera ett hantverkskoncept som ska bidra till att tillverkning
och försäljning av timrade stugor samt kompletterande produkter som fönster, dörrar,
och inredning mm. Kommer igång med kommersiell verksamhet lokalt i bygden.
Skapa ett lokalt kluster av lokala hantverkare, producerande företag och leverantörer.
Ta fram ett flertal nya affärs- och produktidéer.
Erbjuda lokala hantverkare, företagare att använda projektets resultat för att
vidareutveckla en affärsidé eller starta egen verksamhet.

Projektets resultat är att:
Vi har genomfört ett projekt kring konceptet Bodsjö och skapat ett hus som visats få stort
intresse med alla lite nyskapande lösningar av ljusinsläpp av glasbetong, fönster och entredörr
med integrerad karm/foder som väl motiverar produktion som hantverk.
Stommen är maskinellt och därmed rationellt producerad och avsevärda kostnadsbesparingar
samt att det för framtiden ges hög produktivitet för att möta en större marknad av mer
kundanpassade timmerhusprojekt.
Ett kluster av för närvarande 7 producerande företag som underleverantör till Bodsjöbygdens
ekonomiska förening som kommer vara säljare och huvudleverantör mot slutkund.
På Folkets Hus i Hunge har en gammal inbyggd dansbana i projektet utvecklats till idé/
prototypverkstad och kurslokal med träförädling som inriktning. Här kan lokala hantverkare
och företagare vidareutveckla sina affäridéer och starta egen verksamhet.

Spridning av projektets resultat
Projektet har lokalt i bygden kring Bodsjö med omnejd synts mycket med alla annonseringar i
lokala veckoblad för samtliga aktiviteter i projektet. I nationell press har projektet beskrivits
med ett reportage i tidningen SKOGEN. Vidare har projektet beskrivits med artikelar på
Torsta skog & träcentrums hemsida www.tre-ff.se
Projektets kostnader
Löner

163.908 SEK

Övriga kostnader

123.076 SEK exkl.moms

Slutsatser
Projektet har genomförts tillfullo enligt ursprunglig planering. För att visa på konceptet finns
nu ett fullt färdigt hus i friggebodstorlek som visningshus för framtida presumtiva kunder.

Klustret av producenter är bildat. Med Bodsjöbygdens ekonomiska förening som
sammanhållande part finns alla förutsättningar för fortsatt verksamhet med produktion av
timmerhus på en kommersiell marknad. Vidare ses konceptet som en möjlighet att profilera
Bodsjöbygden genom att använda gestaltning för byggnation att användas mot besöksnäring
alltifrån att bygga vindskydd på redan påbörjade vandringsleder till övernattningsstugor mm.
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