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Vi vill här informera lite kort om vårt arbete i Söderhamn. 
Föreningen Södra Norrlands omställningscentrum (SNOC) bildades i november 2014 
för att påbörja ett arbete med att etablera ett regionalt centrum för omställning. Vi utgår 
från vetskapen att mänskligheten står inför enorma utmaningar och insikten om att den 
samhällsomställning som behövs inte kommer att organiseras uppifrån och ner. Vi måste 
göra det själva! Här listar vi några av de större händelserna under 2015-2018 i korthet:

- erhållit Vinnova-medel för att ta fram en lokal omställningsplan för en stradsdel i 
Söderhamn (Norrskenet 2030)

- hållit ett stort antal seminarier om lokal omställning/utveckling

- genomför under våren 2018 en förstudie tillsammans med Region Gävleborg om en 
lokal omställningsfond

- har initierat och samverkat i ett forskningsprojekt tillsammans med SLU 
om ”Småbruket som lösning på lokal livsmedelssäkerhet”. Rapporten är färdigskriven 
och finns att beställa.

- initierat och startat en gymnasial vuxenutbildning i Småbruk och ekologisk odling, 
med start hösten 2016, tillsammans med Hälsinglands utbildningsförbund.
Under 2017 startades ytterligare tre utbildningar inom området Småbruk och lokalt 
Mathantverk. Fler nya utbildningar planeras starta under 2018-2020

- erhållit projektmedel från Region Gävleborg för att skapa ett ”Hållbart Lärcenter för 
unga”. Arbetet har genomfört med anläggning av stigar, utbildningsplatser i naturen, 
uppsättning av holkar mm. Flera hundra skolbarn deltog på olika sätt i arbetet. Söder-
hamns kommun och skolor i anslutning har varit medaktörer. 

- tagit initiativ till ett större arbetsmarknadsprojekt : Den lokala Livsmedelskedjan” 
med start 2016. SNOC bildade en ekonomisk förening, Närjord, för att driva projektet. 
Syftet har varit att visa på möjligheterna att skapa nya jobb inom lokal matproduktion. 
Under projekttiden startade Närjord upp ett odlingar, ett café och en restaurang, samt 
levererade mat till bl a en förskola. Som mest sysselsattes Närjord över 8 personer. Flera 
av verksamheterna lever fortfarande vidare och har utvecklats.

- samarbetat med Region Gävleborg i en intern utbildningsinsats inom hållbarhet för 
delar av regionens anställda. Omställning var en central punkt i utbildningen.

- samverkar med andra sociala företag om lokal utveckling och omställning

- samverkar med Söderhamn Kommun om lokal omställning och socialt 
företagande, bl a på, och med, Stenbackens arbets- och boendekooperativ
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