
 
 

Medlemsinformation Vemdalsfjällens Företagareförening 

Hej alla nya och gamla medlemmar,  

Vi är nu fler än 60 medlemmar i Vemdalsfjällens Företagareförening vilket innebär att vi tillsammans 

utgör merparten av arbetsgivarna i Vemdalsfjällen och därmed också en stark kraft i utvecklingen av 

området. Vårt senaste årsmöte den 14 december 2022 var också det mest välbesökta på flera år och 

intresset för utvecklingen av Vemdalsfjällen är tydligt bland de lokala företagarna.  

Årsmötet 2022 
Medlemmarna gav på årsmötet den nyvalda styrelsen ett tydligt uppdrag att utifrån avgående 

styrelses proposition (förslag) verka för att få till stånd en affär som innebär att föreningen med hjälp 

av en stark investerare ska tillskapa en ny del av Vemdalen centrum med butiker, kontor och 

sporthall där företagareföreningen är delägare och där drift av såväl kommersiella lokaler som 

sporthall sker på affärsmässiga villkor. 

Vid årsmötet fick styrelsen också uppdraget att stötta medlemmarna i kontakten med kommunen 

gällande VA-frågan i Härjedalen. 

Hänt sen sist 
Vemdalens centrum. Det bidrag som föreningen tidigare tilldelats av kommunen för skapandet av en 

sporthall/aktivitetshall har nu lett fram till att: 

• Föreningen har erhållit ett affärsförslag som uppfyller de kriterier som den föregående 

styrelsen satt upp inför årsmötet och som mötet enhälligt antog.  

• Det affärsförslag som lämnades in till årsmötet har därefter kunnat accepteras och avtal har 

nu träffats med ett dotterbolag till vårt medlemsföretag Gunnar Forss AB.  

• Det på fastigheten i Vemdalen centrum nu kommer att uppföras byggnader för bland annat 

butiker och bostäder samt därefter en sporthall/aktivitetshall. 

• Det därtill finns ytterligare möjligheter att utveckla centrum i en kommande etapp 3.  

Det nya fastighetsbolaget kommer att finansiera såväl byggnation som drift av kommersiella lokaler, 

bostäder och sporthall/aktivitetshall. Företagareföreningen kommer att investera kommunala och 

regionala bidrag inför byggnation av sporthall/aktivitetshall. 

  
År 2023  År 2024  År 2025 

VA-frågan. Styrelsen har tillsammans med några medlemsföretag genomfört ett möte med politiker 

och tjänstemän där VA-frågan i kommunen gicks igenom grundligt och kapacitetsbehov såväl som 

olika tekniska alternativ för framtiden diskuterades.  

• Under april månad i år ska utredning och förslag till åtgärd presenteras av kommunens bolag 

Vatten & Miljöresurs. Därefter ska beslut fattas av politikerna. 

Butiker och 
Bostäder

Sporthall Etapp 3


