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Inledning

Den idella föreningen Våg21 Leader+ har som ändamål
att bedriva, främja och samordna lokalt och regionalt
utvecklingsarbete. Arbetet syftar till att utveckla och bevara
områdets unika natur
och kultur.
Styrelsen består av representanter från den idella, offentliga
och privata sektorn. Föreningen genomför Leader+
programmet i Våg21-området under åren 2000-2007.
Våg21 Leader+ omfattar landsbygden i delar av Södermanland,
Östergötland samt Östernärke.
Förutom ideella insatser finansieras verksamheten till 40%
av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.
Resterande 60% finansierias i huvudsak av de åtta ingående
kommunerna Eskilstuna, Finspång, Flen, Katrineholm,
Motala, Nyköping, Vingåker och Örebro samt av länsstyrelser,
landsting samt regionförbund i de tre länen.
Leader+ är ett av EU’s gemenskapsinitiativ. Ambitionen är att
utveckla landsbygden utifrån nyckelorden: Lokal förankring,
bred samverkan, innovation, överförbarhet och långsiktighet.
Leader är en förkortning på franska som fritt översatt
betyder "länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla
landsbygdens ekonomi".
Våg21 är ett av Sveriges tolv Leader-områden. Glesbygdsverket
och Jordbruksverket är ansvariga myndigheter.

EUROPEISKA UNIONEN

Våg21 Leader+ - Bievägen 1 . 641 45 Katrineholm - Tel 0150-662550 - Fax 0150-51009
e-post vag21@telia.com - wwww.vag21.d.se

Den nya gröna vågen som vi surfar på
in i det nya seklet, Agenda 21-seklet
”Med Våg21 som verktyg och med den lokala
trepartssamverkan mellan offentlig sektor, företag och lokala utvecklingsgrupper vill vi bygga
framtidsbygder. Inriktningen är ett jämställt,
demokratiskt och kretsloppsanpassat samhälle
som tillvaratar den lokala kreativiteten och hittar småskaliga innovativa lösningar som möjliggör för fler att bosätta sig på landsbygden.
Vi vill utveckla kluster av småföretag i olika
delar av Trelänsröset och underlätta etablerandet av nya företag. Med lokala lärcentra, behovsanpassad och småskalig service och andra
lösningar som är anpassade efter lokala förhållanden bygger vi tillsammans förutsättningarna
för en Våg21.
Hela planen för Våg21 präglas av det som kallas
social ekonomi. De lokala krafterna engagerar
sig för att finna lösningar på de vardagsproblem
man ställs inför som boende på landsbygden.”

person som utför arbetet. Detta är också en direktfinansierad kostnad.I den här broschyren har vi valt att
visa projektens kostnader utifrån faktiska kostnader,
dvs. kostnader som kräver faktiska pengar för att finansiera.

Halvtidsutvärdering
Under 2005 gjordes en halvtidsutvärdering av Futopia
i samarbete med Våg21 Leader+ där hela verksamheten för Våg21 Leader+ utvärderades. I februari 2005
hade 48 projekt beviljats och av dessa svarade 34
stycken, dvs. 71%, på den utskickade enkäten.
Projekten är sinsemellan mycket olika men kan
sammanfattas i ett antal punktmål: att utveckla
bygden i allmänhet, kulturhistoriskt fokus, främja
besöksnäring och turism, utveckla företag och branscher, utbildningsfokus samt jämställdhet.
De flesta som svarat på enkäten anser att inställningen till den egna bygden har blivit mer positiv genom projekten samt att landsbygden har vitaliserats
genom att människor i allt större utsträckning har
börjat samarbeta i olika samarbetsformer eller nya
nätverk.
Flera företag har startats genom insatserna. Nya servicelösningar har prövats, kulturarvet åskådliggjorts,
lärcentra etablerats. Människor runt om i området har
lagt ner ett otroligt engagemang på att åstadkomma
lokal utveckling och att göra livet enklare och rikare
att leva på sin ort.
Ett stort tack till alla er som hjälpts åt att förverkliga
visionen i Våg21-planen!

Så lyder inledningen av Våg21 planen som skrevs 1999
och som efter ett tävlingsförfarande med andra LAGområden utsågs av Glesbygdsverket år 2000. Det var
32 områden som skickade in utvecklingsplaner och
tolv områden fick möjlighet att arbeta med Leader+
under programperioden 2000 – 2006. I augusti 2001
kunde vi äntligen starta upp efter att den nationella
planen för Leader+ hade godtagits av Kommissionen
i Bryssel.
Den här broschyren vill visa alla de projekt, små
som stora, som varit verksamma under programperioden i Våg21.
Hittills har 93 projekt runt om i Våg21-området bidragit till att på olika sätt försöka uppnå de ambitioner
som beskrivs i Våg21 planen. Projekten har till största
del haft lokala föreningar som ägare, i några fall kommuner samt i undantagsfall företag. Därutöver har
femprojekt beslutats, men av olika anledningar inte
genomförts. LAG-gruppen för Våg21 har också genomfört tolv egna projekt, t.ex. transnationellt samarbete,
TA (technical assistance), mobilisering, ungdomscheckar, utvecklingscheckar med mera.
Projektens budgetar beskrivs dels i faktiska kostnader och dels i direktfinansierade kostnader. Exempel
på direktfinansierad kostnad kan vara när ett företag
gör ett arbete i ett projekt och sedan rabatterar kostnaden med 100%. Ett annat exempel är när kommunen upplåter lokaler till projekt men sedan bjuder på
kostnaden. Föreningar motpresterar ofta kostnader i
form av ideellt arbete som i Leader har ett värde av
175 kronor per timme oavsett kön och ålder på den

Karina Veinhede
Verksamhetschef Våg21 Leader+
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Projektägare

• minst två samverkansaktiviteter genomförs mellan skolans aktörer, ideella föreningar och kommuner.
Inom fokusområde Boende skall;
• inom två år 8 nya familjer från målgruppen ha
flyttat till Näshulta socken,
• under en tre-fem års period skall 20 nya familjer
från målgrupperna ha flyttat till Näshulta socken,
• projektering av minst tre områden för småhusbebyggelse samt 10 enskilda hus vara genomförda under
projekttiden,
• barnantalet ha ökat till minst 80-90 elever per år
inom fem år.

Näshulta framtid, ekonomisk förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Flen
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Målgrupp
Barnfamiljer samt blivande barnfamiljer från närliggande områden men också från andra kommuner, län
och storstadsområden.

Syfte
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Projektets syfte är att trygga skolans varande på sikt
genom att tydliggöra och utveckla verksamheten i
skolan samt att öka antalet barnfamiljer och blivande
barnfamiljer i Näshulta.
Projektet ska också ha ett miljöfokus vad gäller skolans utveckling, boende, närmiljö samt byggnation av
hus i Näshulta.

Transnationella projekt

Mål
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Projektets övergripande mål är att bibehålla Näshulta
som en levande landsbygd genom att säkra skolans
varande på en längre tidshorisont.
Inom fokusområde Skola skall:
• verksamhet bedrivas som resulterar i att skolan i
sig blir så attraktiv som möjligt så att antalet elever på
skolan ökar,

Örebro

ll

Projektets syfte är att säkerställa skolans varande på
lång sikt genom att öka antalet elever i skolan. Skolan
utgör en viktig del av det som gör Näshulta till en levande bygd.
Inom kommunen utreds just nu skolans framtid.
Kontakt togs i början av sommaren 2003 av ledande
politiker och tjänstemän inom Eskilstuna kommun
med företrädare för Näshulta framtid samt privatpersoner i Näshulta. Avsikten var att diskutera vad som
kan göras för skolans fortlevnad nu och i framtiden.
Projektet avser att verka inom två fokusområden;
utveckling av skolans verksamhet och ökat antal boende i Näshulta.

Fakta
Projektledare
Ulf Berglund, tel 016-810 08
Projekttid
2003-08-28 - 2006-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 575 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 180 000 kr
Privat finansiering: 125 000 kr
Eskilstuna kommun: 270 000 kr
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Fibernät i Öja-Västermo

Framtid Näshulta
turistande besökare som betygsätter bygden och motiverar sitt boende, sitt företagande och sin närvaro i
bygden.
Presentationsevenemang genomförs, exempelvis
rundresa till bostäder, byggfärdiga tomter, till fritidscentra, till mål för naturupplevelser som skog, berg,
sjö, vattendrag. Äventyrsresa med Sveriges äldsta i
gång varande ångslup genom socknen, landgång vid
Kyrkan, övernattning och äventyrsinslag vid Hjälmaren. Hästdagar. Näshultadagen arrangeras med exempelvis temat ”Bygden som erbjuder det människovänliga och miljöriktiga boendealternativet”.

Projektägare
Öja-Västermo Bygderåd, ideell förening.
• förprojektering av nätdragning,
• ekonomisk förkalkyl,
• intresseundersökning bland boende.

Sammanfattande projektbeskrivning
På små orter med stor andel gles bebyggelse är de
kommersiella marknadskrafternas intresse för etablering i det närmaste obefintlig. Samtidigt är det just i
glesbygden man har det största behovet av alternativa
kommunikationssätt. Varje resa till annan ort innebär
tid, kostnad och miljöbelastning. Det här projektet
kan indelas i följande faser:
• beskrivning av nätets möjligheter idag och i framtiden,

Syfte
Syftet med projektet är att förse alla på orten med
samma möjligheter till bredbandskommunikation
som boende i tätorterna.

Mål
Mål

Målet med projektet är att:
• öka möjligheterna för ungdomar på orten att ta del
av den moderna utvecklingen,
• öka företagens konkurrenskraft/etableringsmöjligheter,
• minska resebehovet,
• stärka föreningslivet genom ett gediget kontaktnät.

Fakta
Projektledare
Jonny Jonsson, tel 070-297 65 35
Projekttid
2006-03-27 - 2007-06-30

Inom tre år öka utbudet av tomter med 50, antalet
barnhushåll i socknen med 30 och befolkningen med
130 personer.
Bieffekter av marknadsföringen ska vara att inom
samma tidsperiod etablera ytterligare ”Bo på lantgård-företagare” samt etablera övernattnings- och
utspisningsmöjligheter.
Ytterligare en bieffekt skall vara att stärka den sociala gemenskapen och utveckla nätverket Framtid
Näshulta.

Projektägare
Målgrupp

Kostnader
Faktiska kostnader: 180 365 kr

Samtliga fastigheter i området Öja-Västermo, även
fritidsboende och tillfälliga besökare (anslutningar till
camping och uthyrningsstugor). Angränsande orter
som är intresserade av bildandet av nätverksföreningar.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 88 145 kr
Eskilstuna kommun: 92 220 kr

Näshulta Hembygdsförening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet avses skapa förutsättningar för Näshulta att
bli det mest seriösa alternativet till tätortsboende, vilket innebär tillvaratagande av de möjligheter Näshulta
erbjuder av miljö, natur och socialt liv. Attraktionskraften ska utvecklas avseende alla ålderskategorier.
Näshulta är en utpräglad jordbruks- och skogsbygd
med betydande skönhets- och äventyrsvärden. Basnäringarna strukturförändras snabbt med minskade
arbetskraftsbehov och friställning av ekonomibyggnader och i viss mån bostäder. Flertalet försörjningsverksamma pendlar till centralorter utanför Näshulta.
Ett betydande fritidsboende präglar bygden med bl.a.
en stor fritidsby. En fortgående snedvridning av åldersstrukturen på invånarna utgör ett näraliggande
hot mot skolans (klasserna 1 – 6) existensmöjligheter.

Målgrupp
Potentiella byggnads- och tomtägare för utbudsstimulans samt lämpliga markägare och ägare av
ekonomibyggnader med intresse för utveckling av
hästuppfödning, hästhållning, hästinhysning med
mera; Människor med påtagligt hästintresse inte
minst i starkt tätortscentrerade områden för att skapa
efterfrågan i linje med intentionerna inom föregående
grupp. Arbetssökande till kommunen tillsammans
med dess aktiva marknadsföring. En fjärde grupp är
besöksnäringen i förhoppningsvis intim samverkan
med kommunen.

Syfte
Som bakgrunden visat måste en nyinflyttning etableras – framför allt av unga människor med sannolik
eller pågående familjebildning som ett inslag.
I Österby fritidsområde smygökar permanentboendet
av människor från centrala Eskilstuna, vilket bör legaliseras och stimuleras. Potential för tomtbildning
inventeras – förarbeten visar på betydande utbudspotential.
Marknadsföring av utbudet av bostäder samt byggfärdiga tomter genomförs. Del i marknadsföringen är
en sockenbeskrivning med intervjuer av permanentoch fritidsboende, företagare, ungdom, äldre samt
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Fakta
Projektledare
Anders Nordin, te: 016-820 17
Projekttid
2001-10-08 — 2003-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 222 500 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 73 000 kr
Privat finansiering: 29 500 kr
Eskilstuna kommun: 110 000 kr
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Från Lanthandel till
Internetcafé

Gillberga marknad

Projektägare
Gillberga Lista Hembygdsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Vi önskar skapa en träffpunkt för bygdens invånare.
Denna samlingsplats ska tillhandahålla resurser i
form av ett Internetcafé/datortek inklusive kontor
med komplett kontorsutrustning för småföretag,
föreningar och enskilda i kombination med ett bygdekulturcenter bestående av museiedel, experiment- och
upplevelseverkstad, turistbyrå, konst- och hantverksutställning, lokal marknad etc. Vi kommer också att
installera och driva en visningsanläggning för uppvärmning via spannmålsbrännare.

Syfte
• Locka utomsocknes att besöka vår fina bygd och
visa historien kring oss.
• Lyfta fram lokala marknadskrafter.
• Skapa en naturlig samlingsplats för i första hand
lokalt tillverkade saker.
• Skapa en jultradition i vår närhet där vi med alla
medel försöker alliera gammalt och nytt.
• Attrahera folk till ett liv på landsbygden.

Projektägare
Syfte

Gillberga - Lista idrottsförening.

Skapa en ny mötesplats som förenar bygdens behov,
ökad IT-kunskap och användning – speciellt för den
äldre åldersgruppen – och en bygdekulturell satsning.
Vår förhoppning är att de mer datorvana ska hjälpa
äldre och andra datornoviser – och att mötesplatsen
ska bidra till att man lär känna varandra över generationsgränserna.
Ett annat syfte är att lyfta fram såväl bygdens nutid
som dess historia och marknadsföra detta utåt.
Ett tredje syfte är att kunna driva en samlingslokal
på ett så resurssnålt sätt som möjligt – ur uppvärmningssynpunkt. Vi kommer, i samarbete med LRF
lokalt, att installera en spannmålsbrännare som samtidigt utnyttjas som visningsanläggning. Detta kan
leda till ett ökat intresse hos fler att utnyttja denna
energikälla och ge ökade avsättningsmöjligheter för
våra lokala spannmålsodlare.

Fakta
Projektledare
Monica Grahn Olsson, tel 070-728 30 12
Projekttid
2005-04-11 — 2007-12-31

Mål

Sammanfattande projektbeskrivning

Vi vill:
• visa framförallt de äldre den mångsidiga nytta och
glädje som man kan få genom tillträde till IT-samhället på äldre dar,
• öppna upp kanaler mellan yngre och äldre genom
att skapa tillfällen för utbyte av kunskaper och erfarenheter – i datorns värld – men också i bygdens historia och nutid. Skapa en vi-känsla,
• skapa en mötesplats för traktens ungdom där de
kan meka moppe, delta i LAN, spela pingis eller biljard
eller ha disco,
• att Internetcaféet ska bli en träffpunkt för olika
spontana aktiviteter som att tippa, titta på friidrott
och fotboll, lyssna på musik och kanske lösa melodikrysset,
• ge möjlighet till distansarbete och distansstudier i
ändamålsenliga lokaler – med möjlighet till avskildhet
men också till gemenskap,
• öka turismen i området samt genom samarbete
med bokbuss och bibliotek, post och bank med mera
ge ökad service på landsbygden.

Gillberga, ca 1 mil sydväst om Eskilstuna är en i många
avseenden historisk och kulturell bygd. Här finns bl.a.
några av Sörmlands bäst bevarade fornlämningar och
hela bygden är en mångfald av gravar, rösen och efterlämningar från tider som flytt.
Här finns också ett oerhört engagemang kring vår
nutida situation och ett rikt näringsliv med aktiva föreningar skapar möjligheter för fortsatt utveckling och
framåtskridande.
Våra tankar är nu att väva samman ett aktivt föreningsliv i en expansiv region, med den fina historia
och kultur som finns kring oss och att använda de
resurser som vi har för att locka till oss intresse, nya
bosättningar och ytterligare utveckling och därmed
aktivt försöka leva upp till det gamla epitetet ”gröna
vågen” med en återutflyttning till landsbygden.
Projektet ska bli ett föreningssamarbete mellan
Röda Korset, hembygdsföreningen och idrottsföreningen. Det bygger på utvecklandet av en marknadsplats i området, där vi kan sälja produkter från våra
duktiga hantverkare i området tillsammans med ev.
andra produkter. Ett julcafé med hembakat, kanske
något uppträdande av någon publikdragande artist.
Hästdroska, barnaktiviteter och spännande historieberättelser tillsammans med något lokalt teatersällskap av typen Hållstarevyn, där man med teater och
finurlighet kan visualisera historieutvecklingen kring
vår bygd med enkla skådespelarinsatser.

Målgrupp

Kostnader
Faktiska kostnader: 675 500kr

Alla på bygden. Särskild vikt läggs på dem som står
utanför föreningslivet. Vi vänder oss också till spontanbesökarna samt till enskilda och grupper som har
intresse av att se hur en alternativ värmekälla kan
utnyttjas i praktiken.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 270 200kr
Eskilstuna kommun: 405 300kr
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Mål
• Att skapa tio nya bosättningar i området.
• Skapa förutsättningar för fem lokala hantverkare
att förstärka sitt företagande
• Öka medvetenheten hos lokalbefolkningen kring
kommunens planering och verksamhet i bygden.
• Stärka samarbetet mellan företag, privata och offentliga aktörer.

Målgrupp
1 100 personer boende på orten samt kringområdet.

Fakta
Projektledare
Claes Henebäck, tel 016-292 50
Projekttid
2002-09-18 — 2003-03-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 208 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 71 200 kr
Privat finansiering: 30 000 kr
Eskilstuna kommun: 106 800 kr
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Eskilstuna

Eskilstuna

GLADA

Näshulta Brandkår

Gillberga - Lista’s Allmänna DagsAktualiteter
Projektägare

nella och internationella beslut på en hanterbar nivå
skapas diskussion och debatt om beslutens effekter på
det lokala planet.
Idag ger varje lokal förening som är verksam i området ut var sin broschyr med kommande aktiviteter. Det
skulle vara mycket bättre om all information kunde
samlas på ett och samma ställe. En lokal tidning
skulle bättra på gemenskapen i området och skapa ett
bättre klimat. Det här projektet är en förstudie för att
undersöka möjligheterna till vidare samarbete.

Gillberga - Lista Idrottsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet undersöker möjligheterna att i det begränsade området (Gillberga - Lista (och eventuellt Öja)
sprida information i form av en lokal tidning med
dagsaktuella händelser och bygdens utveckling på ett
synnerligen lokalt plan i syfte att öka medvetenheten
och intresset för bygden. Genom att bryta ner natio-

Syfte
Undersöka möjligheterna att ge ut en lokal tidning
för att på det sättet få till stånd ett bättre samarbete
mellan föreningarna och att kunna marknadsföra bygden på ett tydligare sätt.

Fakta
Projektledare
Claes Henebäck, tel 016-292 50
Projekttid
2007-02-10 — 2007-09-30

Mål

Kostnader
Faktiska kostnader:15 000 kr

Målet med projektet är att få människor i bygden lite
närmare varandra samt att skapa en lokal tidning.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 6 000 kr
Eskilstuna kommun: 9 000 kr

Målgrupp
Föreningar och boende i Gillberga - Lista samt ev. Öja.

Projektägare

Syfte

Näshulta Brandkår, ideell förening.

Syftet med projektet är att öka grundtryggheten hos
de boende i området genom att ha en framkomlighet
oavsett väderlek.

Sammanfattande projektbeskrivning
Sedan 1993 har Näshulta Brandkårs kamratförening
varit en ideell förening. Föreningen har ett avtal med
räddningstjänsten i Eskilstuna kommun om att hålla
en beredskap som klassas som värn vilket innebär att
vara ”på språng” inom tio minuter. Tack vare närhet
och god lokalkännedom har hittills inget larm gått
förbi utan åtgärd.
Under stormen Gudruns värsta anstormning visade
sig däremot andra organisationers dåliga beredskap,
exempelvis för hemtjänsten, och vid uppringning till
112 hänvisades man till taxi trots att framkomligheten var starkt begränsad på landsbygdsvägarna.
Eskilstuna kommun, i likhet med andra kommuner
strävar efter att äldre kommuninnevånare ska kunna
bo i sina hem så länge de önskar men under trygga
förhållanden och med god service. Vi vill också arbeta
gränsöverskridande mellan Eskilstuna och Katrineholms kommuner vilket respektive räddningstjänst
ställt sig positiv till.
Vi vill genom det här projektet öka servicen på
landsbygden genom att utnyttja befintliga resurser
på ett mer rationellt sätt under extraordinära förhållanden.

6

Mål
Målet med projektet är att effektivisera de resurser
som finns så att det kommer allmännyttan till godo
oavsett på vilken sida av kommungränserna man bor.

Målgrupp
Alla boende i området Eskilstuna kommuns södra
del - Näshulta socken samt Katrineholms kommuns
norra del - Floda socken.

Fakta
Projektledare
Örjan Gustafsson, tel 016-830 18
Projekttid
2005-09-28 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 713 500 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 285 400 kr
Katrineholms kommun: 50 000 kr
Eskilstuna kommun: 378 100 kr

7

Eskilstuna

Eskilstuna

Sport som tillväxtfaktor

Projektägare

Syfte

Stora Sundby gymnastik och idrottsförening, ideell
förening.

Vi vill utveckla en kommersiell lägerverksamhet som
möjliggör för oss att öka omsättningen i idrottsföreningen. Det är en förutsättning för att kunna utveckla
vår verksamhet och anställa en park- och anläggningsskötare som tar hand om Hammargärdets IP och
vårdar vår nya anläggning.

Sammanfattande beskrivning
Idrottsplatsen som ligger intill skolan i Alberga används av många boende i bygden. Skolans elever har
fri tillgång till idrottsplatsen på dagtid, pensionärer
använder den för boulespel och klubbstugan används
för gemensamhetsträffar. Övriga boende använder
ytorna för rekreation och spontanidrott samt klubbstugan för fester och kalas.
Idrottsföreningen har under våren/sommaren
2005 gjort en marknadsorientering för att undersöka
behovet av en lägeranläggning för, i första hand, fotbollsläger i Mälarregionen. Svaren på den enkätundersökning som gjordes ger en bekräftelse på att behovet
är stort och att vår närhet till idrottsföreningarna i
Stockholms län talar till vår fördel. Vi vill därför utveckla en kommersiell lägerverksamhet men för att
göra det måste vi skapa övernattningsmöjligheter i
vårt närområde.

Åltorps byalags bystuga

Mål
Övernattningsmöjligheter iordningställs så att vi kan
anordna utökad lägerverksamhet.
Under projekttiden har vi som mål att:
• skapa två arbetstillfällen,
• utveckla nätverk,
• engagera 150 ungdomar,
• skapa ny servicelösning,
• förändra attityder.

Målgrupp
Boende och föreningar på orten samt föreningar i
Mälardalen.

Fakta
Projektledare
Jörgen Hedberg, tel 016-621 37
Projekttid
2006-01-10 — 2007-07-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 980 000 kr

Projektägare

Mål

Åltorps Byalag, ideell förening.

Målet är att utveckla bygdens kultur och verksamhet
genom att ta tillvara och rusta upp bygdens historiska
minnesmärken kopplat till Hjälmare kanals historia
och nuvarande verksamhet.

Sammanfattande projektbeskrivning
Fastboende och sommarboende har under ett flertal
år inte haft sociala sammankomster eller fungerande
grannsamverkan. För ett år sedan bildades Åltorps Byalag och samtidigt inköptes det sedan länge oanvända
metodistkapellet som byggdes under mitten av 1800talet. Syftet är att främja den sociala verksamheten
inom byn och erbjuda verksamheter, föreningar och
näringsidkare att nyttja lokalen för olika sammankomster. Byalaget önskar också en närmare koppling
till Hjälmare kanal med de evenemang och båtliv som
förknippas med kanalen.
Projektet går ut på att iordningställa/renovera byalagets stuga. Målet är att utveckla bygdens kultur och
verksamhet, samt att ta tillvara och rusta upp bygdens historiska minnesmärken kopplat till Hjälmare
kanals historia och nuvarande verksamhet. Projektet
kommer att innefatta ett antal arbetstillfällen under
kortare tid.

Projektet avser nyttja lokala entreprenörer/
hantverkare när det gäller upprustning av huset. Att
främja de lokala näringsidkarna/föreningarna avseende möjlighet att nyttja huset efter renovering.

Målgrupp
Fastboende och sommarboende i Åltorp med omnejd
samt besökare i området.

Fakta
Projektledare
Berndt Hedman, tel 08-660 63 84
Projekttid
2003-09-15 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 113 250 kr

Syfte

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 392 000 kr
Eskilstuna kommun: 588 000 kr

Syftet med projektet är att rusta upp byggnaden till ett
sådant skick att det blir möjligt att utnyttja bystugan
på ett mångsidigt sätt.
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Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 45 300 kr
Eskilstuna kommun: 67 950 kr
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Eskilstuna

Finspång

Åltorps Byalags Bystuga –
ett steg till

Björkliden 2010

Projektägare

och konvent av olika slag. Lägerskolekoncept, kursverksamhet, kulturarrangemang och marknadsföring.
Björkliden 2010 består av nio delprojekt varav delprojekt 4 är det som ansökan till Våg21 avser.

Grytgöls IK, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare
Åltorps Byalag, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Åltorps byalag har tidigare haft ett Våg21 projekt
som syftade till att iordningställa bystugan. Vi har
nu klarat detta och vill fortsätta anpassa stugan till
våra behov. Byn har bildat en historiegrupp som har
till syfte att tillvarata den historiska delen av gamla
Åltorps by.
Bystugan kommer att användas både som en samlingslokal för boende i byn men också användas av
föreningar och annan verksamhet.

Syfte
Syftet med projektet är att iordningställa
bystugan så att den går att använda till byns gemensamma aktiviteter och att detta går att göra året runt.

Fakta
Projektledare
Berndt Hedman, tel 08-660 63 84

Mål

Projekttid
2006-10-31 — 2007-12-31

Målet med projektet är att utveckla bygdens kultur
och näringsverksamhet genom att skapa en gemensam mötesplats tillgänglig året om.

Kostnader
Faktiska kostnader: 31 500 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 12 600 kr
Eskilstuna kommun: 18 900 kr

Målgrupp
Byns boende, byns föreningar med ungdomarna i
spetsen och byns övriga verksamhet.
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Grytgöls IK har sedan bildandet 1928 alltid spelat en
viktig roll i den gamla bruksorten från 1600-talet. Idag
har Grytgöls IK 643 medlemmar, vilket är uppseendeväckande eftersom det bara bor cirka 450 personer på
orten. I början på 1990-talet lanserade föreningen sin
föreningsfilosofi som uttalades genom att beskriva
arbetet i fyra olika ”spår”: Idrottsspåret – Kulturspåret
– Sociala spåret samt Utvecklingsspåret.
På senare år har Grytgöls IKs verksamhet rönt stor
uppmärksamhet. De idrottsliga resultaten är inte så
märkvärdiga i traditionell bemärkelse men det sociala
och kulturella i utförandet är desto mera uppskattat.
De olika arrangemangen, som lockat tusentals besökare, har gett prov på föreningens organisationsförmåga samt på det stora ideella engagemanget hos alla
funktionärer och medlemmar.
Björkliden 2010 är det samlade projektnamnet för
den, för hela samhället, så viktiga satsningen. Tanken
är att utveckla området kring Idrottsplatsen Björkliden och Festplatsen Björkliden. I nätverket bakom
satsningen finns det lokala näringslivet och de större
industrierna, Grytgöls skola samt föräldraföreningen,
hemvärnet och kommunen.
Björkliden 2010 vill utveckla och finna nya alternativa användningsområden för en traditionell folkpark
och idrottsplats. Vi vill skapa aktiviteter som lockar både gammal och ung. Här kan nämnas en vandringsled,
en hinderbana samt lekplats för de yngsta. Möjligheter
till boende i olika former. Enklare logement, stugby
samt campingmöjligheter. Vi vill skapa en året runtanläggning som har möjlighet att ta emot konferenser

Syfte
Syftet med delprojekt 4 är att möjliggöra att kunna ta
emot större sällskap vid konferenser, kurser och lägerverksamhet genom att bygga en servering i anslutning till dansbanan. Serveringen kommer att drivas
av Grytgöls IK. Vi vill i likhet med tidigare göra en fortsatt satsning på våra ungdomar genom arrangemang
av typen drogfri ungdomsfestival.

Mål
Målet med delprojektet är att möjliggöra för konferenser, konvent, lägerskolor och kulturarrangemang att
få förtäring i Grytgöl.

Målgrupp
Boende och besökande i Grytgöl.

Fakta
Projektledare
Göran Gustafson, tel 070-662 83 10
Projekttid
2003-02-13 — 2007-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 818 022 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 327 209 kr
Finspångs kommun: 490 813 kr
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Finspång

Finspång

Bygdecentrum –
Norra Finspång

Projektägare

Christoffer Polhem och
Hellestads Bergsmän

• öka servicegraden för boende och besökande i
bygden,
• öka kundunderlaget för den befintliga landsbygdsbutiken som idag brottas med lönsamhetsproblem,
• ge medverkande organisationer i turism-verksamheten ökat kundunderlag och därmed ökad omsättning,
• utröna förutsättningar för att ha säsongsanställd
personal vid ett eventuellt permanentande av verksamheten.

Igelfors Bygde- och Utvecklingsråd, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet vill skapa en mötesplats för boende och besökande, där outnyttjade offentliga lokaler kommer
att användas till ett antal integrerade verksamheter.
Ett IT-café ska vara den kärna som övriga verksamheter byggs kring. Andra verksamheter blir lärcentra,
turistbyrå, bibliotek och hälsovård. I samlingsbutiken
ska hantverkare, konstnärer och distributörer kunna
erbjuda, alternativt ställa ut sina alster/produkter.

Mål
Målet på ett detaljerat plan är att:
• verksamheterna i projektet ska uppnå långsiktig
ekonomisk bärkraft och bekosta den lokalyta dessa
nyttjar utifrån tre möjliga förutsättningar:
a) ideell drift utan vinstintresse
b) ideell drift utan vinstintresse med stöd av säsongsvis anställd personal
c) drift med vinstintresse och anställd personal,
• i det lokala lärcentret ha igångsatt fem personer i
distansstudier på lägst gymnasienivå,
• minst fyra olika typer av kroppsvård ska erbjudas
i verksamheten,
• vid minst tio tillfällen under projekttiden anordna
riktade temaseminarier för att nå alla samhällsgrupper (ungdomar, företagare, kvinnor, män, pensionärer). Dessa tillfällen ska utmynna i minst ett nyskapat
nätverk i bygden,
• attityden till lokalt utvecklingsarbete i bygden på
ett mätbart sätt ska förändras i positiv riktning. En
majoritet av de boende i bygden ska vid en mätning
ställa sig positiva till lokalt utvecklingsarbete.

Syfte
Projektet har flera övergripande syften, att:
• skapa en naturlig mötesplats med ett så brett serviceutbud att den lockar till samvaro över generationsgränser för boende och besökande i bygden,
• marknadsföra vår bygd samt de verksamheter
denna erbjuder,
• Bygdecentret som projekt fungerar som katalysator för nya lokala utvecklingsprojekt i bygden,
• utröna förutsättningarna för att med ett lokalt
driftsansvar få bättre lönsamhet i outnyttjade offentliga fastigheter,

Fakta
Projektledare
Bengt Nordström, tel 0122-720 71
Projekttid
2006-12-15 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader:380 300 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 175 333 kr
Privat finansiering: 46 967 kr
Finspångs kommun: 158 000 kr

Målgrupp
Samtliga boende och besökande i bygden, oavsett kön,
ålder, etniskt ursprung och religiös eller politisk tillhörighet.
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Projektägare

Målgrupp

NBV Östergötland, ideell förening.

Vi kommer att samarbeta med Hällestads skola, Hembygdsföreningen, Hällestads församling och olika
föreningar inom Finspångs kommun. Målgruppen för
spelet och uppförandet är boende och besökare i Hällestad från 6 år och uppåt.

Sammanfattande projektbeskrivning
Uppföra ett historisk sommarspel vid Hällestads gruvstuga som speglar konflikten mellan bergsbönder och
den framväxande kapitalismen under senare delen av
1600 -talet.

Fakta
Projektledare
Gösta Johansson, tel 070-23 59 527

Syfte
Att föra vidare historien om Hällestads storhetstid och
därigenom också öka intresset för orten Hällestad.

Projekttid
2005-02-01 — 2006-11-15
Kostnader
Faktiska kostnader: 142 000 kr

Mål
• Att framföra ett sommarspel med deltagare från
Hällestad med omnejd,
• att engagera ungdomar,
• att föra vidare Hällestads historia,
• att få fler att upptäcka Hällestad som ort.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 30 600 kr
Privat finansiering: 65 500 kr
Finspångs kommun: 45 900 kr
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Finspång

Finspång

ELSA

Finspång Visar Vägen

Projektägare
Kulturföreningen Svarttorps Festivalen, ideell förening.

ter och inspiration. Genom att erbjuda inspiratörer,
instrument/musik/inspelningskunskaper lockas fler
tjejer att börja spela och genom att utbilda rockskoleledare, erbjuda inspelningsmöjligheter, ordna tjejrock-kollo, ordna festival/konserter, ökas tjejernas
självförtroende och förmåga att ta för sig. En del av
kunskapsspridandet om jämställdhet vänder sig till
skolorna inom projektområdet för att där ge information och föra diskussioner kring jämställdhet med utgångspunkt från tjejernas vardag på landsbygden.
I arbetet med att utveckla arenor för kvinnlig kultur
på landsbygden, kvinnliga musiker och kvinnliga arrangörer ingår också att bygga kontaktnät med andra
aktörer och inspiratörer.

Sammanfattande projektbeskrivning
Kultur- och föreningsutbudet på landsbygden är ur ett
jämställdhetsperspektiv snedvridet. På landsbygden
domineras många byar av sport, jakt, fiske och hembygd. Det satsas oftast på sportklubbar där killarna
är överrepresenterade. För att ge unga tjejer en chans
att kunna utveckla sig även på landsbygden behövs ett
annat forum. Vi vet att det finns en efterfrågan bland
ungdomar att få uttrycka sig genom musik och vi vill
kunna ge tjejer det stöd som de behöver för att ta sig
in på den arenan.
Unga tjejer som är klara med skolan flyttar från
bygden till orter med högre utbildning och de flyttar
oftast inte tillbaka till sin barndomsbygd efter utbildningen. Vid flera undersökningar om ungdom och
landsbygd så har det visat sig att det är tonårstjejerna
som tycker att det är tråkigt att bo på landsbygden och
att de längtar till stan och dess kulturutbud. Om det
byggs upp ett kultur- och fritidsutbud som också riktar sig till tjejer så innebär det att flera flyttar tillbaka
till sin hembygd efter utbildningen.
Projekt ELSA syftar till att öka jämställdhet på
landsbygden i utbudet av kultur- och föreningsliv och
att erbjuda de ungdomar som växer upp på landsbygden en möjlighet att utveckla sitt musicerande, som
för tillfället bara ges på större orter. Syftet är också
att fler kvinnliga musiker tar plats inom musikvärlden och att det bidrar till fler kvinnliga förebilder för
kommande kvinnlig generation.
Som en del av projektet ingår strävan att ett musikcentrum växer fram med utgångspunkt från Hävla.
Detta musikcentrum riktar sig i första hand till kvinnliga musiker och tillgodoser deras behov vad beträffar
enklare inspelningsmöjligheter, fortbildning, kontak-

Syfte
Syftet med projektet är att:
• inspirera
• ge instrument/musik/inspelningskunskaper
• utbilda rockskoleledare
• erbjuda inspelningsmöjligheter
• informera om jämställdhet
• ordna tjejrock-kollo
• ordna festival/konserter
• bygga kontaktnät med andra inspiratörer

Projektägare

• att öka medvetenheten om sin egen roll och ansvar
som medborgare,
• att genom uppföljning av handledarnas arbete via
nätverk öka lärandet och tillvaratagandet av alla idéer,
• att engagera många deltagare i området,
• att verka för att arbetet med idéer och projekt
bättre tas tillvara och kan följas upp och ge lärande
för fler än de som utför ett projekt,
• att ge politiker och tjänstemän underlag utifrån
vad innevånarna känner och upplever som viktigt för
dem.

Finspångs kommun.

Sammanfattande projektbeskrivning
Mål

Projektet tar sin utgångspunkt i Finspångs kommuns landsbygdspolitiska program, "Lokal kraft och
lika villkor i hela kommunen skapar utveckling". I
programmet erbjuds de lokala organisationerna att
arbeta fram förslag till konkreta åtgärder i samband
med arbetet med lokala program. Det här projektet
vill blåsa liv i det landsbygdspolitiska programmet och
göra många delaktiga så att programmet inte blir en
hyllvärmare.

Projekttid
2004-01-29 — 2005-10-31

• Att kultur- och föreningslivet på landsbygden
breddas,
• att uppmuntra åter- och nyinflyttning,
• att bidra till förändring av attityder till tjejer som
utövar musik,
• att bidra till att skapa nya arenor för tjejer som
utövar musik.
Detta vill vi att tjejerna ska lära sig:
• lära sig spela instrument/ljudteknik,
• lära sig jobba tillsammans i en grupp,
• komponera egen musik,
• lära sig stå på scen/självförtroende/ta plats,
• spela in en demo,
• ordna replokal på hemorten,
• bygga ett kontaktnät med andra tjejer,
• medarbetare på festival/konserter som musiker
och planerare.

Kostnader
Faktiska kostnader: 588 000 kr

Målgrupp

Mål

Framförallt tjejer i Finspångs kommun, ex. Hävla,
Rejmyre, Ekesjö-Byle, Lotorp, Grytgöl och Ljusfallshammar men även vara inspiration för hela Våg21området.

• Att genom metoderna få verktyg som metodiskt
och understödjande medverkar till att alla innevånare
får möjlighet till påverkan och inflytande över de frågor man upplever som viktiga,

Fakta
Projektledare
Linda Gustavsson, tel 0151-219 10

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 235 200 kr
Finspångs kommun: 352 800 kr
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Målgrupp
De lokala utvecklingsgrupperna i Finspångs kommun
i synnerhet, men även de lokala utvecklingsgrupperna i Våg21 området sekundärt.

Syfte
Projektets syfte är att utveckla metoder och arbetsformer för att förverkliga kommunfullmäktiges
uppdrag i det landsbygdspoliska programmet i enlighet med kommunens vision och mission. Projektets
metodik, lärande och erfarenheter av genomförandet
i Finspångs kommun skall kunna överföras till andra
inom Våg21 området.

Fakta
Projektledare
Hans Lindberg, tel 070-545 60 74
Projekttid
2005-09-01 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 100 000kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 100 000kr
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Finspång

Finspång

Hantverkscentrum
i Rejmyre

Nybygge Museum
Projektägare
Tjällmo-Hällestads skogs- och lantbruksmuseum.

Sammanfattande projektbeskrivning

Sammanfattande projektbeskrivning

i det landsbygdspoliska programmet i enlighet med
kommunens vision och mission. Projektets metodik,
lärande och erfarenheter av genomförandet i Finspångs kommun skall kunna överföras till andra inom
Våg 21 området.

Projektet tar sin utgångspunkt i Finspångs kommuns landsbygdspolitiska program, ”Lokal kraft och
lika villkor i hela kommunen skapar utveckling”. I
programmet erbjuds de lokala organisationerna att
arbeta fram förslag till konkreta åtgärder i samband
med arbetet med lokala program. Det här projektet
vill blåsa liv i det landsbygdspolitiska programmet
och göra många delaktiga så att programmet inte blir
en hyllvärmare.

Mål
• Att genom metoderna få verktyg som metodiskt
och understödjande medverkar till att alla innevånare
får möjlighet till påverkan och inflytande över de frågor man upplever som viktiga,
• att öka medvetenheten om sin egen roll och ansvar
som medborgare,
• att genom uppföljning av handledarnas arbete
via nätverk öka lärandet och tillvaratagandet av alla
idéer,
• att engagera många deltagare i området,
• att verka för att arbetet med idéer och projekt
bättre tas tillvara och kan följas upp och ge lärande
för fler än de som utför ett projekt,
• att ge politiker och tjänstemän underlag utifrån
vad innevånarna känner och upplever som viktigt för
dem.

Syfte
Projektets syfte är att utveckla metoder och arbetsformer för att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag

Fakta
Projektledare
Herwor Lövenstad, tel 011 - 874 00
Projekttid
2001-07-23 — 2003-10-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 800 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 400 000 kr
Finspångs kommun: 200 000 kr
Landstinget Östergötland: 200 000 kr

Målgrupp
De lokala utvecklingsgrupperna i Finspångs kommun
i synnerhet, men även de lokala utvecklingsgrupperna i Våg21 området sekundärt.
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Föreningen ser det som ett måste att vidareutveckla
verksamheten vid museet i Ljusfallshammar av två
skäl.
Föreningen har sett behov av att skapa aktiviteter
som lockar familjens alla medlemmar och därför har
vi diskuterat en mängd olika förslag. En inriktning
som är i linje med föreningens nuvarande verksamhet är att iordningställa ett område bestående av äldre
odlingsrösen, stengärdsgårdar med mera i anslutning
till museet, för visning av utrotningshotade grödor
men även djur.
Vidare har föreningen möjlighet att förvärva en
större samling unika museiföremål vilket skulle medföra att en byggnad på cirka 2 000 m2 skulle byggas för
att inrymma samlingen.
Detta är en satsning som kräver en helt annan drift
av föreningen, där även anställda kommer att behövas
för att hålla anläggningen i stånd.
För orten Ljusfallshammar kommer en satsning
som denna att betyda en kraftsamling runt en verksamhet som kommer att bli ett utflyktsmål för många
människor både lokalt och regionalt.

• Den nya byggnaden som kommer att få yttermåtten 22x60 m kommer också att inrymma möjligheter
till förtäring och träffar med större sällskap, vilket
möjliggör för t.ex. Naturbruksgymnasiet, som visat
intresse att förlägga delar av sin undervisning till
museets område. Nybyggnationen kommer att genomföras i föreningens regi där medlemmar och personer
från andra föreningar på olika sätt blir engagerade.
Ett stort arbete har lagts ner för att hitta en kostnadsnivå på nybygget som är rimlig för alla inblandade i
projektet.

Mål
Syfte

• Målet med projektet är att kraftsamla och engagera befolkningen i Ljusfallshammar och genom detta
skapa ett besöksmål som blir unikt för Sverige.
• Öka antalet besökare till Ljusfallshammar.
• Bevara en unik samling intakt som bl.a. beskriver
ett stycke svensk lantbrukshistoria.

• Att förvärva och iordningställa en igenplanterad
odling i direkt anslutning till museets tomt. Föreningen har sett behov av att skapa aktiviteter som lockar
familjens alla medlemmar och har därför beslutat att
iordningställa lekplats samt under sommaren hålla
ett begränsat antal djur på området för att locka barnfamiljer att besöka museet. I anslutning till museet
ansluter Östgötaleden som invigdes under 2002 vilket
kommer att medföra att även vandrande besökare
passerar museet. Denna del av projektet kräver en del
mindre investeringar men många arbetstimmar av
föreningens medlemmar.
• Föreningen har fått den unika möjligheten att förvärva en större samling museiföremål från en privat
samlare. Samlingen består av ett 40-tal traktorer i
mycket bra skick samt vagnar, droskor, slädar, motorer,
motorcyklar och ett mycket stort antal föremål från
olika hantverk. Samlingen består av cirka 7 000 föremål
och upptar idag en yta av cirka 1 200 m2 . Samlingen
står trångt och det är svårt att visa den och även att få
ett begrepp över dess storlek, men den inventering som
genomförts i föreningens försorg ger ett lokalbehov av
cirka 2 000m2 för att rymma samlingen. Med detta tillskott blir museet unikt i sitt slag i Sverige.

Målgrupp
Befolkningen i Ljusfallshammar, besökare till Ljusfallshammar.

Fakta
Projektledare
Mona Hellström, tel 0122-400 85 (tom 2004-09-15)
Peder Sterlinge, tel 022-431 90
Projekttid
2003-03-27 — 2005-10-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 966 600 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 386 600 kr
Finspångs kommun: 580 000 kr
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Finspång

Finspång

Regna Hemslöjd i
Hönshuset

Projektägare

Rädda Rommetorpsboden

Utställningslokalen ska bland annat användas
av Regna Hembygdsförening för utställning av sina
mycket stora samlingar av Regnabygdens kulturarv.
Projektet innehåller även en önskan om att i samarbete med Regnagårdens Vandrarhem öppna och driva
en caféverksamhet.

Regna - Igelfors Byaråd, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
I augusti 2003 arrangerades Regna kulturdag där vi
vann värdefulla erfarenheter kring samarbete mellan
organisationer och föreningar i bygden. Nu vill vi gå
vidare och i samarbete med Svenska Kyrkan Regna
Församling, Regna Hembygdsförening, Regna Bygdegårdsförening och Regnagårdens Vandrarhem, ta
nästa steg i utvecklingen av vår bygd och öppna Regna
Hemslöjd och utställning.
Vi ska reparera och anpassa ett mycket vackert
hönshus, byggt på 1700-talet, till en liten försäljningslokal för hantverksprodukter tillverkade i Regnabygden. Dessutom en något större utställningslokal.

Projektägare
Syfte
Projektets syfte är att ge hantverkare i bygden tillgång
till en egen marknadsplats och därmed inkomster,
som kan bidra till deras möjligheter att bo kvar eller
rent av flytta till vår bygd.
Syftet är dessutom att ge Regnagårdens Vandrarhem ett ökat kundunderlag för café- och lunchserveringen.

• Att tillsammans med medlemmar ur Hällestads
Hembygdsförening, företagare på orten samt barnen i
skolan riva, schakta och dokumentera flytten.
• Elever vid Bergska skolans byggkurs kommer att
sätta upp byggnaden vid Udden och på så sätt lära sig
om gammal byggnadskonst.

Hällestads Hembygdsförening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Flytta en 1700-tals byggnad från Rommetorp. Huset
skall sättas upp på Udden vid Hällestads Hembygdsgård. Detta görs dels för att rädda byggnaden som
annars skulle rivas och eldas upp och dels för att det
finns behov av ytterligare utrymmen vid Hällestads
Hembygdsgård.

Målgrupp
Befolkningen på bygden. Skolbarnen vid Hällestads
skola samt elever vid Bergska skolans byggkurs.

Mål

Projekttid
2004-03-02 — 2006-10-01

Projektets mål är att:
• efter två - tre år ha en etablerad försäljning av kvalitetshantverk från bygden,
• öka intresset för att besöka bygden och förhoppningsvis väcka intresse hos andra hantverkare att
flytta hit.

Kostnader
Faktiska kostnader: 73 200 kr

Målgrupp

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 30 510 kr
Finspångs kommun: 42 690 kr

Alla som uppskattar och vill köpa genuint hantverk
och i synnerhet vår bergslags hantverk. Hantverkare
och ungdomar i bygden samt de turistbussar som
kommer till Rejmyre.

Fakta
Projektledare
Bengt Tage Lindberg, tel 0151-700 65
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Syfte
Fakta

Hällestads Hembygdsförening fick erbjudande att
köpa och flytta byggnaden till Udden vid Hällestads
Hembygdsgård.
Barnen i Hällestads skolan skall vara med och dokumentera rivning och uppsättning av byggnaden. Det
ska ge dem kunskap om den gamla byggtekniken och
öka intresset för kulturvård.

Projektledare
Ragnar Johansson, tel 0122- 169 08
Projekttid
2003-03-12 — 2004-03-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 26 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 10 400 kr
Finspångs kommun: 15 600 kr

Mål
• Att bevara och utnyttja den gamla 1700-tals
byggnaden.
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Flen

Flen

Affärsmodell för
besöksnäringen

Crossroads eller Dödsdans
förandet samt experimentera fram en väl fungerande
orgelpipa,
• utveckla kontaktnätet,
• bygga en mindre orgel med 5 pipor,
• bygga upp ett digitalsystem för styrning av elorgeln,
• föreställningar,
• dokumentation och utvärdering hoppas vi dels
få fram en fungerande eldorgel samt ha lagt grunden
för världens första eldopera. Vi kommer att bygga en
ny form av skulptural upplevelse, som når en publik
utanför de vanliga utställningshallarna.

Syfte
Projektets syfte är att ge verksamheterna en förstärkning genom att nå en bredare publik och skapa uppmärksamhet till bruket. Ortens företagare får möjlighet att använda sin kompetens på ett nytt sätt och
i nya sammanhang och högskolan får möjlighet att
omsätta sina teorier i praktik.

Syfte
Syftet med projektet är att höja kompetensnivån,
skapa samverkan mellan företag, myndigheter och
organisationer samt att utveckla ett nytt sätt att kombinera olika resurser och kommunicera detta till olika
marknader och kunder.
Kompetenshöjning ska vara möjlig till alla, bl.a. genom att utbildningarna anpassas till varje intressents
möjlighet att kunna sätta av tid, samt att kunna vara
borta från den egna verksamheten. Detta kan ske genom uppsökande/individuell utbildning.
På längre sikt finns visionen av IT-baserat hjälpmedel, som innebär att man har direktkontakt med de
olika leverantörernas kapacitet för att på ett säkrare
och enklare sätt leverera rätt innehåll i rätt tid.

Projektägare

Föreningen Flensbygden, ideell förening.
Sammanfattande projektbeskrivning
Inom Flensbygden finns sedan några år en ideell
förening med 60 företag/organisationer. Flertalet av
dessa är intresserade av att medverka till att utveckla
ett nytt sätt för kompetensutveckling, samverkan och
gemensam marknadsföring av kundanpassade tjänster samt att skapa en modell som kan anpassas efter
lokala behov.
Projektet vill hitta en modell för paketering av besöksmål så att samverkan stimuleras mellan små och
stora besöksmål.

Mål

Projektledare
Evastina Hagen, tel 0157-206 65

Att skapa en miljö där det är enkelt att genom samverkan skapa bättre och fler näringar. Detta ger goda
förutsättningar för tillväxt inom landsbygden, med
fler arbetstillfällen, bättre ekonomi och ökad service
som en naturlig följd.
Ett övergripande mål för detta projekt är dessutom
att skapa en modell som är möjlig att överföra till andra regioner, med motsvarande behov.

Projekttid
2003-09-10 — 2005-12-31

Målgrupp

Fakta

Målgruppen är i första hand medlemmar inom föreningen Flensbygden, som bl.a. representerar olika
resurser för boende, mat, hantverkare, aktiviteter, museer, upplevelse, kultur – samtliga med kunder inom
besökare/turism. Även Flens kommun kommer att
vara en aktör i projektet.

Kostnader
Faktiska kostnader: 779 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 328 000 kr
Flens kommun: 451 000 kr
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Mål
• Arbeta fram en väl utvecklad Eldorgel.
• Engagera minst 20 ungdomar.
• Dokumentera projektet på en CD som kan användas i marknadsföringen av eldorgeln.
• Lägga en grund för världens första eldopera.
• Använda gamla tekniker, hantverk och material på
ett nytt sätt.
• Skapa ett nytt företag.
• I samarbete med Mälardalens Högskola och ABF
skapa 300 utbildningstillfällen.

Projektägare
Flens kommun.

Sammanfattande projektbeskrivning
Flertalet orter i Sverige har fått känna på kärvheten inom industrin med nedläggningar och konkurser som
följd, så även i Hälleforsnäs. I det gamla bruket har
nya verksamheter vuxit fram, bland annat har man
i en fabriksbyggnad skapat ”Kolhusteatern” där man
årligen ger föreställningar där både professionella och
amatörteaterskådespelare ingår. Den gamla personalmatsalen är ombyggd till teaterrestaurang och gjuteriet som fortfarande har produktion samarbetar med
Konstfack där eleverna får lära sig gjuterihantverket.
Flens kommun har satsat många miljoner på miljösanering av området vilket kommer att vara klart om
några år.
Ur dessa spillror har idén fötts att bygga en hyllning, en sång i form av en eldorgel, till den försvinnande industrin men också till dess framtid. Att kunna använda gammalt material och tekniker till något
nyskapande är att använda resurser väl.
Föreningen kommer tillsammans med bland annat
lokala företagare, Mälardalens högskola, ABF och andra på orten verkande föreningar utveckla en mobil
eldorgel för att sedan ge föreställningar i regionen.
Genom arbete i flera steg:
• hitta lämplig utrustning och teknik för genom-

Målgrupp
Boende i Våg21-området och andra.

Fakta
Projektledare
Gunnar Carl Nilsson, tel 0157-403 21
Projekttid
2004-05-03 — 2005-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 635 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 242 000 kr
Privat finansiering: 30 000 kr
Länsstyrelsen Södermanland: 42 000 kr
Katrineholms kommun: 10 000 kr
Vingåkers kommun: 10 000 kr
Flens kommun: 88 000 kr
Övrig statlig: 213 000 kr
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Flen

Flen

Folkparken Malmköping

Fårsmäckan

Projektägare

Mål

Sörmlands läns Fåravelsförening.

• En handlingsplan utformas som kan ligga till grund
för fortsatt samarbete. Målet är ett aktivt nätverk.
• En arbetsgrupp driver projektet vidare. Årligt
återkommande evenemang. Eventuellt överskott från
det planerade evenemanget används för planering av
kommande års ”Fårsmäcka”.
• Ge ökad kunskap om hur man genom egna val kan
påverka miljö och samhälle.
• Ge människor möjlighet till kontakt med lokala
producenter.
• Skapa ökad efterfrågan på lokalt producerade råvaror och förädlat.
• Engagera barn och ungdom.
• Skapa en turistattraktion, en dag värd att minnas.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

gjordes i föreningarna visade att man ville rusta upp
Folkets Park så att den kunde svara mot föreningarnas
behov.

Malmköpings idrottsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Syfte

Malmköping är ett samhälle med cirka 3 000 invånare.
Det finns omkring 25 olika föreningar med mycket
begränsade lokaliteter för sammankomster, fester,
större möten, danser mm. En enkätundersökning som

Syftet med projektet är dels att rusta och försöka
återskapa Folkets Park i Malmköping som lades ner på
1960-talet, dels att kunna tillgodose samtliga föreningars behov och önskemål om en större lokal.

Fakta

Mål
Målet med projektet är att kunna visa upp ett återskapat och uppsnyggat Folkets Park samt tillgodose alla
föreningars behov av en större lokal.
Parken blir en samlingsplats för spel, fika och gemenskap.
Vi hoppas engagera minst 30 ungdomar.

Projektledare
Börje Johansson, tel 076-223 40 64
Projekttid
2004-11-16 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 1 071 570 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 516 570 kr
Flens kommun: 555 000 kr

Målgrupp
Målgruppen för projektet är föreningslivet i Malmköping.
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Fåret till nytta och nöje. Det är en gångbar sammanfattning för de evenemang som planeras. Med fåret
som tema skall en seminariedag och aktivitetsdag
genomföras. Syftet med seminariedagen är att alla
de som på olika sätt är beroende av fåret skall träffas
och få möjlighet att se gemensamma möjligheter. Det
ska ges möjlighet för ett fortsatt gränsöverskridande
gemensamt arbete. En början till ett får- och matkluster. Förutom kunniga föreläsare läggs stor vikt vid att
skapa en process som leder till ömsesidigt lärande.
Den andra dagen ska vara full av upplevelser av
fårets alla nyttigheter. En aktivitetsdag för alla åldrar.
Det är även ett steg i att synliggöra den lokalt producerade maten och att inpirera till en utveckling av
den lokala marknaden. Vi vill även skapa en aktivitet
som är turistiskt intressant. Målen är dels att skapa
förutsättningar för ett aktivt samarbete, dels att öka
kunskapen om sambandet mellan människa, natur
och djur.
Målsättningen är att genomföra aktiviteterna på Yxtaholms slott och i dess omgivningar under juni och
oktober 2002.

Målgrupp
Projektet vänder sig till alla som arbetar med får, mat,
landskap och hantverk. Det vänder sig även till alla de
som är permanent- eller sommarboende i Sörmland,
gamla som unga.

Fakta
Projektledare
Hans Paulin, tel 0157-501 49, 070-350 14 96
Projekttid
2001-12-03 — 2003-11-30

Syfte

Kostnader
Faktiska kostnader: 480 000 kr

Genom att genomföra ”Fårsmäckan” så vill vi skapa
förutsättningar för ett ökat samarbete mellan människor som professionellt arbetar med fåret och
landskapet. Vi vill även ge allmänheten möjlighet att
få en ökad kunskap om sambandet, människa, djur
och natur. De ska även kunna se vad Sörmland har att
erbjuda i form av mat och biologisk mångfald.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 124 000 kr
Privat finansiering: 170 000 kr
Länsstyrelsen Södermanland: 66 000 kr
Flens kommun: 120 000 kr
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Flen

Flen

Förberedelse för
verkligheten

Projektägare

Kraftsamling Skebokvarn

Ett stort nätverk inom kultur har skapats i Hälleforsnäs. Hälleforsnäs har, efter järnbrukets alla
nedskärningar, fått ett frö till ny identitet och börjat
bli uppmärksammat i övriga landet. Samarbete finns
redan nu med bl.a. Kungl. Konsthögskolan, Konstfack,
Nyckelviksskolan, Tekniska Högskolans arkitekturskola och Kulturarbetsförmedlingen.

Föreningen Kolhusteatern, ideell.

Sammanfattande projektbeskrivning
Föreningen Kolhusteatern i Hälleforsnäs har sedan
1996 spelat en viktig roll i bruksortens utveckling
från dominerande järnbruk till mångfald i företagande med kultur som ett inslag. Nästan 3000 besökare varje år lockas till teater eller kulturkvällar.
Det stora ideella engagemanget hos alla engagerade
och medlemmar imponerar och Kolhusteatern har en
stor erkänd organisationsförmåga och har skapat och
knutit till sig kompetenser inom scenkonstens alla
områden.
Föreningen ska nu förmedla dessa kunskaper genom att i nära samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm anordna kurser för både blivande
musiker/sångare och kvalificerade amatörer. Alla
tillkommande aktiviteter är till nytta och glädje för en
bruksort med få arbetstillfällen. En kurs av detta slag
kan bli återkommande varje år som ett permanent inslag i högskolans program och då skapa flera arbetstillfällen för orten. Kursen befäster också bruksområdets satsningar på kultur i bred bemärkelse.

Syfte
Syftet med projektet är att anordna kurser i scenisk
närvaro, kroppsliga uttrycksmedel för musikstuderande, amatörer och elever vid Kulturskolan i Flens.
För de studerande ingår också seminarier i företagande, ekonomi, administration, marknadsföring m.m.
Projektet under 2005 innebär en start och ett test
om verksamhet av detta slag kan etableras i Hälleforsnäs.

Projektägare

Mål

Skebokvarns Bygdegård, ideell förening.

Att kunna bibehålla och utveckla den enda möjliga
mötesplatsen i Skebokvarn.

Mål
Målet med projektet är att skapa aktiviteter inom kulturområdet och fler arbetstillfällen för kulturintresserade samt att få fler besökande till Hälleforsnäs till
nytta för hela orten.
Projektet är utvecklande för bygden genom att:
• öka besöksantal till nytta för andra företag på
orten, t.ex. Konsum, Parkkaféet, Gjuterimuseet, konstnärer m.fl.
• skapa fler arbetstillfällen till att börja med under
sommarsäsong, på sikt under hela året
• öka inflyttningen genom att visa att Hälleforsnäs
är orten där det händer något
• bidra till ett aktivt företagande inom kulturområdet.

Fakta
Projektledare
Barbro Sköldebrand, tel 0157-415 20
Projekttid
2005-03-15 — 2005-09-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 329 189 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 113 075 kr
Privat finansiering: 46 500 kr
Flens kommun: 169 613 kr

Målgrupp
Under första året vänder Kolhusteatern sig till studerande vid Kungl. Musikhögskolan, musikamatörer och
elever vid Kulturskolan i Flen.
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Sammanfattande projektbeskrivning
Målgrupp

Skebokvarn är en ort i Flens kommun med 226 invånare. I Skebokvarn finns idag endast en mötesplats,
Skebokvarnsgården, vilken ägs av Flens kommun.
Under åren har Skebokvarnsgården använts till olika
ändamål, t.ex. aktiviteter för barn och ungdom, föreningslokal, lokal vid hembygdsdag med mera.
Projektet vill göra Skebokvarnsgården till en naturlig mötesplats för alla i bygden, en plats som möjliggör
nya kontaktytor och ett bredare socialt nätverk.

Boende, fritidsboende samt turister i Skebokvarn.

Fakta
Projektledare
Sune Hård, tel: 0157-310 62

Syfte

Projekttid
2006-03-09 — 2007-12-31

Vi vill skapa en naturlig mötes- och samlingsplats för
permanentboende och med detta skapa en vi-anda
och en dialog mellan ung och gammal i Skebokvarn.
Lära känna och skapa kontakter med sommarboende
som kanske är kommande permanentboende Skebokvarnsbor och även att möta besökare/turister i
Skebokvarn.

Kostnader
Faktiska kostnader: 681 546 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 282 218 kr
Flens kommun: 399 328 kr
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Flen

Flen

Kulturcafé i Mellösa

Kvalitetscertifierad
Hästproduktion
Projektägare
Hopphästklubben (HK) ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

Syfte

Mellösa Bygdekommitté, ideell förening.

Syftet med projektet är att skapa en samlingsplats
och serviceinrättning för Mellösabor i alla åldrar. En
liten ort behöver en vardaglig samlingspunkt där ortsborna kan träffas och diskutera saker som händer på
orten. En plats som kan skapa vi-känsla för orten, där
ungdomar kan träffas och där nyinflyttade kan lära
känna övriga ortsbor och vice versa.
Det är också viktigt ur en demokratisk synvinkel
att ortsbor på en liten ort kan träffas och dryfta olika
problem och diskutera saker som händer på orten.
En ökad service kan förhoppningsvis påskynda inflyttningen och så småningom kan arbetstillfällen
skapas.

Sammanfattande projektbeskrivning
Kulturcafé i Mellösa syftar till att skapa en samlingsplats och serviceinrättning för ortsbor och turister i
Mellösa. Avsaknaden av en serviceinrättning är stor
sedan tobaksaffären lades ned. Med caféet vill vi öka
servicen, skapa en vi-känsla på orten, skynda på inflyttning och i förlängningen skapa nya arbetstillfällen. Projektet kommer att drivas av ett nätverk av de
ideella föreningar som finns på orten. I projektet finns
inga kostnader för drift av caféet utan bara för i ordningsställande av lokal, då själva verksamheten drivs
utanför projektet.

Mål
Att Bygdekommittén tillsammans med andra föreningar och näringsidkare i Mellösa startar en caféverksamhet.
Caféet ska också vara en anslagstavla för föreningar
i Mellösa och en möjlighet för lokala hantverkare att
visa upp sina varor. Utrymme finns även för en möteslokal och samlingsplats för ungdomar.
Vi kommer även att installera en dator med Internetuppkoppling där besökare kan få hjälp att söka på
nätet, skicka e-post och eventuellt beställa varor.
Målet är även att skapa minst ett arbetstillfälle samt
en ny servicelösning.

Fakta
Projektledare
Johanna Säfström, tel 0157-607 34
Projekttid
2002-11-08 — 2005-01-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 628 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 251 200 kr
Flens kommun: 376 800 kr

Målgrupp
De boende på orten samt förbipasserande turister.
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Intresset för hästar är idag mycket stort inom alla samhällsklasser och hästnäringen ökar snabbt i betydelse.
Sveriges mycket stora betesmarker, dess friska luft och
rena vatten är en unik resurs för hästuppfödning, som
saknas i många av våra konkurrentländer. Detta projekt är baserat just på detta förhållande i kombination
med att många ägare till värdefulla hopphästar bor i
storstäder. Dessa hästägare har oftast inte egna uppfödningsanläggningar utan måste inackordera sina föl och
unghästar på landsbygden i områden som i princip är
olönsamma för spannmålsproduktion men som passar
utmärkt för hopphästuppfödning där kuperad, stenig
mark bildar naturlig träning för hästarna. En effektiv
marknadsföring (välbesökt, internationell, uppdaterad
hemsida med specialiserad hästdatabas) och kvalitetscertifiering är dock en förutsättning för att dessa områden skall bli uppmärksammade som attraktiva centra
för hopphästuppfödning.
Med naturlig uppfödning av exklusiva hopphästar
avses att:
• hästarna själva bestämmer om de vill vara ute eller
inne (lösdrift),
• de ska stimuleras till att röra sig mycket i frihet på
stora kuperade inhägnader med varierande underlag,
• stängslade led med många naturliga hinder mellan
ligg-, vatten- och foderplatser finns i inhägnaderna,
• fölen hanteras tidigt så att de får förtroende för
människor,
• stona själva bestämmer när fölen ska avvänjas,
• hästarna från fölstadiet utbildas periodvis under
hela sin uppfödningsperiod, t.o.m. att de ridits in.
Konceptet kommer att prövas på en pilotgård,
Hjelmskyl, som även har certifierad uppfödning av
smågrisar, samt på några andra gårdar i Våg21- området.

• Provcertifiering av Hjelmskyl som introduktion
av programmet för certifierad hästuppfödning på de
projektgårdar som redan har eller kommer att knytas
till projektet fram till 2006.

Mål
• Öka möjligheterna för de gårdar som inte längre
kan gå runt med traditionell näring såsom mjölkproduktion etc. att få ett värdefullt komplement.
• Skapa tio arbetstillfällen.
• Ge utbildning till 40 personer i unghästträning.
• Marknadsföra kvalitetscertifiering som den sörmländska idén.

Målgrupp
Vi vänder oss, förutom den pilotgård som ligger i Flens
kommun, till intresserade gårdar i Våg21-området.
Dessutom är vår målgrupp de potentiella kunder som
har behov av att placera sina värdefulla hopphästar i
en så gynnsam miljö som möjligt.

Fakta
Projektledare
Ingvar Fredriksson, tel 0155-911 59
Projekttid
2001-10-08 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 2 461 600 kr

Syfte
Syftet med projektet är:
• Att marknadsföra den sörmländska uppfödningsidén till en stor grupp ägare av värdefulla hoppston
för att skapa ett säkert, köpstarkt kundunderlag för en
utbyggnad av verksamheten.
• Fortsatt utveckling av HK´s tvåspråkiga hemsida
och konstruktion av en välutvecklad hästdatabas.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 841 600 kr
Privat finansiering: 425 000 kr
Länsstyrelsen Södermanland: 50 000 kr
Kommuner Flen: 360 000 kr
Landsting: 245 500 kr
AMV: 540 000 kr
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Flen

Flen

Maskinring Sörmland,
miljöprojekt källsortering

Maten i skolan - En god
resurs
Projektägare

Kommunens upphandling och skolornas konsumtion
ligger till grund för konkret företagsutveckling och
utveckling av lokala nätverk.
Projektet ska ta fram en konkret plan för hur de
ovan formulerade målen ska kunna uppnås under
åren 2007-2009. Planen ska även omfatta samarbete
landsbygdsskolor i minst ett annat europeiskt land.
Den ska även omfatta en finansieringsplan för perioden.

Producentföreningen Rheum, ekonomisk förening.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare
Maskinring Sörmland, ekonomisk förening.

Sammanfattande projektbeskrivning

Syfte

Projektet, som är ett miljöprojekt beträffande kompostering av hushållsavfall i Flens kommun, ska på
ett ur alla synvinklar miljövänligt sätt lösa ett avfallsbekymmer och bidra till kretsloppstänkande och
därtill vara en förebild för andra. Genom samarbete
mellan Flens Bostads AB, Flens kommun, Maskinring
Sörmland och enskilda näringsidkare på landsbygden
åstadkoms en hantering av hushållssopor och annat
avfall. Det bidrar till landsbygdens fortlevnad genom
att hanteringen sker på gård eller gårdar där ledig kapacitet finns och där djurhållning i stallar eller ladugårdar upphört. Under kontrollerade former källsorteras avfall för kommande behov. Därtill blir det ett
komplement till sysselsättning där det annars finns
risk för avfolkning och utarmning av landsbygden.
Genom information och fortbildning hoppas vi kunna öka motivationen för kompostering hos de boende
i området så att förutsättningarna för ett ekologisk
hållbart samhälle ökar.

Syftet i projektet är att:

• skapa arbetstillfällen,
• bidra till att hålla landsbygden levande,
• fortbilda boende och skapa medvetenhet hos dem
i miljötänkande,
• återanvända produkter som annars endast utgjort
avfall,
• vara en del i ett miljöledningssystem,
• söka möjligheter till energiproduktion,
• visa ett gott samarbete mellan bostadsbolag, kommun, näringsliv, lantbruk och landsbygd,
• producera näringsmaterial till lantbruket,
• producera jordförbättringsmedel,
• kompostera avfall,
• källsortera avfall.

Barns dåliga matvanor har blivit ett problem. Allt fler
barn börjar i tidig ålder utveckla övervikt, vilket bl.a.
kommer att innebära ökad ohälsa vid stigande ålder.
Bra närproducerad mat till skolbarnen borde vara en
given faktor att arbeta med för att locka nya invånare.
Inflyttning till kommunerna är ett viktigt politiskt
mål.
I det här projektet skall en plan utformas vars mål
är att personal och elever på landsbygdsskolor tillsammans med livsmedelsproducenter, kommunens
tjänstemän och politiker, utvecklar arbetet med maten
i skolan. Planen ska omfatta hälsa, hållbar utveckling,
matlagning och pedagogik.

Målgrupp
• Landsbygdsskolor; lärare, elever och kostansvariga.
• Kommunen; kostenheten eller motsvarande samt
politiker
• Livsmedelsproducenter.

Syfte
Utarbeta en plan för arbetet med maten från förskolan
till högstadiet. Planen ska därefter genomföras och
utvärderas under en treårsperiod vilket inte ingår i
det här projektet.

Fakta
Projektledare
Margret Holmgren, tel 0157-190 86
Projekttid
2006-03-15 — 2007-03-31

Mål
Maten och måltiden ska vara en del av skolans pedagogiska vardag. Frågor som berör hälsa, kultur och
hållbar konsumtion ska omfattas av skolmatspedagogiken.
En säsongsanpassad matsedel utvecklas som bygger på råvaror från omkringliggande produktion.

Kostnader
Faktiska kostnader: 150 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 80 000 kr
Kommuner Flen: 70 000 kr

Mål

Målen med projektet är att:

• skapa arbetstillfällen på landsbygden, en halvtidstjänst på årsbasis,
• alla hushåll ingående i projektet kommer att källsortera sitt komposterbara avfall efter projekttidens
slut,
• efter projekttiden kunna påvisa att kommunen
har löst en del av sitt avfallsproblem, och därmed
klarat målet med ett ökat kretsloppsanvändande och
på så sätt slippa straffskatter på det komposterbara
avfallet,
• producera ett jordförbättringsmedel som kan
minska jordbrukets användande av konstgödsel.

Fakta
Projektledare
Kjell Jonsson, tel 070-568 34 01 (t.o.m. 2005-08-22)
Anders Iwerbo, tel 070-279 55 57
Projekttid
2001-09-27 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 878 868 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 512 368 kr
Flens kommun: 366 500 kr

Målgrupp
Cirka 400 hushåll i Flens kommun samt lantbrukare.
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Flen

Katrineholm

Ungdoms och
utbildningslokal

Björkviks bygdekommitté

Projektägare
Björkviks bygdekommitté, ideell förening.

Det finns två etapper.
Etapp 1: det här projektet som ingår i Våg21 ansökan som handlar om vad vi skall åstadkomma i första
steget nämligen utvecklingen av ett koncept/en modell på ett bygdekontor i Björkvik.
Etapp 2: utanför detta projekts ramar. I en etapp 2
bygger man på etapp 1 med att genomföra konceptet/
modellen och fyller på med konkreta projekt och genomförande av dessa. Är det så att vi inom ramen för
etapp 1 projektets löptid kommer fram till en bra modell så inleds även etapp 2 inom projekttiden.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare
Flens Golfklubb, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Syfte

Flens Golfklubb vill färdigställa ett ombyggnadsarbete av ungdoms- och utbildningslokaler inom anläggningen Norrtorps Golfbana genom att upprätta
en utrymningstrappa samt installera takfönster så att
lokalerna blir funktionsdugliga för tänkt verksamhet.

Syftet med projektet är att göra lokalen ändamålsenlig och funktionell så att klubben kan fortsätta att
utveckla sin ungdoms- och knatteverksamhet samt
utbildningsinsatser för alla medlemmar.

Mål

Fakta

Målet med projektet är att kunna bedriva verksamhet
i ändamålsenliga lokaler som fyller de normer och
föreskrifter som finns och att utveckla ungdoms- och
knatteverksamheten.

Projektledare
Sune Andersson, tel 0157-144 02
Projekttid
2005-05-11 — 2006-10-31

Målgrupp

Kostnader
Faktiska kostnader: 54 000 kr

• Barn och ungdomar i åldrar upp till 15-16 år, såväl
i grupp som individuellt.
• Personer av alla åldrar, som genomgår nybörjarutbildning.
• Klubbmedlemmar.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 21 600 kr
Flens kommun: 32 400 kr
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Björkviks Bygdekommitté består av representanter
för 24 organisationer och föreningar verksamma i
Björkviks socken. Bygdekommittén är ett samarbetsorgan för de i kommittén ingående organisationerna
och föreningarna. Bygdekommittén kan sägas representera hela Björkviks socken då nästan alla enskilda
och företagare finns representerade på något sätt i
bygdekommittén, antingen via företagarföreningen,
någon organisation, förening eller genom kyrkan.
Bygdekommittén har till uppgift att bevaka frågor av
intresse för bygden, väcka frågor av betydelse för bygdens utveckling samt vara en kontaktgrupp gentemot
myndigheter, kommunala och regionala.
Björkviksbygden måste och kan utvecklas. Men
ingenting sker av sig självt i den konkurrensutsatta
globaliseringsvärld vi lever i. Vi måste själva arbeta
aktivt "glokalt", med andra ord med lokal förankring
men med ett helikopterperspektiv på den stora (och
internationella) världen omkring oss.
Visionen är ett bygdekontor som är till för alla i
bygden och där verksamheten inriktar sig på att möta
bygdens behov som samlingsplats för informationsutbyte, möten, aktiviteter, administration, lärcentra och
nätverkande mellan både företag och individer. Samtidigt skall kontoret fungera som en tankesmedja där
vi arbetar med att tänka framåt genom att utveckla
visioner och strategier som kan leda till både konkreta
ideella projekt och kommersiella projekt inom ramen
för ett bygdegemenskapsföretag. Allt för att få en hållbar utveckling i Björkvik.

Mål
Det övergripande långsiktiga målet är att göra Björkvik så attraktivt att det ökar inflyttningen till socknen, ökar företagandet och ger oss bibehållen eller
utökad offentlig service.
När projektet är avslutat skall projektet ha uppnått
följande resultat: Utvecklat en modell för ett bygdekontor i Björkvik. Denna modell på bygdekontor skall
kunna vara en förebild för ett möjligt förverkligande
i ett nytt projekt som etapp 2 (kan även inledas inom
etapp 1:s löptid)

Målgrupp
Alla enskilda boende och företagare i Björkviks
socken samt alla potentiella enskilda nyinflyttare och
företagare som vill etablera verksamhet i socknen. Inkluderad i målgruppen är också alla de som har sommarboende i Björkviks socken.

Fakta
Projektledare
Jonas Bergquist, tel 070-339 00 00

Syfte
Syftet med projektet är att stärka Björkvik som bygd,
förstärka identiteten ytterligare, att öka nätverkandet
bland befolkningen i Björkviks socken, underlätta för
företagande, företagsnätverkande och företagsamhet
samt att arbeta för behållandet av servicen från den
offentliga sektorn. Allt detta för att bygdens egen
befolkning skall kunna bo kvar och verka i Björkvik
samt att motivera och stimulera främst nya barnfamiljer att vilja flytta till Björkvik.

Projekttid
2005-11-30 — 2007-03-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 336 200 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 114 480 kr
Privat finansiering: 50 000 kr
Katrineholms kommun 171 720 kr
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Katrineholm

Katrineholm

Boda Kvarn

Bullerdämpning av
skjutbana

Projektägare
Östra Vingåkers hembygdsförening, ideell förening.

ings olika aktiviteter, samvaro och förströelse,
• dels lyfter fram Boda Kvarn som en intressant
mötesplats för besökare med möjligheter till guidning
om vattenkraftens småskaliga användning med både
ny och gammal teknik, till rekreation eller till motion
genom att vandra Bodaholmsleden,
• gör Boda Kvarn tillgängligt också för medlemmar
och andra besökare som är rullstolsburna eller har
svårt att gå i trappor.

Sammanfattande projektbeskrivning
Östra Vingåkers hembygdsförening är med sina över
1200 medlemmar Sörmlands största hembygdsförening. En stor del av föreningens sommaraktiviteter sker
vid Boda Kvarn, en kvarn med anor från 1600-talet,
där man fortfarande kan mala säd på gammalt vis.
I samband med att ett nytt vattenkraftverk ska
byggas i direkt anslutning till Boda Kvarn avser hembygdsföreningen att göra vissa ombyggnader som gör
Boda Kvarn än mer ändamålsenlig och lättillgänglig
för fler grupper av besökare, särskilt då personer med
rörelsehinder.
Vidare är ambitionen att utveckla Boda Kvarn till ett
litet industrimuseum som också andas framtid med
tonvikt på vattenkraftens småskaliga användning förr
och nu. Något som bidrar till ökad turism i regionen.

Projektägare

Mål

Oppunda jaktskytteklubb, ideell förening.

Målet är att få en bullerdämpning på aktuell skjutbana
på cirka 10 dbA till en kostnad som är rimlig för ideella föreningar runt om i landet att klara av.
Kunskapen, genomförandet och metoderna har vi
för avsikt att dokumentera och sprida via de olika
riksorganisationer som vi anslutna till.

Mål
Vårt mål med Boda Kvarn är att genom ett utökat
programutbud, större tillgänglighet och en unik teknikprofil öka antalet besök från dagens 3 000 – 4 000
per år till uppåt 10 000 per år. Dessa besökssiffror
omfattar:
• dels fler från närbefolkningen som engagerar sig i
Boda Kvarns aktiviteter och därmed bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd kring Östra Vingåkers
kyrka,
• dels betydligt fler besökare från andra orter som i
samband med sina besök vid Boda Kvarn också konsumerar olika tjänster och varor i regionen.
Vidare innebär den beskrivna utvecklingen av Boda
Kvarn att kontakter med våra hembygdsvänner i andra
kommuner underlättas, tillgängligheten för flera besöksgrupper ökar och dessutom att projektet medför
ökad turism i Katrineholm.
Det kan vara svårt att exakt bedöma tillväxteffekten
i antalet tjänster men sammantaget bör ändå resultatet av projektet innebära betydande positiva effekter
för service- och turistnäringarna i Katrineholmsregionen.

Syfte
Genom projektet ska göras insatser som:
• dels utvecklar Boda Kvarn ytterligare till att bli
den naturliga träffpunkten för vår hembygdsfören-

Fakta
Projektledare
Bengt Olsson, tel 0150-153 85
Projekttid
2006-09-15 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 415 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 130 000 kr
Privat finansiering: 90 000 kr
Boverket: 175 000 kr
Katrineholms kommun: 20 000 kr

Målgrupp
Personer från Katrineholm samt från andra kommuner i Mellansverige.
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Sammanfattande projektbeskrivning
Ett växande problem för jaktskytteklubbar runt om i
landet är hanteringen av buller, till följd av att myndigheter ställer krav på föreningarna att bullret inte
får överstiga givna värden. Skälet är att verksamheten
inte ska ha en störande inverkan på de kringboende
samt rörligt friluftsliv.
Samtidigt finns det inte anvisningar eller regler hur
man ska begränsa buller. Detta leder till att många
banor måste lägga ner sin verksamhet, vilket i sin tur
leder till en minskad träning och längre resor för dem
som ska träna.
Oppunda JSK har för avsikt att projektera och bygga
en anläggning som dämpar bullret så att det inte stör
permanentboende, fritidsboende eller aktiviteter som
finns i närområdet. Detta till en kostnad som gör det
möjligt för andra föreningar i landet att dämpa bullret
på ett liknande sätt.
Vår förhoppning är att vi når våra uppsatta mål samt
att kommuner och andra föreningar kan ta lärdom.

Målgrupp
Jaktskytteklubbar runt om i landet samt medlemmar
i vår jaktskytteklubb, de kringboende och andra berörda.

Fakta
Projektledare
Lars Wahlberg, tel 0150-531 88
Projekttid
2007-04-05 — 2007-10-31

Syfte

Kostnader
Faktiska kostnader: 25 000 kr

Syftet med projektet är att bygga en bullerdämpande
anläggning till en rimlig kostnad som gör att andra
föreningar också får en möjlighet att komma tillrätta
med de krav som ställs på skjutbanor.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 10 000 kr
Katrineholms kommun: 15 000 kr
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Katrineholm

Katrineholm

Fiskeboda seglarläger

Fogelstadprojektet
”Varje mänska är ett fönster ut mot världen”

Projektägare

Båtklubb få tillstånd en föryngringsprocess i föreningen samt öka upp samarbete med traktens företag.
Vi vill också genom aktiviteten skapa en ökad förståelse hos ungdomar för de kulturella processer som
bidrar till att hamn och båtkulturen främjas i regionen.

Fiskeboda Båtklubb, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Inom Fiskeboda Båtklubb har medelåldern bland medlemmarna ständigt ökat medan inom den nystartade
isjaktklubben FISK, som för övrigt är ett resultat av ett
tidigare projekt, är medelåldern låg med ett stort antal
aktiva ungdomar. Genom att gå samman i en gemensam sommaraktivitet, seglarläger, hoppas Fiskeboda

Syfte
Syftet med projektet är att få fler ungdomar engagerade och intresserade av båtliv/segling samt att ge dem
stärkt självkänsla och utveckla ett starkare intresse
för sjö- och naturnära aktiviteter.

Fakta

Mål

Projektledare
Fredrik Hernblom, tel 0150-574 57

Målet med projektet är att skapa ett seglarläger i Fiskeboda där ungdomar från Katrineholm och Vingåkers
kommuner erbjuds möjligheter att delta.
Skapa ett nytt nätverk mellan FISK, Fiskeboda Båtklubb och ortens företagare.
Rekryteringen av ungdomarna sker jämställt.

Projekttid
2005-06-07 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 190 417 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 76 166 kr
Katrineholms kommun: 72 283 kr
Vingåkers kommun: 41 968 kr

Målgrupp
Ungdomar från Katrineholms och Vingåkers kommuner.
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Projektägare

Mål

Fogelstad Musikteater, ideell förening.

• fokusera på kvinnligt företagande och kvinnlig
kreativitet nu och i vårt kulturarv,
• engagera 20 ungdomar,
• förmedla kunskap om Kvinnliga Medborgarskolan,
• bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv.

Sammanfattande projektbeskrivning
Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad är ett unikt
kulturarv som inte finns någon annanstans i Sverige.
Skolan har inspirerat – och inspirerar – tusentals kvinnor och män. Fogelstadkvinnornas idéer är mer aktuella än någonsin inte minst genom Ulrika Knutssons
aktuella bok "Kvinnor på gränsen till genombrott".
Under sommaren 2006 genomförs en utställning
om Kvinnliga Medborgarskolan på Julita Gård i Sörmland. Vi vill förstärka detta genom att sätta upp en
musikteaterföreställning samt öka samarbetet mellan
kvinnliga entreprenörer inom olika områden såsom
kultur, ekologi, djurhållning/produktion mm.

Målgrupp
Kvinnliga företagare och entreprenörer, boende på
orten samt besökare.

Fakta
Projektledare
Marie Selander,tel 0150-913 32
Projekttid
2005-10-07 — 2007-06-30

Syfte

Kostnader
Faktiska kostnader: 679 600 kr

Syftet med projektet är att genom en musikteaterföreställning sätta fokus på det unika i att Kvinnliga
Medborgarskolan funnits i Julita och genom detta öka
turistnäringen i området.
Vi vill också sätta fokus på kvinnlig kreativitet och
kvinnligt företagande i regionen genom att stimulera
samarbete.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 270 600 kr
Privat finansiering: 134 000 kr
Landstinget Södermanland: 25 000 kr
Katrineholms kommun: 200 000 kr
Längmanska stiftelsen: 50 000 kr
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Fritidsaktiviteter vid
SAIK-stugan i Strångsjö
Projektägare

Handikappanpassning av
ridanläggning

getritten, Strångsjödagen med mera. Föreningen ser
också till att det finns några aktiviteter för skollediga
barn på sportlovet. SAIK är beroende av att så många
som möjligt stöder föreningen genom medlemskap
och/eller engagemang i styrelse, aktiviteter och sist
men inte minst hjälp med att hålla klubbstugan och
dess omgivning i bra skick så att den kan nyttjas av
ortens befolkning.
I nära anslutning till klubbstugan finns en äldre,
sällan använd grusplan. Nu vill vi öka möjligheterna
till aktiviteter genom att iordningställa grusplanen till
beachvolleybana och ett antal boulebanor.

Strångsjö AIK, ideell förening.
Sammanfattande projektbeskrivning
SAIK är en ideell förening som arbetar för att barn och
vuxna ska få möjlighet till aktiviteter på hemmaplan
och att främja sammanhållningen på orten. I klubbens
regi finns idag bollsporter, fotboll och innebandy, för
såväl barn som vuxna. Vi arrangerar Strångsjögången
varje söndag, då det finns möjlighet att gå tipspromenad ordnad av de äldre barnen på Strångsjö skola.
SAIK ordnar varje år Valborgsmässofirande, Nybyg-

Syfte
Syftet med projektet är att aktivera ungdomar och
vuxna genom att nyttja den närbelägna marken vid
klubbstugan. På detta sätt stärks sammanhållningen
på orten.

Fakta
Projektledare
Hans Larsson, tel 0150-34 01 18
Projekttid
2006-07-01 — 2006-12-31

Mål

Kostnader
Faktiska kostnader: 22 000 kr

Att aktivera ungdomar och vuxna så att de integreras
i gemensamma fritidsaktiviteter.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 8 800 kr
Katrineholms kommun 13 200 kr

Målgrupp
Barn, föräldrar och 50+ i föreningens regi.

Projektägare

Mål

Katrineholms Ryttarförening, ideell förening.

Målet med projektet är en ytterligare anpassning av
ridanläggningen genom att göra tävlingsområdet tillgängligt och framkomligt för såväl rullstolsburna och
ryttare med andra handikapp.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet ingår i ett större arbete med att få Katrineholms Ryttarförenings ridanläggning Trolldal i Katrineholm anpassad för ett Europamästerskap i dressyr
för handikappade. Tävlingarna är planerade att hållas
2009 men dessförinnan planeras förtävlingar både
under 2007 och 2008 för att få erfarenhet och trimma
in organisationen.

Målgrupp
I första hand handikappryttare, inte bara inom föreningen utan även regionalt och nationellt.

Fakta

Syfte

Projektledare
Kaj-Åke Welander, tel 0150-100 70

Syftet med projektet är nu att utveckla verksamheten
och ge klubben möjligheter att arrangera större tävlingar i handikappridning, både nationella tävlingar
och internationella. Satsningen ger alla grupper av
hästintresserade ökade möjligheter att utöva sin sport
och stärker Katrineholms kommuns möjligheter till
stora arrangemang inom hästsporten.
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Projekttid
2007-01-01 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 375 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 133 333 kr
Privat finansiering: 41 667 kr
Katrineholms kommun: 200 000 kr
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Hemlagat på Warbro Kvarn

Isseglingscentrum vid
Hjälmaren

Projektägare

Mål

Svenska Isseglarförbundet, ideell förening.

• Stimulera nationellt och internationellt deltagande
i isseglingsverksamhet på alla nivåer. Mått: Antal deltagare, utbildare etc.
• Stimulera utnyttjandet av logi- och restaurangutbud i Julita och Fiskeboda. Mått: antal övernattningar och måltider.
• Stimulera lokal tillverkning av isseglarutrustning
(isjakter, medar, master, segel med mera). Mått: antal
tillverkare, utbud, sortiment.
• Ta i anspråk lokaler och anläggningar som annars
står outnyttjade. Mått: antal byggnader, rum.
• Vidmakthålla befintliga arbetstillfällen som annars
måste minska. Mått: antal förlängda arbetstillfällen.
• Skapa nya arbetstillfällen genom en ny eller utökad verksamhet. Mått: antal nya arbetstillfällen.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektägare

Kornboden och Warbro Kvarn kan på detta sätt
utvidgas till att bli ett hälsocenter med kombination
utbildning, friskvård och mat.

Föreningen Kvarnens Vänner, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Syfte

Kvarnens Vänner arbetar med att sprida kunskap om
urgamla sädesslag och metoder för malning av mjöl.
Inom föreningen finns 45 års erfarenhet av friskvård
och rehabilitering. Två böcker har producerats, en om
matens betydelse, den andra om rörelsens betydelse
för välmåendet.
Vi har en samlingsplats med café och butik där
lokala matproducenter har möjlighet att sälja sina
produkter.
Nu vill vi gå vidare med att bygga ett livsmedelsgodkänt kök och bageri med stenugn. Detta för att kunna
erbjuda människor i trakten kunskap och färdigheter
kring god, nyttig och vällagad mat, samt bröd som är
bakat enligt gamla metoder. Mat som är lugnande för
kroppen, som ger kraft och energi samt motverkar
övervikt och fetma.

Projektet Hemlagat syftar till att:
• bredda och utöka användningen av den befintliga
Café Kornboden,
• kunna erbjuda utbildningstjänster för exempelvis
patientföreningar, privatpersoner, restaurang- och
skolkökspersonal, men också till barn och ungdomar
som vill lära sig laga mat från grunden och att baka
gott näringsriktigt bröd,
• stimulera unga kockar till entreprenörskap.

Mål
Målet med projektet är att:
• förmedla praktiska kunskaper om modern, god,
vacker och hälsosam matlagning,
• skapa matlagningskurser för barn och ungdomar,
• starta bakkurser för intresserade målgrupper,
• utöka möjligheten för lokalproducenter av mat att
marknadsföra och sälja sina produkter,
• så småningom hyra ut anläggningen till
reklambyråer/fotografer i Stockholmstrakten för att
laga och fotografera maträtter.

Fakta
Projektledare
Maria Björklund, 0157-922 22
Projekttid
2006-04-04 — 2007-03-31

Issegling (isjakt och skridskosegling) är en gammal
sport i trakterna runt Hjälmaren och Mälaren pga
de ofta mycket goda isförhållandena. Svenska Isseglarförbundet, som är ett av 67 specialidrottsförbund
anslutna till Riksidrottsförbundet, har vid några tillfällen genomfört stora internationella isjaktsarrangemang (VM, EM etc.) med Fiskeboda som bas. Detta
har fungerat mycket väl och det har ofta uttalats från
svenska och utländska seglare önskemål om en mer
permanent verksamhet.
Projektet syftar till att skapa ett nationellt isseglingscentrum vid Hjälmaren där verksamhet kan bedrivas vintertid och erbjuda:
• Mat och logi för gästande svenska och utländska
isseglare
• Instruktörsutbildning (olika former av skridskooch isjaktsegling)
• Prova på segling
• Grundläggande utbildning i issegling (week-end
och veckovis)
• Träning på klubb- och elitnivå med särskild inriktning på ungdomsverksamhet
• Kappseglingsarrangemang på alla nivåer
• Funktionärsutbildning
• Materialutveckling, byggkurser med mera

Målgrupp
Medlemmar i svenska och utländska isseglingsklubbar som vill delta i träning och tävling i olika isseglingsklasser. Personer, särskilt ungdomar, i Sverige
och internationellt som är eller kan bli intresserade av
issegling. Lokala entreprenörer och föreningar.

Fakta
Projektledare
Hans Adolfsson, tel 070-551 96 91
Projekttid
2003-08-06 — 2007-07-31

Syfte
Målgrupper

Kostnader
Faktiska kostnader: 220 000 kr

Barn och ungdomar som vill lära sig laga hemlagat och
baka nyttigt bröd.
Människor med välfärdsproblem såsom övervikt
och mag-/tarmbesvär.
Olika yrkeskategorier som vill öka sina kunskaper.
Företag och organisationer.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 88 000 kr
Flens kommun: 82 000 kr
Katrineholms kommun: 50 000 kr
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Kostnader
Faktiska kostnader: 2 144 000kr

Detta projekt syftar till att etablera ett isseglingscentrum med medverkan av de lokala isseglings- och
seglingsklubbarna och erbjuda svenska och utländska
isseglare boende och seglingsmöjligheter.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 583 600kr
Privat finansiering: 685 000kr
Vingåkers kommun: 21 000kr
Katrineholms kommun: 854 400kr
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Julita Biodlares
Bigårdsprojekt

Lerbo marknadsföring

Projektägare
Projektägare

Julia skola där vi arbetar med årskurs 6 varje år.
Biodlarföreningens medlemmar har länge pratat om
att det vore bra att ha en samlingslokal där vi kan träffas och arbeta tillsammans och anordna medlemsmöten. Dessutom skulle lokalen kunna härbärgera material kring biodlingen.

Julita Biodlareförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Julita Biodlarförening har varit aktiv sedan starten
1917. Föreningen har idag 23 medlemmar - 7 kvinnor
och 16 män. Förr var biodlaren nästan alltid en man,
men med dagens smidiga utrustning passar biodlingen mycket väl även för kvinnor.
Förutom medlemmarnas egna bigårdar driver föreningen en gemensam bigård i slottsparken på Julita
Gård. Där finns ett par bikupor med bin och två visningskupor, där man kan studera bin bakom glas. Där
finns även tomma bikupor och en gammal halmkupa
som visar hur biodling gick till förr. I bigården finns
medlemmar till hands varje lördag och söndag hela
sommaren och har så gjort sedan 1979.
Biodlingen är ett tydligt exempel på bevarande av
vårt kulturarv. Vi bedriver också ett samarbete med

Syfte
Julita Biodlare saknar en gemensam lokal. Vi har nu
fått tillåtelse att bygga en större Friggebod, storlek
5,90 x 3,90 m vid vår bigård på Julita Gård. Föreningen
har under hela bigårdstiden arbetat med marknadsföring. Det behövs många fler biodlare innan Sverige är
självförsörjande med honung. Med detta projekt ser
vi att det finns en mycket större möjlighet till effektiv
marknadsföring. Genom att erbjudas att prova på hoppas vi att fler intresserar sig för biodling i Julita, men
också i resten av landet.

Mål
• Att fler människor intresserar sig för biodling
• Att öka antalet kvinnliga biodlare
• Att andra föreningar på orten ska kunna vara med
och använda sig av föreningen och bigården, då vi får
inomhusmöjligheter och mer material tillgängligt.
• Att elever i årskurs 6 i Julita skola ska få pröva på
biodlarens sysslor.
• Att skapa en större gemenskap och sammanhållning bland biodlarna.

Fakta
Projektledare:
Per Carlstedt, tel 0151-304 20
Projekttid:
2003-03-24 — 2003-09-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 65 800 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 24 320 kr
Privat finansiering: 5 000 kr
Katrineholms kommun 36 480 kr

Målgrupp
Elever i årskurs 6 i Julita skola. Intresserade presumtiva biodlare. Andra föreningar och människor på
orten. Besökare på Julita Gård.
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• öka servicen för turister/besökare.
• öka samarbetet mellan föreningar, företag och
stad/land.
• stimulera och engagera sockenborna i ett gemensamhetsprojekt som i förlängningen förhoppningsvis
ger ringar på vattnet och visar nya vägar till samarbete på orten.
• i ett längre perspektiv generera nya idéer om arbetstillfällen, d.v.s. nya verksamhetsområden.
• skapa en ny kanal för att marknadsföra företag/
verksamheter, föreningar och deras evenemang samt
kommunen i stort.
• Skapa nätverk mellan det offentliga, ideella och
privata.
• Bidra till jämställdhet.
• Bevara och utveckla vårt natur- och kulturarv.

Lerbo sockenråd, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Lerbo sockenråd bildades i oktober år 2000. Vi har sedan dess envist arbetat med att mobilisera och bygga
upp en organisation som arbetar för att lyfta upp och
märka ut Lerbo (den forna socken) på kartan för besöks-/turistnäringen, stärka ”vi-känslan” för att öka
engagemanget att värna och ta ansvar för närmiljön
samt öka lerboföretagens konkurrenskraft på marknaden. I det här projektet vill vi uppföra en ”Info- &
kommunikationskur” i Lerbo socken som en ”ny” mötes- och samlingsplats. Vi vill också ta fram informations- och marknadsföringsmaterial för orten.

Syfte
Målgrupp

Syftet med projektet är att synliggöra Lerbo socken
genom att:
• uppföra och skapa en informationsplats kombinerat med en marknadsföringsplats och busskur, d.v.s.
en gemensam plats för information & kommunikation
- ett litet centrum.
• snygga till och försköna på platsen och detta i ett
väl förankrat underifrånperspektiv. Förankringen har
skett successivt under den tid som sockenrådet existerat och arbetat.
• ta fram informations och marknadsföringsmaterial.

• Turister och besökare till Lerbo.
• Boende i Lerbo med flera socknar i Katrineholms
kommun samt i Flens kommun.

Fakta
Projektledare
Anita Cednert Fredriksson, tel 0150-321 12
Projekttid
2003-05-06 — 2005-07-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 112 500 kr

Mål
Målet med projektet är att:
• tydliggöra vad som är Lerbo och göra Lerbo mer
känt.
• underlätta för besökare/turister att först hitta
Lerbo, sedan den man avser att besöka.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 45 000 kr
Offentlig faktisk finansiering
Katrineholms kommun 67 500 kr
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Lidabackegården

Lära Nära
Projektägare

Projektägare

består av ett antal föreningar i Julita socken som på
olika sätt känner behov av att kunna nyttja de lokaliteter som ställs till förfogande. Ett kraftfullt, enat förenings- och hantverksliv i en levande bygd är oerhört
viktigt för att denna ska kunna utvecklas.
Vi ämnar skapa förutsättningar för mötesmöjligheter, kurser, utställningar, föreläsningar med mera
samt att skapa ett turistkontor med bra öppettider.

Filadelfiaförsamlingen i Julita, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Vi vill skapa en bra mötesplats för boende, föreningar
och organisationer i Julita socken. Vår referensgrupp

Fakta

Syfte

Projektledare
Christer Johansson, tel 0150-170 31

Vi avser att skapa en mötesplats för så många intresserade föreningar, organisationer och liknande sammanslutningar som möjligt inom Julita socken.

Projekttid
2006-02-01 — 2007-12-31

Viadidakt Kunskapscentrum/Högskolecentrum.

också till att höja utbildningsnivån och främja utvecklingen på landsbygden.

Sammanfattande projektbeskrivning

Mål

Projektet kommer i samverkan med bland andra Åsa
Folkhögskola, lokala utvecklingsgrupper och studieförbund utveckla ett nätverk av närlärcentra i kommunernas ytterområden. Projektet bygger på den inventering och kartläggning av resurser och studiebehov
som genomförts i en förstudie. I studien framkom ett
klart behov av mer flexibla studieformer och sociala
mötesplatser på lokalplanet. Flera lokala aktörer uttryckte ett intresse att erbjuda lokaler och datorer i
framtida lärcentra. Vidare betonas att varje mötesplats måste byggas upp underifrån, utifrån bygdens
egna specifika förutsättningar, och i nära samverkan
med de lokala aktörerna. Vi vill inte bygga fast oss i
vissa bygder eller på vissa orter utan ser nätverket
av handledare/kontaktpersoner som den resurs som
ska mäkla mellan behov och kursutbud. Som mäklare
skall man kunna stödja anordnandet av kurser/cirklar
på olika orter allt efter behov. Flexibla studier kräver
en mobilitet, allt efter behoven underifrån. Vi kommer
att satsa på konkreta utbildningsinsatser, studiebesök
och seminarier för att utveckla utbildningsanordnare,
handledare/kontaktpersoner och övriga som är involverade i projektet. Vi ska skapa ett mobilt lärcentra
som kan cirkulera mellan orterna.

• starta minst fem lokala lärcentra på landsbygden,
• skapa en hållbar infrastruktur för dessa lärcentra;
dels i form av lokaler och teknik, dels i form av
handledare/kontaktpersoner,
• initiera och främja fortbildning för 20 handledare/
kontaktpersoner,
• öka samverkan mellan olika organisationer och
huvudmän som engageras i skapandet av lärcentra,
• bidra till landsbygdens utveckling genom ökad
tillgänglighet till studier och fortbildning på plats.

Målgrupp
Boende, ideella föreningar och företag i Katrineholms
och Vingåkers omkringliggande socknar och ytterområden som är intresserade av mer flexibla studieformer. Detta innefattar också studieförbund och utbildningsaktörer på olika nivåer som är intresserade av
att utveckla sin organisation, teknik och kursutbud
för att tillgodose behovet av flexibla studieformer på
landsbygden.

Fakta
Projektledare
Anette Stoltz, tel 0150-568 81 (t.o.m. 2005-09-13)
Kristina Ljung, tel 0150-570 52

Syfte
Projektets syfte är att bygga upp ett nätverk av lokala
lärcentra och lokala handledare/kontaktpersoner på
landsbygden i Katrineholms och Vingåkers kommuner, för att möjliggöra och stimulera till mer flexibla
studieformer. Detta ska ske genom en ökad samverkan
mellan olika utbildningsaktörer och lokala intressenter för att i möjligaste mån utnyttja och samordna
redan befintliga lokaler och teknik. Projektet syftar

Projekttid
2004-01-01 — 2007-01-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 1 080 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 552 000 kr
Övrig statlig: 528 000 kr

Mål

Kostnader
Faktiska kostnader: 908 333 kr

Att möjliggöra för föreningslivet att på ett aktivt och
kraftfullt sätt kunna samverka genom att ha gemensamma mötesplatser och på det sättet skapa dialog.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 243 333 kr
Privat finansiering: 300 000 kr
Katrineholms kommun 200 000 kr
Boverket: 165 000 kr

Målgrupp
Människor och föreningar i Julita socken.
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Projekt Kvarnen

Munkleden

Projektägare

• förmedla kunskap om gammalt hantverk. Visningar, demonstration,
• förmedla kunskap om gamla byggnader. Visningar
av kvarnen och elproduktion,
• förmedla hembygdskultur och historia. Föredrag,
studiebesök, rundvandringar, upplåtande av platsen
för gudstjänster,
• främja turismen i bygden. Guidning, rundturer,
kanotled, turistinformation,
• stimulera entreprenörsandan i bygden, också för
ungdomar, t.ex. café, ponnyridning, naturstig.

Kvarnens Vänner, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektägare

historisk och attraktiv vandringsled från Julitahallen
till Julita Gård, en gångväg från Julita skola till Öljaren och en kulturhistorisk munkled från Julita kyrka
till resterna av klostret på Julita Gård. Behoven har
formulerats av Julita skola, Julitas turister och Julitas
många ideella föreningar.
Projektet omfattar anläggandet av en enkel och välskyltad munkled.

Julita sockenråd, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Munkleden är arbetsnamnet på den väg som munkarna vandrade mellan Julita kloster och Julita kyrka.
Projektet fyller ett under lång tid uttryckt behov av en

Fakta

Syfte

Projektledare
Håkan Björndahl, tel 0150-914 91

Att göra Julitas unika kulturarv mer känt genom en
välskyltad vandringsled, dels för den egna befolkningen dels för besökare.

Projekttid
2002-01-07 — 2003-08-31

Mål

Kostnader
Faktiska kostnader: 514 000 kr

Att synliggöra det kulturarv som finns i Julita-trakten
till barn och ungdomar i skolan, till de boende på orten samt för att attrahera besöksnäringen allt mer.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 163 600 kr
Privat finansiering: 105 000 kr
Katrineholms kommun 225 400 kr
Julita församling: 20 000 kr

Målgrupp

Kvarnens Vänner arbetar tillsammans med Sköldinge
Hembygdsförening, Flens konstnärsförening, Warbro
Kvarn HB, olika privatpersoner, Sköldinge Församling,
Sköldinge skola, Katrineholms kommun samt Flens
kommun i ett nätverk för lokal utveckling runt Warbro kvarn.
Genom att ta tillvara outnyttjade kulturbyggnader
vill vi bl.a. kunna förmedla kunskap om kvarnen och
dess elproduktion och främja turismen och entreprenörsandan i området.
Vi ämnar bygga om befintlig förrådsbyggnad till butik, café och lagerlokal. Denna byggnad ligger i anslutning till 1700-tals kvarnen Warbro kvarn.

Målgrupp
Boende i bygden samt turister.

Syfte

Fakta

Projektet syftar till att öka turismen och entreprenörandan i området. Vi vill förmedla kunskap om gamla
byggnader, gammalt hantverk, hembygdskultur och
historia samt ta tillvara outnyttjade kulturbyggnader
och kunna erbjuda ett sortiment av närproducerade,
ekologiska livsmedel.

Projektledare
Gisela Björklund, tel 0157-920 10
Projekttid
2004-02-02 — 2005-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 345 612 kr

Boende i Julita, skolbarn, sommargäster och turister.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 138 245 kr
Katrineholms kommun 207 367 kr

Mål
Målet med projektet är att:
• ta tillvara outnyttjade kulturbyggnader,
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Katrineholm

Katrineholm

Skogshistoriskt
kunskapscentrum

Skolprojektet
Biologisk mångfald

Projektägare

diskuterat andra biotoper som skog (nyckelbiotoper),
jordbruksmark m.m.
Detta skolprojekt är tänkt som ett pilotprojekt, där
ett lantbruk kopplas till en skola (i det här fallet Valla
högstadieskola). Tanken är att skola och lantbruk/
landsbygd på andra ställen i Sverige skulle kunna etablera liknande samarbete.

Thomas Björklund i samarbete med Valla skola, Katrineholms kommun m.fl.

Sammanfattande projketbeskrivning

Projektägare

• Utbildnings/mötesplats för kortare kurser och seminarier för det yrkesverksamma skogsbruket.
• Skogens “djupa källa” - en mötesplats för kurser
och seminarier om mystiken i skogen. Allt som har
med gammal folktro att göra och som vetenskapligt betecknas som etnologi. Det är ett ben som vänder sig till
allmänheten och som har prägel av populärvetenskap
och därför mer får ses som folkbildning. Här kan man
också se möjligheterna att bedriva kurser i svampkunskap och hur man tar vara på skogens skafferi.
• Skogen i skolan, att utveckla Myrgryten som ett
klassrum för skolelever där både historia och nutid
kan kopplas ihop med allmän naturvetenskap med
skogen som bas och källa till kunskap. Det är en pedagogisk idé som blir allt vanligare i våra skolor.
Förstudien ska också undersöka möjligheten till
en sådan tänkt utveckling, därför måste ett arbete
vidta för att föra en dialog med tänkbara samarbetspartners. Förutom att ställa den frågan öppet till de
utvalda intressenterna ska en plan tas fram för en mer
långsiktig finansiering av ett sånt projekt.

Skog och ungdom i Katrineholm, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
En förstudie görs för att ta reda på om det är möjligt
att utveckla ett Skogshistoriskt Kunskapscentrum
– en mötesplats för kunskap och bildning – på den
plats som under tjugo års tid använts som en demonstrationsplats för att kola och bränna tjära.
Föreningen Skog och Ungdom i Katrineholm står nu
inför ett vägval. Trotjänare och eldsjälar inom föreningen börjar få allt mindre möjlighet att fortsätta som
tidigare. Samtidigt ser man det som ytterst angeläget
att föra vidare kunskap om skogsbruk som ett viktigt
kulturarv till kommande generationer. Därför väcktes
idén om att försöka utveckla verksamheten i större
och bredare skala istället för att lägga ner.
Förstudien ska ta reda på förutsättningarna för
verksamheten utifrån tre ben:

Fakta

Syfte

Projektledare
Sten Helgesson, tel 0150-271 70

Undersöka viljan till att stötta den utstakade utvecklingslinjen vid Myrgryten.

Projekttid
2006-10-30 — 2007-05-31

Mål

Kostnader
Faktiska kostnader: 35 000 kr

Målet med förstudien är att få intressenter att arbeta
tillsammans för att förverkliga idén om ett Skogshistoriskt Kunskapscentrum.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 14 000 kr
Katrineholms kommun 21 000 kr

Målgrupp
Skogsföretag, Skogsvårdsstyrelsen, studieförbund.
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Elever från Valla högstadieskola ska under läsåret
2002 genomföra ett projekt om biologisk mångfald i
en sörmländsk kulturmark. Det kulturhistoriska perspektivet ska också ingå, och både NO- och SO-lärare
kommer att deltaga i projektet.
Under vintern har ett nätverk byggts upp och kontakter skapats med ideella föreningar och offentliga
institutioner.
Elever i 8:e och 9:e klass ska under vår- och höstterminerna ägna cirka en vecka åt att inhämta kunskap och samla material. Utöver denna tid kommer ett
antal timmar att behövas för att sammanställa materialet och göra i ordning utställningen. Hälften av tiden
kommer att förläggas i skolan på föreläsningar och
studier av undervisningsmaterial. Föreläsare utifrån
skolan kommer att hämtas in. Undervisningsmaterialet ska under våren iordningställas av en lärargrupp
(som skall jobba med projektet) på skolan under överinseende av experter inom de olika områdena.
Efter genomgången teoridel kommer eleverna att
åka ut till Linds gård. Där delas eleverna upp i olika
grupper. En grupp tittar på örter, en annan grupp
undersöker insekter, en tredje grupp letar efter
kräldjur/groddjur osv. Under de praktiska övningarna
kommer personer med expertkunskap inom de olika
ämnesområdena att hjälpa oss.
Efter genomförd praktisk övning på Linds gård
ska grupperna presentera sina resultat i form av en
utställning på skolan. Elevernas arbeten kommer att
betygsättas. Utställningen ska väva samman de olika
gruppernas presentation till en helhetsbild av den biologiska mångfalden i en naturbetesmark i Sörmland,
med det kulturhistoriska perspektivet och jordbrukets roll som ram.
I detta första stadium har vi koncentrerat oss på biologisk mångfald i en naturbetesmark, men vi har även

Syfte
Syftet med projektet är att engagera ungdomar och
förmedla kunskap om biologisk mångfald. Att känna
stolthet över sin bygd och sin historia, och att förstå
sambandet mellan ett rikt och vackert landskap och
ett levande lantbruk/landsbygd.

Mål
Projektet skall avslutas med en utställning som är
öppen för skolan och allmänheten. Även pressen kommer att bjudas in. Det är också ett mål att eleverna
kommer till insikt i hur och varför, samt värdet av att
bevara.

Målgrupp
Elever i högstadiet på Valla skola och ev. mellanstadieelever på Sköldinge skola. Ett sådant här projekt skulle
kunna genomföras var som helst i landet på en skola
med nära kontakt med lantbruk och landsbygd.

Fakta
Projektledare
Thomas Björklund, tel 0157-500 08
Projekttid
2001-10-16 — 2004-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 170 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 77 600 kr
Katrineholms kommun: 92 400 kr

47

Katrineholm

Katrineholm

Stöttasten Granhed

Sörmlands
viltrehabilitering

Projektägare
Projektägare

artspecifika såväl som individuella.
• Att höja de vilda djurens status och verka politiskt
för ett stärkt skydd kring dessa.
• Att förmedla kunskaper kring djur, natur och dess
mångfald till barn så att de förstår de ekologiska och
biologiska sammanhangen.

Sörmlands Viltrehabilitering, ideell förening.

Granheds Bygdegårdsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Sammanfattande projektbeskrivning
Vi har Granheds bygdegård som samlingsplats för
projektet. Under vårterminen är det tänkt att årskurs
tre från vår närmaste skola i Flodafors skall ha en utflyktsdag i gamla skolan i Granhed. Eleverna får uppleva en skoldag som den kunde se ut vid sekelskiftet.
De har gammaldags kläder och fröken undervisar i
den gamla skolsalen i rättskrivning och religion.
Café Stöttasten ska finnas som ett sommarcafé under tre veckor i juli – augusti. Kontakt tas med äldreomsorgen och annan omsorgsverksamhet.
Våra ungdomar vill sommarjobba under den perioden med olika aktiviteter. Vi har planerat att börja i
april med att ha en dag att anlägga ett trädgårdsland
för att kunna så sallad, persilja, blommor osv som
kommer att användas i caféet.
Olika aktivitetsdagar av kulturbevarande art är inplanerade. Skolmuseet lyfts fram.
Alla aktiviteter är öppna för alla i bygden och för
besökare. Vi vill bygga en samhörighet mellan generationer och även tillvarata kunskaper som hotar att
falla i glömska och förmedla dessa vidare till nästa
generation.

Syfte
• Visa att det finns en levande landsbygd i Granhed
• Ge ungdomarna möjlighet att påverka sin miljö
även då man bor på landsbygden.
• Förmedla kulturarv till ungdomar.
• Samla olika generationer och delge kunskaper om
tekniker i samband med miljö och natur.
• Ge allmänheten möjlighet att närvara och uppleva
gamla kulturarv i en aktiv miljö.
• Samla bygdens invånare till gemenskap.
• Visa hur man kan tillvarata naturens resurser.

Mål
Målet med projektet är att skapa en mötesplats för
både unga och gamla i Granhed. Vi räknar med att engagera cirka 100 ungdomar i projektet samt att cirka
80 personer varje dag besöker verksamheten.

Målgrupp
• Ungdomar som får sommarjobb och samtidigt får
uppleva traditioner tillsammans med andra generationer.
• Medlemmar i föreningen som kommer att jobba ideellt, men med mycken gemenskap i alla generationer.
• Allmänhet från närliggande områden.
• Turister som är på genomresa och som ser oss som
utflyktsmål.
• Skolbarn när genomförandet av gammaldags skoldag görs.
• Äldreomsorg och social omsorg som kommer att
få tips om detta utflyktsmål.
• Andra organisationer som ser detta som ett utflyktsmål.

Fakta
Projektledare
Lisbeth Larsson, tel 0157 910 81
Projekttid
2002-01-22 - 2003-01-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 138 900 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 55 560 kr
Katrineholms kommun: 83 340 kr
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Sörmland saknar idag en fungerande viltrehabilitering trots att behovet är stort. Både polis, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Sörmland och veterinärer i
Katrineholm och på Strömsholm djursjukhus har
uttryckt en önskan om en väl fungerande viltrehabilitering i Sörmland. Det är vår förhoppning att kunna
bistå samhället med en sådan.
Att arbeta med viltrehabilitering är att arbeta för ett
nytt synsätt och attitydförändring gentemot de vilda
djuren och naturen. Kärnan i viltrehabiliteringen är
att värna om och försöka bevara den sköra biologiska
mångfalden där man ser till alla djurs värde och plats
i ekosystemet. Sverige ligger tidsmässigt efter andra
EU-länder när det gäller det eko-biologiska synsättet.
Sörmlands Viltrehabilitering ska fungera likt the
Institute of Alternative Technology i Wales. En viktig
del i projektet är att nå ut till barn och ungdom i någon
form av undervisning. Det kan röra sig om besök i ett
”Visitor Center” där barnen kan se en del av djuren utan att dessa blir störda på något sätt. Och där barnen
får ta del av utställningar, filmvisning och föredragshållning som kan leda till ny och viktig information
om hur djur, människor och natur hänger ihop.
De djur som kommer att tas omhand är alla sorters
fåglar, såväl statens vilt som andra. Det kan handla
om allt från havsörn till kungsfågel. När det gäller
däggdjur så handlar det om harpaltar, ekorrar och
igelkottar.
Verksamheten kommer att bedrivas inom Våg21området med säte i Forsa.

Mål
• Bygga upp och säkerställa stabil och professionell
viltrehabilitering i Sörmlands län.
• Kartlägga vilda djurs sjukdomar och skador och
utveckla ett samarbete internationellt med andra organisationer.
• Stärka de vilda djurens status och värde genom att
politiskt verka för en skärpt lagstiftning. I dag faller
de vilda djuren endast under jaktlagen.
• Undervisa barn och ungdom i natur- och djurvård.
• Upplysa allmänheten med kunskap kring vilda
djurs beteenden och livsbetingelser för att öka förståelsen och respekten för dessa.

Målgrupp
Projektet vänder sig till allmänheten, polis, veterinärer, räddningstjänsten, Katrineholms kommun, Länsstyrelsen m.fl.

Fakta
Projektledare
Chatarina Krångh, tel 0150-201 10
Projekttid
2002-10-30 - 2004-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 283 975 kr

Syfte

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 113 700 kr
Länsstyrelsen Södermanland: 20 975 kr
Katrineholms kommun: 100 000 kr
Naturvårdsverket: 49 300 kr

• Att kunna bygga upp och driva Sörmlands viltrehabilitering i ett längre perspektiv så att denna verksamhet implementeras och permanentas i samhället.
• Att öka kunskapen kring vilda djurs beteenden,
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Katrineholm

Katrineholm

Väla-Fimta

Ångslupen Munter

Projektägare

Mål

Ångslupen Munters vänner, ideell förening

Det första är att bilda föreningen Ångslupens Munters
vänner. Sedan fortsätter arbetet med egna insatser och
lejda arbeten. Många personer är engagerade i projektet och kommer arbeta tills Munter är sjöduglig och
satt i sjön.
Vi vill få alla berörda att hjälpa till, känna sig
delaktiga att ro detta projekt i land. Vi avser att få
hembygdsföreningar, skolor och andra föreningar
att arbeta med att samla in uppgifter om båttrafiken,
bryggorna, människorna och dokumentera det som
har varit. Projektet kommer att engagera andra än
boende runt Yngaren med omnejd.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektägare
Väla-Fimta byaråd, ideell förening.

och hålla kurser. För att i framtiden kunna ta emot en
stor skara besökare vid evenemang behövs utbildning
för ortens befolkning inom matlagning, data, ljud,
marknadsföring, catering och administration.

Sammanfattande projektbeskrivning
Genom att bygga upp ett utbildningscentrum för fälttävlansryttare hoppas vi i bygden få extra intäkter för
boende samt kunna ge ungdomar en möjlighet att få
arbete och utbildningsmöjligheter på landsbygden.
Detta blir ett sätt att binda samman bygden och möjliggöra ökad sysselsättning i Väla-Fimta.
I Fimta bor en elitryttare i fälttävlan, som avser att
bli behörig att också utfärda tillstånd för ryttare att
tävla i fälttävlan. Även andra elitryttare kan lejas in

Syfte
Att bilda ett nätverk i Väla-Fimta-området genom att
erbjuda människor från mellansverige att besöka,
övernatta och äta i Väla-Fimta området.

Mål
Bygga upp ett utbildningscenter för fälttävlansryttare
i mellansverige. En bana byggs med cirka 10 hinder
som placeras i terrängen runt Fimptatorp. Alla hinder
ska vara av högsta kvalitet och kunna ridas med olika
svårighetsgrad.
Kurser hålls under flera dagar på sommarhalvåret
av en väl utbildad instruktör. Elever bor kvar och erbjuds kost, logi och uppstallning av de boende. Via
samarbete med Katrinebergs kursgård i Sköldinge kan
även ett lite exklusivare boende erbjudas.

Fakta
Projektledare
Kerstin Jutell Eriksson, tel 0150-66 08 95
Projekttid
2001-10-10 — 2004-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 490 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 196 000 kr
Katrineholms kommun: 294 000 kr

Målgrupp
Vi vänder oss både till elitryttare och alla övriga intresserade ryttare, i första hand från mellansverige.
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Projektet berör tre kommuner runt sjön Yngaren Katrineholms, Flens och Nyköpings kommuner.
Genom att göra Ångslupen Munter sjöduglig igen
åstadkoms en fin kulturgärning som förutom att
samla bygden också blir en förstärkning som turistmål vid och i sjöarna Yngaren och Hallbosjön. Både
hembygdsföreningar och enskilda personer på orter
runt sjöarna är mycket intresserade att få igång en
båttrafik i en liten skala av vad det en gång var.
Det ligger mycket kulturhistoria i att få fram och
visa något av vad den tidens (1880—1950) kommunikationer betydde för människorna som bodde kring
Yngaren, hur man båtledes kunde ta sig fram för att
besöka och delta i olika sammankomster, uträtta
stadsärenden, åka till kyrkan och utöva rena nöjestrippar. Gamla foton, tidigare forskning och berättelser av en del äldre personer belägger detta.
Vi kommer att sprida informationen om projektet
till alla intresserade, dels genom Nya Yngarebygden
och genom möten och kontakter.

Målgrupp
Boende runt Yngaren och Hallbosjön samt besökare.

Fakta
Projektledare
Anders Forssman, tel 0150-100 77
Projekttid
2002-08-29 — 2007-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 689 500kr

Syfte

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 275 800kr
Länsstyrelse, landsting: 103 425kr
Katrineholms kommun: 103 425kr
Flens kommun: 103 425kr
Nyköpings kommun: 103 425kr

Syftet med projektet är att göra Ångslupen Munter sjöduglig igen samt starta ångbåtstrafik på sjön Yngaren.
Genom detta förstärks möjligheterna för turism samt
bevaras det kulturhistoriska arvet.
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Katrineholm

Motala

Östra Vingåker under 250 år

Allaktivitetshus Godegård

Syfte
Vårt syfte är att skapa en social mötesplats, tillgänglig
året runt, för alla i Godegård, oavsett ålder, ras eller
region. Genom att lokalen är handikappanpassad behöver ingen känna sig utestängd, en lokal som kan och
har kapacitet att rymma många verksamheter.
Vi vill:
• bevara och förvalta den unika väggmålningen ,och
andra kulturskatter, till framtida generationer,
• stärka vi-känslan och öka samhällsengagemanget,
• visa att vi har något viktigt att tillföra EU; en levande
landsbygd med unika framtidsmöjligheter och potential, ett unikt djur och fågelliv, natur och sevärdheter.

Projektägare
Godegårds bygderåd, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektägare

boende ska lära känna sin hembygd och få tillfälle till
ökad social gemenskap. Aktiviteterna kommer bl.a.
att bestå av guidade bussturer genom socknen, guidad visning av Claestorps slott. Eleverna vid Sjöholms
skola kommer, trots att sommarlovet har börjat att
medverka med olika aktiviteter i skolan. Fotbollscup
för pojkar och flickor, ett bygdespel, 1700-tals bröllop
i kyrkan m.m. kommer att arrangeras.

Östra Vingåkers hembygdsförening och Östra Vingåkers sockenråd.

Sammanfattande projektbeskrivning
Östra Vingåkers socken fyller 250 år den 17 juni 2004.
Detta avser Östra Vingåkers hembygdsförening att, i
samverkan med flertalet andra organisationer, fira genom att iscensätta ett antal publika arrangemang och
att ge ut en historisk bok med titeln Östra Vingåker.
Utmärkande för Östra Vingåker är den mångskiftande naturen och få av Södermanlands socknar är
så genomsprängda av sjöar och vattendrag. Genom
olika arrangemang och aktiviteter syftar vi till att visa
på vilka olika möjligheter till fritidsverksamhet och
rekreation som finns i våra omgivningar. Socknens,
Katrineholms och Södermanlands invånare samt när-

Syfte
Arrangemanget skall vara ett led i marknadsföring av
socknens miljö och möjligheter till naturupplevelser.
Vi syftar också till att visa och berätta om miljöer
och platser som inte naturligt är kända av en bred
allmänhet. Med boken Östra Vingåker vill vi belysa
socknens historia, som förändringar i naturen men
också samhällets utveckling från jordbruks- till industrisamhälle.

Fakta

Mål

Projektledare
Carl Johan Carlstrand, tel 0150-146 12

Målet med projektet är att via jubileet nå ut till kommunens och Södermanlands invånare, oavsett kön
och ålder. Då också de olika medverkande organisationerna har medlemmar spridda över hela landet är
målet också att genom boken bekantgöra Östra Vingåkers möjligheter och dess historia långt utanför våra
sockengränser.

Projekttid
2003-05-13 — 2004-09-15
Kostnader
Faktiska kostnader: 407 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 63 200 kr
Privat finansiering: 249 000 kr
Katrineholms kommun: 94 800 kr

Målgrupp
Invånare i Katrineholms kommun och övriga Södermanland, samt besökare i området.
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Idén till projektet kom på en idéverkstad under hösten
2002 och våren 2003 i Godegård. Allra högst på prioritetslistan var ett allaktivitetshus.
Genom att biblioteket ska läggas ner i Godegård vill
vi göra detta till ett allaktivitetshus för alla som bor i
Godegård. Vi vill skapa en social mötesplats där alla
kan mötas och som sjuder av liv:
• Ett hus för studiecirklar och utbildning
• Tvärkulturell verksamhet
• Skapande aktiviteter
• Utgångspunkt för guidningar i Godegårds unika
bruksbygd - såsom naturvandringar, unika djurliv,
sevärdheter m.m.
• Förvaltning av den unika väggmålningen med
motiv från Godegård och Nykyrka. Återföra bronsplaketten av Godegårds egen spelman A. Hagholm samt
annan äldre litteratur av kulturellt värde.
• Skapa nätverk med datorer för ungdomar, multimedia center.
• Utställningar av hantverk m.m.
• Ta vara på de böcker som finns på biblioteket och
låta detta komma Godegårdsborna till del.
• Ha turistbyrå, evenemangskalender m.m.
• Samverkan mellan dagis-skola-fritidsgård.
• Godegårds bygderåd kommer att ha sin expedition
i anslutning till lokalen
• Ev. café, utgångspunkt för minigolfbanan på
kvällar/helger.
Genom att ta över en lokal i bygderådets regi (hyra)
vill vi försöka att utnyttja denna lokal på många sätt,
för olika ändamål. Därför behöver lokalen göras mer
flexibel för att passa detta syfte, exempelvis ur ljussynpunkt, flytta hyllor o.s.v.

Mål
Att skapa en samlingsplats för boende, besökare och
turister. Detta kan också leda till att fler familjer
väljer att flytta till Godegård. Att stärka Godegårds
sociala, kulturella status. Samtidigt att stärka och
utveckla Godegård som samhälle. En ort som är stolt
över sin historia och traditioner, men som också har
framtidstro och skapar möjligheter och en grund för
framtida generationer.

Målgrupp
Projektet vänder sig till alla permanentboende i Godegård samt turister och sommargäster i alla åldrar.

Fakta
Projektledare
Per-Anders Olsson, tel 0141-800 34
Projekttid
2003-11-26 — 2006-12-15
Kostnader
Faktiska kostnader: 305 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 122 000 kr
Motala kommun: 183 000 kr
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Motala

Motala

Allaktivitetshus i Tjällmo

Folkhälsa i Tjällmo
Projektägare
Tjällmo Idrottsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Ett problem på landsbygden är att det inte finns så
mycket för ungdomar att göra. För att öka aktiviteten
på bygden och komma tillrätta med sysselsättningsbristen hölls idékvällar under hösten 2002. Bland deltagarna fanns många ungdomar. Där kunde man konstatera att en mötesplats för ungdomarna saknades.
Två idéer dök upp; en motorklubb och ett gym. Motorklubben var främst killarnas idé, men de stödde även
tjejernas idé om ett gym. Som ett första steg att göra
detta till verklighet fick vi en ungdomscheck på 10 000
kronor och dem använde vi till en kurs om träning,
kost och hälsa. Sen gick vi vidare med en enkät för att
undersöka intresset att starta ett gym i Tjällmo, vilket
visade sig vara stort. Nu vill vi gå vidare i ett riktigt
projekt som går ut på att människor ska mötas och bli
friskare. Därför vill vi starta en gymverksamhet med
bra redskap och trevlig atmosfär. Här ska människor
kunna få rådgivning i träningsfrågor och ha kul.

Syfte
Vårt syfte med projektet är att skapa en mötesplats för
ungdomar och ge dem en meningsfull sysselsättning.
Vi vill också verka för folkhälsan genom att förebygga
arbetsskador samt hjälpa dem som redan drabbats.
Vi vill utveckla vår bygd och göra det mer attraktivt
att bo här. Vi vill göra det lättare att bo på landet.
Vi vill inte bara skapa en mötesplats mellan ungdomar, utan också mellan vuxna och ungdomar. Vi anser
det viktigt att de har ett gemensamt intresse.
Genom att ge människor tillgång till gym på nära
håll verkar vi också för att minska utsläppet av avgaser i och med minskad användning av bil.
Genom att ge ungdomar en vettig sysselsättning vill
vi också medverka till att skadegörelse och missbruk
minskar.

Projektägare
Föreningen Aktivitetshuset, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Förenings- och kursverksamheten i Tjällmo idag är
inte så utbredd som den skulle kunna vara. Föreningen Aktivitetshuset har därför tagit initiativet till
att främja de innovativa krafter som finns i bygden
till att främja kurs- och föredragshållning. Vi vill
bygga upp en träffpunkt för bygdens invånare och
övriga intresserade. Aktivitetshuset kommer att vara
tillgängligt för alla.

Målgrupp
Vår målgrupp är mycket stor. Egentligen kan man säga
att vi vänder oss till alla över 15 år. Anledningen att vi
satt den gränsen är att det är skadligt för kroppen att
träna styrketräning när man är yngre än så.
En viktig del av målgruppen är ungdomarna. En annan är människor med arbetsskador, men den grupp
som vi kanske främst vänder oss till är unga kvinnor.
Vi vill verka för jämställdheten genom att ge kvinnorna större självkänsla

Syfte
Syftet med projektet är att iordningställa en lokal som
blir funktionell som allaktivitetshus, med träffpunkt
och möjlighet för kreativt skapande m.m.

Fakta
Projektledare
Helena Johansson, tel 0141-600 49

Mål

Projekttid
2004-04-13 — 2007-10-31

Målet med projektet är att skapa en träffpunkt för de
boende på orten samt att engagera våra ungdomar och
stimulera dem till en meningsfull fritidssysselsättning.

Kostnader
Faktiska kostnader: 658 310 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 263 324 kr
Motala kommun: 394 986 kr

Målgrupp
Alla boende i Tjällmo samt övriga intresserade.
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Mål
Fakta

Vårt konkreta mål är att öppna ett gym i de nu oanvända lokalerna i Bygdegårdens källarplan. Dessa lokaler
vill vi fylla med träningsredskap och träningsmaskiner. Där ska det vara möjligt att utföra allsidig träning
och genomföra kurser inom området.
Idag finns det ingen styrketräningsverksamhet i
Tjällmo och därmed ingen som tränar här. Vårt mål är
att ha minst 50 aktiva, varav 30 ungdomar, som tränar på gymet vid projekttidens slut. Vi vill att gymet
ska kunna fortsätta även efter projekttidens slut med
finansiering från medlemsavgifter.

Projektledare
Clara Rehnström, tel 0141-601 78
Projekttid
2003-07-09 — 2005-07-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 140 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 56 000 kr
Motala kommun: 84 000 kr
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Motala

Motala

Positiv fritid i Tjällmo

Sommarcafé med
hantverksbod i Tjällmo
Projektägare

Tjällmo Hembygdsförening, ideell förening.
Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

längdhoppsgrop samt en plats för kulstötning.
Vi hoppas att den uppväxande generationen i Tjällmo
ska få möjlighet att känna glädjen i att träna och tävla.
Som invigning av vår fina anläggning vill vi erbjuda
någon veckas idrottsskola under sommaren 2007.

Tjällmo Byalag, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Tjällmo Byalag är en förening där ortens föreningar,
skolråd och företag samverkar i frågor som rör vårt
samhälle. Vi ser med förtvivlan på att fler och fler
barn blir allt mer inaktiva. Tillsammans vill vi försöka ordna en plats, som kan tillgodose ungdomarnas
behov att röra sig. Inledningsvis vill vi anlägga en
motorikbana/fitnessbana samt utrusta en grusplan
intill skolan med en riktig löparbana på 60 meter, en

Tanken är att få en mötesplats för såväl ortens befolkning som förbiresande sommarturister genom
att öppna ett sommarcafé i den gamla kyrkomiljön
i Tjällmo. I anslutning till caféet planerar vi också
att iordningställa ett försäljningsställe för genuint
hantverk från bygden, där hantverkarna samverkar i
ett nätverk. Eftersom både café och hantverksbod kan
inrymmas i Tjällmo Hembygdsförenings lokaler, blir
ett stort plus att hembygdsmuseet då kommer att hållas öppet och beses hela sommaren.
Vi har också tankar på att kunna ordna cykelpaket
med utgångspunkt från Tjällmo och utarbeta resmål
inom en radie av 11/2 - 2 mil. Inom den radien har vi
mål som Småängsbadet vid Lien, vandringslederna i
Skönnarbo - som inom kort kommer att inkorporeras
med en ny del av Östgötaleden - och vid Fågelmossen,
Godegårds Bruks- & Porslinsmuseum, jättegrytan Perkils kättil, Baggetorps gruva, Göta kanal i Borensberg
samt bra fiskevatten med inplanterad ädelfisk i områden för möjlig älgsafari. Vårt café kan stå till tjänst
med att svara på frågor om vägval och ge aktuella tips
till besökare och på så vis bli något av en lokal turistbyrå.

• få chans att utveckla Tjällmo Hembygdsgård till
en levande sådan,
• kunna visa vårt fina museum oftare,
• locka turister att stanna till i Tjällmo och befrämja
besöksnäringen även för andra intressenter.

Mål
Målet med projektet är att:
• få fler Tjällmobor att upptäcka vår hembygdsgård
och miljön kring den,
• locka turister att stanna till för att sedan upptäcka
att här finns mycket att se och uppleva i Tjällmo med
omgivningar,
• tillsammans hitta former för att marknadsföra
café och hantverksbod,
• hitta samarbetsformer med Motala Turistbyå samt
turistanläggningar i närheten.

Syfte
Syfte
• Bidra till att barn och ungdomar i Tjällmo får en
positiv fritid.
• Tillgodose allas behov av att röra på sig.
• Ge barn och vuxna fler alternativ till individuell
idrottsutövning.
• Möjliggöra en riktig idrottsträning för alla.

Mål
Fakta

• Att skapa en aktiv mötesplats.
• Att ge Tjällmoeleverna samma möjligheter som
andra elever i kommunen att utveckla sina fysiska
kompetenser.
• Att anordna en idrottsskola någon/några veckor.
• Att ha en Tjällmoolympiad värd sitt namn med
båda unga och gamla deltagare.

Projektledare
Susanne Lundgren, tel 0141-604 10
Projekttid
2006-09-28 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 342 700 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 137 080 kr
Motala kommun: 205 620 kr

Målgrupp
Barn, ungdomar och vuxna i Tjällmo samt boende
som vistas här sommartid.
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Målgrupp

Syftet med projektet är att:
• etablera starten till ett möjligt eget företagande,
• erbjuda en ökad service under några sommarveckor,
• ordna en lugn samlingsplats för gemenskap,
• skänka människor möjlighet till en stunds avkoppling med enkel förtäring i en underbar miljö,
• skapa ett utflyktsmål för t.ex. äldreomsorgen,
väntjänsten, förskolan och fritidsverksamheten, badgäster vid Lien och turister i närområdet,
• främja samarbete med turistbyrån i Motala,
• samla Tjällmoborna till teman t.ex. teaterkväll,
historieberättande, sångkväll eller annan underhållning, en möjlighet som kan utnyttjas även av andra
föreningar och företag på orten,
• lyfta fram en viktig del av vårt kulturarv,
• skapa förutsättningar för hantverkare att bilda ett
nätverk, där de kan jobba tillsammans mot ett gemensamt mål att visa och sälja sina produkter,
• lära den unga generationen lite om våra hantverk,

Vi vänder oss till såväl den inhemska befolkningen
och sommarboende som till de boende i närområdet
samt till förbipasserande turister. Vi vill aktivera
och entusiasmera ortens hantverkare, både unga och
gamla, både män och kvinnor, att komma vidare i sin
utveckling.

Fakta
Projektledare
Gunilla Ström, tel 0141-603 15
Projekttid
2002-11-18 — 2003-11-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 79 520 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 31 800 kr
Motala kommun: 47 720 kr
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Motala

Motala

Spiksmedja i Tjällmo

Torget i Godegård

Projektägare

Mål

Godegårds Bygderåd, ideell förening.

Projektets målsättning är att skapa en samlingspunkt
och träffpunkt för boende och besökande på orten.
Samtidigt blir en central punkt av byn upprustad och
iordningställd.
Golfbanan är till för allas trevnad och för att skapa
ett mervärde i att besöka Godegård och få de besökare
som kommer hit att stanna lite längre. I förlängningen
bör det innebära att de besöker affären och handlar
där. Får golfbanorna internationell standard kan tävlingar anordnas där som ger intäkter till samhället i
form av boende och mat, förutom direkta intäkter av
de tävlande.

Sammanfattande projektbeskrivning

Syftet med projektet är att:
• bevara en gammal byggnad till eftervärlden,
• gestalta en arbetsplats typisk för orten,
• generera kunskap och metoder och bevara yrkestraditionen att tillverka spik.

Idén till projektet kom fram vid en av våra idékvällar
och ansågs tillföra orten en större gemenskap och en
attraktivare miljö.
Godegårds Bygderåd har för avsikt att göra en mötes
och samlingsplats utanför affären benämnd ”Torget”.
Torget kommer att innehålla:
• tre bord med tak, stående på cementplattor,
• en informationstavla över Godegård med vägbeskrivning till olika sevärdheter, information om traktens företagare och föreningar,
• en kortfattad historik över trakten,
• en skulptur föreställande en kolare,
Allt kommer att inramas av en gärdsgård.
Vi har för avsikt att även:
• anlägga en minigolfbana inom ett område som ligger i anslutning till ”Torget”,
• en hemsida på Internet med information om Godegård och dess föreningar och företagare,
• en informationsbroschyr om Godegård som ska
utdelas till nyinflyttade samt finnas tillgänglig på
biblioteket och i affären samt på Motala turistbyrå

Fakta

Mål

Syfte

Fakta

Projektledare
Gunilla Ström, tel 0141-603 15

Kostnader
Faktiska kostnader: 65 700 kr

Målgrupp

Vi vill skapa en trivsam samlingsplats på ett centralt
ställe i Godegård. Många spontana träffar sker i affären och när man tankar. Vill man prata mer kan man
enkelt sätta sig vid borden.
Många cyklister på träning inför Vätternrundan passerar Godegård och brukar stanna vid affären och köpa
dricka. Dessa kan också slå sig ner och vila en stund.
Minigolfbanan skall få folk att komma till Godegård
och upptäcka orten. Många turister som redan kommer hit kan spendera en stund extra här.

Projektledare
Annika Linder, tel 0141-820 80

Projekttid
2006-06-19 — 2007-10-31

Målet med projektet är att:
• lägga ännu en sevärdhet till museet,
• bedriva pedagogisk verksamhet för skolelever och
deltagare i studiecirklar.

Projektägare

den kultur som fanns under 1700-talet. Tjällmo Hembygdsförening har i gåva fått en nedmonterad stomme
till en gammal smedja som vi vill montera upp vid vårt
museum.

Tjällmo Hembygdsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Förr var järnhantering och därmed tillhörande skogsbruk, kolning och transporter stora näringar för oss
i Tjällmo. Ett tidigare projekt "Vandring i bruksbygd"
har velat lyfta fram det unika med vår bygd.
Smedjan som behövs för att tillverka spik är den
felande länken, då den saknats för att kunna beskriva

Syfte

Vi vänder oss till såväl den inhemska befolkningen
och sommarboende som till de boende i närområdet
samt till förbipasserande turister. Vi vill hjälpa skolans elever att förstå sin historia.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 26 280 kr
Motala kommun: 39 420 kr
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Målgrupp
Permanentboende i Godegård samt turister och sommargäster.
Företagare och föreningar.
Hemsidan vänder sig till alla med intresse för Godegård och för att marknadsföra oss. Informationsbroschyren vänder sig till alla nyinflyttade och folk
intresserade för bygden.

Projekttid
2003-03-01 — 2006-10-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 522 500 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 209 000 kr
Motala kommun: 313 500 kr
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Motala

Nyköping

Vandring i bruksbygd

Projektägare

är att deltagarna i studiecirkeln samlar information
och dokumentation om bygden och regionen. Det ska
sedan sammanställas och finnas tillgänglig för allmänhet, turism, och vidare forskning. Verksamheten
engagerar såväl privatpersoner som företagare, entreprenörer, lantbrukare, hembygdsföreningar och religiösa sam-fund. För att väcka intresse bland bygdens
ung-domar inrymmer projektet också ett samarbete
med skolor och fritidsgårdar.

Östergötlands bildningsförbund, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Godegårds och Tjällmo församlingar ligger i nordvästra Östergötland invid gränsen till Örebro län och
ingår i Motala kommun. I Godegård och Tjällmo finns
förutsättningar att mobilisera och engagera lokalbefolkningen för områdets rika natur- och kulturresurser. Målsättningen är att kunna skapa nya arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer i anslutning till
att regionen samtidigt dokumenteras och lanseras för
boende, turism och verksamma inom regionen. Den
innefattar även att trygga utbud och efterfrågan på
service och infrastruktur i regionen.
Området mellan Godegård och Tjällmo ska bindas
ihop i en vandringsled. Utmed leden ska naturen och
kulturhistoriskt intressanta platser inventeras, dokumenteras och skyltas för att sedan lanseras för allmänheten, turism och andra intresserade.
I projektet har ortsbefolkningen en ledande roll. De
är redan engagerade i projektet och i studiecirkel och
representerar ett brett utbud av målgrupper. Tanken

Syfte
Projektet har till uppgift att sätta fokus på och bevara
det särpräglade natur- och kulturlandskap och den
riksintressanta historia som finns inom Godegårdsoch Tjällmoregionen och att där skapa förutsättningar
för turism och entreprenörskap. Detta ska ske långsiktigt och i samarbete med alla berörda intressenter i
området.

Mål
Målsättningen är att under tiden för projektet inventera, dokumentera, sammanställa och profilera
Godegård/Tjällmo för boende, allmänhet, företagare
och turister.
En satsning för turistnäringen genererar fler besökare och ett ökat utbud av varor och tjänster, tryggar
ett framtida utbud och efterfrågan av service och har
en positiv inverkan på infrastrukturen. I förlängningen ger det förutsättningar att skapa nya arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer i anslutning till att
regionen samtidigt dokumenteras och lanseras för
boende, turism och andra verksamheter.

Fakta
Projektledare
Magnus Engberg, tel 0141-23 40 23
Projekttid
2003-10-24 — 2006-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 608 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 233 250 kr
Privat finansiering: 25 250 kr
Motala kommun: 349 500 kr

Målgrupp
Boende och verksamma inom Godegårds och Tjällmo
församlingar samt turister och besökare.
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Bergshistoriskt museum
i Koppartorp

Projektägare

Syfte

Tunabergs Hembygdsförening, ideell förening.

Inrätta ett bergshistoriskt museum i hembygdsföreningens gruvmagasin i Koppartorp för att ge en ökad
kunskap om historien och stärka vi-känslan i bygden.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet syftar till att inrätta ett bergshistoriskt museum över Tunabergsbygden i ett av hembygdsföreningens gruvmagasin i Koppartorp för att ge en ökad
kunskap om historien och stärka vi-känslan i bygden.
Ett bergshistoriskt museum inrättas genom att:
• ett oanvänt gruvmagasin rustas upp på så sätt att
golvet repareras, trappa byggs, ett loftgolv läggs, el
installeras och belysning ordnas,
• en disk med inredning för försäljning och information byggs,
• en utställning om den historiska bergshanteringen
i Tunaberg produceras. Underlag till denna fås genom
studiecirklar. Det är tänkt att en cirkel startas i samarbete med Sörmlands Museum och ett studieförbund
med temat ”Kvinnorna runt gruvan 1750-1900”. Deltagarna är främst kvinnor från bygden. Speciell hänsyn
skall tas till att locka skolelever,
• en del i museet skall visa nutida Tunaberg,
• en informationsbroschyr tas fram,
• informationstavla sätts upp för att visa vägen och
locka in tillfälliga turister,
• invigningsaktiviteter med ett Gruvspel för att
sprida kännedom om museet och bygden,
• visningar/skoldagar för skolklasser,
• ev. kommer även bergshistoriska föredrag och seminarier kunna läggas i anslutning till museet,
• marknadsföring tillsammans med Gjuteri-historiska Sällskapet, Åkers, Stavsjö m.fl.,
• Tunabergs hembygdsförening kommer att stå för
den framtida driften.
Platsen runt gruvan är idag en samlingsplats i Koppartorp. Detta förstärks med museet. Ökad turism
medför möjligheter till arbetstillfällen i Tunabergsbygden.

Mål
Projektet ökar kunskapen om bygden. Idag besöker
årligen cirka 4000 personer gruvområdet. Genom museets tillkomst bedömer vi att antalet kan fördubblas.
Man kommer att ta del av information om nutida möjligheter i Tunaberg och Tunabergs bergshistoria. Framtagandet av underlaget till museet skapar en samhörighetskänsla, som sedan förstärks bland invånarna i
samband med utställning av Tunabergs historia.
I samband med det färdiga museet finns möjligheter
att tillsammans med Stavsjö, Svärta och Åkers bergslag anordna turistresor och annan turistverksamhet,
t.ex. caféverksamhet. Guidning och caféverksamheten
bör kunna sysselsätta två till fyra personer under
sommarperioden och sporadiskt vid andra tillfällen.

Målgrupp
Invånare i Tunabergsbygden, skolelever, övriga
historiska föreningar i området, sommarboende och
besökare i området.

Fakta
Projektledare
Kjell Lundström, tel 0155-28 14 68
Projekttid
2003-02-05 — 2005-08-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 244 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 97 600 kr
Nyköpings kommun: 146 400 kr
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Nyköping

Nyköping

Handikappanpassat
museum i Koppartorp

Idégruppen Nävekvarn

Projektägare

Syfte

Idégruppen Nävekvarn, ideell förening.

Skapa förutsättningar för att Nävekvarn, med sin
omgivning, ska kunna erbjuda sina boende ett aktivt
liv och ett attraktivt boende i en bygd som lever med
sin tid. Samtidigt som man tillvaratar det gamla Nävekvarns historia. Vi vill öka inflyttningen till orten,
vilket är en förutsättning för att bygden ska kunna
fortsätta att utvecklas. Vi vill se fler barnfamiljer som
flyttar till Nävekvarn och som vill engagera sig i bygdens framtid. Vi vill se ett aktivt och ökat småföretagande och ett aktivt föreningsliv.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

• bildspel som visar gruvan med mera. För besökare
med funktionshinder skall en möjlighet skapas att
genom bildspel ta del av gruvmiljöerna,
• förbättra utedass och kök. Befintliga dass ska byggas om för att bli mer användarvänliga för handikappade. Köket byggs om så det blir mer tidsenligt,
• ta fram material för yngre besökare, t.ex. bygga
”gruva” inne i museet där barn kan krypa in och leka
gruva. Materialet tas fram av skolklasser,
• installera larm i gruvmuseet,
• bättre vägvisning till museet.

Tunabergs hembygdsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Vår satsning på ett bergshistoriskt museum, för vilket
medel beviljades av Våg21, blev en lyckad satsning. Antalet besökare till gruvbyn har ökat markant. Med ökad
tillströmning har krav framkommit på att ett bättre
sätt serva handikappade besökare och mindre barn.
För detta ändamål behöver vi bland annat:
• installera trapphiss till övervåningen i gruvfogdebostaden,
• bättre belysning i gruvan. I Klingsporten som är
den del av gruvan som vi idag visar besökare saknas
belysning. Vi avser belysa berget med olikfärgade lampor så att strukturer i berget och gruvmiljön återskapas så långt möjligt,

Syfte

Fakta

Erfarenheterna efter två säsonger med gruvmuseet är
att äldre och handikappade har vissa svårigheter eller
tror sig ha att följa med ner i gruvan eller gå på toaletten m.m. Vi behöver dessutom göra informationen till
mindre barn lite roligare.
Vi vill anpassa museeet till att kunna intressera och
välkomna alla.

Projektledare
Kjell Lundström, tel 0155-28 14 68

Mål
• Öka antalet besökare med 20% första året efter
ombyggnad.
• Engagera ungdomar.
• Bevara och utveckla vårt kulturarv.

Projekttid
2006-11-01 — 2007-10-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 260 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 104 000 kr
Nyköpings kommun: 156 000 kr

Målgrupp
Alla boende och besökare i Tunaberg, med en satsning
på utländska besökare.
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Vår ansökan avser ett paraplyprojekt som består av ett
antal delprojekt, alla med anknytning till kulturarvet
med Nävån, Kolmårdenskogarna och havet som centrala naturvärden samt de industrihistoriska värden
som finns genom Näveqvarns Bruk. Dessa värden har
varit vår utgångspunkt för utveckling av turist- och
besöksnäringen i Nävekvarn i syfte att öka möjligheterna till ökat företagande, ökad sysselsättning och en
ökad inflyttning till Nävekvarn. Vi vill förbättra informationen om Nävekvarn på olika sätt och vi vill kunna
erbjuda alla våra gäster något att göra på sitt besök
hos oss. Delprojekten har sitt ursprung i ett brett förankrat analysarbete som pågått under flera år. Projektet innehåller i korthet bl.a. följande aktiviteter:
• Bygga upp Nävekvarns hemsida med information
och bokningsmöjligheter till de olika arrangemang
som kommer att finnas.
• Bygga upp ett Turist- och informationscenter dels
i Gula Kvarn dels i hamnområdet med Projektkontoret
som nav. I Gula Kvarn ska det finnas café och Internetcafé. I projektet ingår endast iordningställande av
Internetcaféet, ej driftskostnader. Där ska vi exponera
information om Nävekvarn och vilka aktiviteter vi kan
erbjuda turister och nyinflyttade. I hamnen kan man
köpa färsk fisk i fiskebodarna, hyra cykel, båt, kanot
och boka semesterpaket och guidning i projektkontoret. Tjänsterna ska också gå att beställa via Nävekvarn
hemsida.
• Skapa en Industriutställning där vi visar 100 år
av industrihistoria genom Utombordarutställning.
Huvudtemat skall vara designutveckling under denna
period.
• Anlägga en historisk promenad genom samhället,
“Historien längs Nävån”, materialet arbetas fram i en
studiecirkel.
• Starta en studiecirkel om Kvinnoliv i Bruksmiljö
för att bevara kunskap om hur det var att vara kvinna
i ett så manligt samhälle som bruksmiljön av tradition
alltid har varit.

Mål
• Fem nya arbetstillfällen skapas, säsongsarbete
med koppling till turistnäringen.
• Konsum, Vandrarhemmet, Pryl och Pinal och Bråvikens Camping ökar omsättningen 10 % per år.
• Inflyttningen ökar med tio familjer.
• Tre nya företag ska etableras.
• Allt fler ska hitta information Nävekvarn på Internet. Mäts i turistenkät.
• Allt fler ska hitta något i Nävekvarn som intresserar just dem. Mäts i turistenkät.
• En plan för Nävekvarns framtida miljömärkning.

Målgrupp
Samtliga invånare i Nävekvarn, turister och besökare,
skolor och utbildningar på olika nivåer samt de som
söker bostad i god social kulturell miljö.

Fakta
Projektledare
Agneta Skog, tel 0155-503 53 (t.o.m. 2004-04-15)
Göran Libell, tel 0155-535 31
Projekttid
2003-09-29 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 1 199 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 716 600 kr
Nyköpings kommun: 482 400 kr
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Nyköping

Nyköping

Kiladalen

LABBIT

Projektägare

Syfte

Stafsjö Bruksmuseum, ideell förening.

Syftet är dels att bevara huset och dess kulturhistoriska värde för framtiden, dels att få en fungerande
utställningslokal för de föremål som inte finns möjlighet att visa upp idag. Dessutom vill vi visa hur en arbetare vid bruket levde och arbetade, samt dokumentera
muntliga traditioner och händelser.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektägare
tet genom att utveckla besöksnäringen, och som ett
område med sällsynt hög boendekvalitet där man har
möjlighet att utveckla ett eget företagande.
Nyckelorden i projektet är samverkan och gemensam marknadsföring. Genom att ta tillvara alla de synergieffekter som uppstår när företag, föreningar och
enskilda jobbar mot samma mål åstadkoms en positiv
utveckling för Kiladalen och dess innevånare. Genom
att marknadsföra våra tillgångar på ett professionellt
och samlat sätt kommer vi att nå betydligt längre, och
till en lägre kostnad, än om var och en agerar för sig.

Kiladalens intresseförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Kiladalen representerar ett unikt natur- och kulturarv
som skall bevaras för efterkommande generationer.
Vårt upplägg bygger på ett varsamt nyttjande av gemensamma tillgångar samtidigt som de bidrar till att
ge bygden dess identitet och attraktionskraft. Genom
sina 33 medlemsorganisationer når Kiladalens intresseförening praktiskt taget alla i bygden, såväl unga
som gamla.
Projektet marknadsför Kiladalen, både som ett
område som erbjuder upplevelseturism av hög kvali-

Syfte
Syftet i projektet är att utveckla, samordna och nyttiggöra alla de resurser som finns i området i form av
en storslagen, och i all huvudsak orörd natur, en god
miljö för boende och rekreation, ett rikt kulturliv och
kreativa människor som vill utveckla sin hembygd.

Fakta
Projektledare
Ann Melén, tel 0155-722 68

Mål

Projekttid
2002-01-01 — 2005-12-31

Projektes mål är att bevara det unika natur- och kulturarv som finns i Kiladalen och utveckla detta samt
genom samordning utveckla hembygden och dess
identitet och attraktionskraft.

Kostnader
Faktiska kostnader: 1 499 000kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 599 000kr
Nyköpings kommun: 900 000kr

Stavsjö Bruk daterar sig från år 1666. Masugnsdriften
höll på till slutet av 1800-talet då man installerade en
kupolugn. När masugnsdriften pågick, dvs. den var
tänd, fick de som arbetade vid masugnen inte gå hem
utan de tillbringade hela sin tid vid bruket. Man hade
tillgång till ett litet hus bredvid masugnen, där man
kunde vila. Denna typ av hus brukar finnas vid varje
äldre bruksort. Dessa hus kallas Labbit, ett försvenskat ord från franskan.
Stafsjö Bruksmuseum får disponera detta hus, men
då det för närvarande befinner sig i ett mycket dåligt
skick, måste en renovering göras innan vi kan nyttja
det. Tanken är att ena delen skall fungera som utställningslokal och den andra delen som arbetslokal.
I projektet ska vi:
• genom studier fördjupa kunskaperna om utvecklingen i Stavsjö genom att intervjua människor och
dokumentera de kunskaper som finns i muntlig tradition och självupplevda händelser,
• inreda museilokalerna på ett överskådligt och
praktiskt sätt,
• samarbeta med andra arbetslivsmuseer och liknande organisationer,
• marknadsföra verksamheten i samarbete med
lämpliga partners,
• informera medlemmarna om pågående och planerad verksamhet.

Mål
Den övergripande målsättningen är att bevara och utvidga kunskaperna om Stavsjö Bruk från år 1666 fram
till nutid. Vi vill engagera ungdomar och skapa nya
nätverk mellan exempelvis turistorganisationer och
andra industriminnen.
Vi vill renovera Labbit så att vi kan exponera de
föremål som hör till verksamheten samt bevara en
kulturhistorisk byggnad.

Målgrupp
Alla boende i Kiladalen samt turister som besöker
området.

Fakta
Projektledare
Fred Öresjö, tel 0708-43 43 71
Projekttid
2007-02-05 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 150 000kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 60 000kr
Nyköpings kommun: 90 000kr

Målgrupp
Företag, föreningar och befolkning i Kiladalen.
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Nyköping

Nyköping

Ung kultur i Nävekvarn Tunaberg

Ålbergabacken

Projektägare

bidragande till inflyttning av barnfamiljer i trakten
Jönåker, Ålberga, Kila, Stavsjö m.fl. Detta gynnar då
handel, småföretag, skolor med mera, och Ålberga kan
behålla och utveckla sin verksamhet ytterligare.
Mål på kort sikt är att allmänheten ska uppleva
Ålbergabacken som en säker, miljövänlig anläggning
och med bra förhållanden att bedriva utförsåkning i.
Minst 15 personer ska vara engagerade i projektet
varav minst 10 ungdomar.
Efter renoveringen då Ålbergabacken håller öppet,
ska 100 personer nyttja backen varje lördag eller söndag samt 50 personer varje vardagkväll.
Närliggande skolor ska bedriva friluftsdagar i
backen vid minst två tillfällen per säsong.

Ålberga Gymnastik och Idrottsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektägare

en hög medelålder, om vi inte kan få barnfamiljer att
stanna kvar eller flytta till Tunaberg kommer vår kommundel att sakta dö ut. Barn och ungdomars trivsel är
en viktig del i att vända denna trend.
Projektet består av tre delar, en teaterskola, en
sång- och musikgrupp och en bildkonstgrupp. Cirka
35 barn och ungdomar och sex gruppledare kommer
att vara involverade samt en ledningsgrupp på cirka
sju personer.

Nävekvarns Folkets Park.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet är ett 1-årigt kulturprojekt riktat till barn och
ungdomar på Tunabergshalvön. Det finns idag nästan
inga organiserade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, varken i Buskhyttan eller i Nävekvarn. Målsättning och syfte med projektet är att stimulera barns och
ungdomars intresse för kulturaktiviteter och genom
detta skapa större trivsel och intresse för den egna bygden, både bland projektdeltagarna, deras föräldrar men
även andra vuxna. Den grundläggande orsaken till projektet är att de som idag bor på Tunabergshalvön har

Syfte
Syftet med projektet är att erbjuda ungdomar mellan 8
och 16 år en meningsfull fritidsverksamhet. Syftet är
också att knyta ungdomarna starkare till hembygden
och till dess föreningsliv.

Ålbergabacken drivs sedan 1994 av Ålberga Gymnastik och Idrottsförening. De ungdomar som är aktiva
i backsektionen under ÅGIF har själva tagit fram åtgärder för att förnya och vidareutveckla backen. All
verksamhet bedrivs ideellt och traktens ungdomar
ställer upp med arbetskraft, då de och allmänheten
vill att det ska finnas möjlighet till utförsåkning i en
alpin backe i Kiladalen.
Vår vision är att Ålbergabacken skall utvecklas och
byggas om över tiden till att, inom 10 år, bli den bästa
och mest omtyckta familjebacken i regionen inom en
omkrets av tio mil.
I projektet vill vi renovera och se över Ålbergabackens system - lift etc. - så att driften och därmed snötillverkningen ska vara säker.

Målgrupp
Målgruppen för projektet är barn, ungdomar och
vuxna boende inom tio mil från Ålbergabacken.

Syfte
Fakta

Målsättning

Projektledare
Boel Carlsson,tel 0155-505 59

Målsättningen är att skapa intresse och underlag för
ett mera aktivt kulturliv på Tunabergshalvön och att
genom barns och ungdomars aktiviteter stimulera
föräldrar och andra vuxna för delaktighet i bygdens
kulturliv för ökad gemenskap och trivsel.

Syftet med projektet är att "gångtidsförlänga" Ålbergabacken så att den kan vara öppen för allmänheten när
förhållandena så medger i minst tio år framöver.
Projektet syftar också till att aktivera ungdomarna
i trakten och ge dem ansvar i de olika projektdelarna,
vilka de själva har tagit fram och önskar få genomföra.

Målgrupp

Mål

Barn och ungdomar i Tunaberg och i en förlängning
deras föräldrar och andra vuxna. Vi avser rikta oss
särskilt till flickor, men pojkar är också välkomna.

Ett långsiktigt mål är att Ålberga GIF, med barn- och
ungdomsverksamhet inom fotboll, gymnastik, längdskidor och tillgång till utförsåkning, ska vara starkt

Projekttid
2003-08-06 — 2004-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 256 365 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 102 546 kr
Nyköpings kommun: 153 819 kr
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Fakta
Projektledare
Lars Lundström, tel 070-775 35 25
Projekttid
2007-02-01 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 82 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 32 800 kr
Nyköpings kommun: 49 200 kr
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Vingåker

Vingåker

Beachvolleyplaner
i Vingåker
Projektägare

Forsby Arena

Projektet syftar till att bygga beachvolleybollplaner
i Vingåkers kommun för att skapa en mötesplats för
ungdomar oavsett kön, etnisk bakgrund och idrottsliga förutsättningar. Samt genom planerna skapa ett
nätverk av organisationer som arbetar med ungdomar
i kommunen.

Vingåkers VK, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Under senare år har en ökad fysisk inaktivitet märkts
bland invånarna i kommunen samtidigt som antalet
aktivitetsytor har minskat. Genom ett stormöte med
ungdomar framkom ett stort intresse för att bygga
beachvolleyplaner i tätorten så att även sommaraktiviteter kan möjliggöras.

Syfte
Syftet med projektet är att skapa en ny mötesplats
för ungdomar i kommunen som samtidigt ökar den
fysiska aktiviteten hos ungdomarna. Dessutom syftar
projektet till att förbättra samverkan mellan organisationer som arbetar med ungdomar.

Mål

Fakta

• 200 ungdomar ska nyttja planerna minst en gång
per vecka, varav 50 % flickor och 20 % av ungdomarna
har utomnordisk bakgrund.
• Skapa ett nätverk mellan organisationer som bedriver ungdomsverksamhet.

Projektledare
Jonas Ekman, tel 070-625 84 49
Projekttid
2006-06-15 — 2007-09-01
Kostnader
Faktiska kostnader: 134 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 57 600 kr
Vingåkers kommun: 76 400 kr

Målgrupp

Projektägare

Alla ungdomar i Vingåkers kommun men även ungdomar från närbelägna kommuner samt de organisationer som bedriver ungdomsverksamhet.

Forsby Arena, ideell förening.
• Få fram ett fullgott grundmaterial som tar fasta på
hur projektet kan utvecklas och i vilka former arbetet
ska fortgå.
• Skapa nätverk i regionen mellan det offentliga,
privata och ideella beträffande Forsby Arena som utvecklingspotential.

Sammanfattande projektbeskrivning
I nordvästra Sörmlands glesbygd, vid näset mellan sjöarna Hjälmaren och Öljaren på gränsen mellan Vingåkers och Katrineholms kommuner ligger Forsby kalkbrott, en unik miljö i Mellansverige. Här vill vi skapa
en spännande idrotts- och kulturarena i ett dramatiskt
vackert kalklandskap. Anläggningen är utformad dels
för att kunna ta emot åskådare men framförallt för att
skapa en omgivning för TV-sända evenemang.
Projektet är en förstudie och en analys som tar fasta
på hur projektet Forsby Arena som en kultur- och friidrottsarena kan utvecklas och i vilka former arbetet
ska fortgå. I projektet ingår ett omfattande utredningsarbete för att klarlägga de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för projektets genomförbarhet.

Målgrupp
Projektet vänder sig till kommunerna, företagare, entreprenörer och ideella föreningar i regionen.

Fakta
Projektledare
Larz Johansson, tel 0155-720 28
Projekttid
2003-09-15 — 2006-01-31

Syfte

Kostnader
Faktiska kostnader: 1 110 000kr

Genom förstudien vill vi ta reda på förutsättningarna
för Forsby Arena som en kultur- och friidrottsarena
samt mobilisera och öka kunskapen om den utvecklingspotential som finns i området genom arenan.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 504 000kr
Privat finansiering: 50 000kr
Länsstyrelse/Landsting, regionala medel: 280 000kr
Vingåkers kommun: 68 000kr
Katrineholms kommun: 8 000kr
Energimyndigheten: 200 000kr

Mål
• En handlingsplan utformas som kan ligga till grund
för fortsatt samarbete. Målet är ett aktivt nätverk.
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Vingåker

Vingåker

Fritids & konferensanläggning Stavhälla

Förstudie "Läppe centrum"
Projektägare

genom nytänkande och strategisk planering. Läppe
Centrum kommer att utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen genom paketering och planering
av aktiviteter.
Det här projektet avser att göra en förstudie för att
ta reda på förutsättningarna för ett sådant företag i
Läppe.

Kreativa Läppe, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Läppe Centrum är en idé om ett socialt företag som
ska närma kommunens service till ortsborna, och
samtidigt utveckla ortens handel och företagsservice

Syfte
Syftet med Läppe Centrum är att möta framtidens behov av service, gemenskap, utveckling av orten och att
göra Läppe känt inom turism och i Sverige.

Fakta
Projektledare
Marie Jansson, tel 0150-600 21
Projekttid
2007-03-02 — 2007-09-301

Mål
Målet med projektet är att titta på förutsättningarna
för att skapa ett socialt företag, informera och göra
en ekonomisk kalkyl på ingående verksamheter samt
förbereda för kommande etablering.

Kostnader
Faktiska kostnader: 60 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 24 000 kr
Vingåkers kommun: 36 000 kr

Målgrupp
Boende och besökande i Läppe.

Projektägare

Mål
•
•
•
•

KSM Hjälmargården, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Hjälmargården ägs och förvaltas av ett 70-tal församlingar, vilka ingår i Kristen Samverkan Mellansverige,
en region inom samfundet Evangelistiska frikyrkan.
För att kunna möta nya krav och öka tillgängligheten
för grupper från församlingar, företag, offentliga och
ideell verksamhet har vi byggt en ny byggnad med
restaurang, restaurangkök, konferensutrymmen, expeditioner, personalrum, kapprum och toaletter. Vi
har använt lokala entreprenörer och ett stort frivilligarbete för att kunna uppföra byggnaden.
Nu vill vi i projektet iordningställa konferenslokalen så att den blir funktionsduglig. På det sättet kan
Hjälmargården bli en plats att mötas på. Där man kan
få kunskap, rekreation, en god måltid eller en stunds
vila när man passerar Läppe, antingen det är med båt
eller bil.

En kock, heltid.
En ekonomi och administrativ tjänst, heltid.
Öka nyttjandegraden på gården från 10,5 % till 20 %.
Fördubbla antalet kunder under en treårsperiod.

Målgrupp
Vi vänder oss till Läppebor, församlingar inom KSM,
ideella föreningar (studiecirklar från ABF, TBV eller
idrottsföreningar), offentlig verksamhet (kommuner
runt Hjälmaren, statliga verk), stora/medelstora/
småföretag samt spontankunder – genomresande.

Fakta
Projektledare
Håkan Lovén, tel 0151-600 75
Projekttid
2005-10-18 — 2007-09-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 740 000 kr

Syfte

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 100 000 kr
Privat finansiering: 490 000 kr
Vingåkers kommun: 150 000 kr

Syftet med projektet är att öka antalet konferensgäster
under året, främst under oktober – april och därmed
säkerställa en god ekonomi i framtiden.
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Vingåker

Vingåker

Historisk Musikteater
om Hjälmaren

Kalkbrottsutsikten Forsby

Projektägare
Ideella föreningen Hjälmarens Historiska Musikteater.

Projektägare
Sammanfattande projektbeskrivning

Mål

Sjön Hjälmaren med sin spännande historia har inspirerat oss till att producera en Historisk musikteater
om Hjälmaren och livet i och runt sjön, ombord på turistbåten Lagerbjelke. Vi har ställt oss själva frågorna:
Varför är det så få båtar ute på sjön? Hur tar jag mig ut
på sjön om jag inte har egen båt? Vad har hänt på och
runt sjön i historisk tid? Finns det några intressanta
starka kvinnor att synliggöra i den mansdominerade
historiebeskrivningen? Hur levde folket i bygderna
– vad åt man, vad sjöng man?
Med musikteaterföreställningen ”Glittrande vatten,
vresig själ och starka kvinnor” berättar vi Hjälmarens
spännande historia så att alla sinnen engageras.
Vi vill ta tillvara den historiska kunskap som ännu
hålls levande i Hjälmarebygden.
Vi skriver ner sägner och berättelser om Hjälmarens själ och historiska betydelse för människors liv
i bygden.
Vi bearbetar materialet till musik, teater och texter
som väcker nyfikenhet och lockar fler till Hjälmareregionen.
Vårt fokus är kvinnornas roll i bygdens historia.

År 2004
• Skapa en historisk musikteater till sjöss.
• Samverka med befintlig båttrafik på Hjälmaren.
• En ciceron guidar publiken genom millenniet till
olika historiska platser.
• Många sinnen ska aktiveras, även smaklökarna får
sitt genom smakprov på tidstypiska lokala anrättningar.
År 2005
• Historisk musikteater till sjöss.
• Turné runt i skolorna i Hjälmareområdet med en
anpassad föreställning för barn.
• Större teateruppsättning utomhus vid Fiskeboda,
Stora Sundby Slott, Sörby Säteri och på Vinön.
• Chartertrafik med upplevelser – Hjälmaresnipor,
berättarkvällar på öarna.
• Paketresor med upplevelser, mat och boende.
• Ge ut berättelser i bokform.

Målgrupp
Boende i regionen, turister, skolungdomar, pensionärer och företag.

Syfte
• Med kulturhistorien som grund skapar vi en bro
till morgondagens företagande.
• Marknadsföra kundanpassade paketresor som
lockar fler till bygden runt Hjälmaren och ut på sjön.
• Lyfta fram kvinnorna som kulturbärare.
• Skapa historiska musikteateruppsättningar som både
kan visas ombord på turistbåtar ute på sjön och iland
• Sammanställa ett historiskt material om människorna och livet i och runt öarna det senaste millenniet.
• Öka kunskapen och intresset för Hjälmareregionens historia, lokalt, regionalt och turistiskt.
• Erbjuda upplevelser anpassade till olika målgrupper.
• Öka turismen som gynnar företagen i området.
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korsat läns- och landskapsgränsen mellan Sörmland
och Västmanland. Utsikten består av ”avfall” från
tung industriell produktion och väldiga mänskliga ingrepp i ursprungsnatur och -miljö, men som nu väntar
på att ”förädlas” till naturskön och populär attraktion
med flera användningssätt.

Kalklinbanans vänner, ideell förening.
Sammanfattande projektbeskrivning
Kalkbrottsutsikten är tänkt som ett pilotprojekt för
liknande större och mindre informationspunkter
längs linbanan, i såväl Sörmland som Västmanland.
Kalkbrottsutsikten förenar ett unikt kulturarv från
1900-talets industrisamhälle med ett vackert naturarv i
Hjälmare- och Öljarebygden. Platsen har goda förutsättningar att bli en turistattraktion året runt för besökare
från när och fjärran, antingen de kommer dit i gryningen, mitt på dagen eller vid solnedgång. Iordningställd
med informationspaviljong, vindsskydd, grillplats och
kanske t.o.m. ett mindre utsiktstorn blir den säkert ett
populärt utflyktsmål för både enskilda naturälskare,
skolklasser, ideella föreningar och företag.
Projektet ämnar bygga en informationspaviljong
och utsiktsplats ovanför Forsby Kalkbrott, på en av
människor och maskiner skapad höjd. Där kommer
vi att berätta om Kalklinbanan i ett övergripande
sammanhang från det djupa brottet till cement- och
kalkindustrin i Köping, belägen 42 km norrut sedan
transportanläggningen passerat fem kommuner och

Fakta

Fakta

Projektledare
Ewa Persson-Palmcrantz, 0151-193 20, 0150-243 80

Projektledare
Karl-Gunnar Källerfors, tel 0150-921 63

Projekttid
2003-11-06 — 2005-11-30

Projekttid
2003-08-21 — 2005-09-30

Kostnader
Faktiska kostnader: 1 192 000 kr

Kostnader
Faktiska kostnader: 331 000 kr

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 792 000 kr
Örebro kommun: 76 000 kr
Vingåkers kommun: 94 000 kr
Katrineholms kommun: 150 000 kr
Eskilstuna kommun: 80 000 kr

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 108 220 kr
Privat finansiering: 60 500 kr
Vingåkers kommun:63 000 kr
Länsstyrelsen Södermanland, regionala medel: 36 280 kr
Länsstyrelsen, särskilda medel: 63 000 kr

Syfte
Syftet med projektet är att bygga en informationspaviljong som berättar om Kalklinbanans historia, en viktig
teknik- och industrihistoria och cementproduktionens
betydelse för moderniseringen av Mälardalen. Ett stycke
svensk industrihistoria som uppmärksammats genom
att bli Årets Industriminne 2003.

Mål
• Uppföra en informationspaviljong ovanför Forsby
Kalkbrott i Vingåkers kommun.
• Visualisera upplevelsen på utsiktsplatsen, kompletterad med lättbegriplig utställningsinformation plus
berättelser av guider, erbjuder möjligheter att levandegöra viktig teknik- och industrihistoria.
• Göra en turistattraktion för besökare året runt.
• Kalkbrottsutsikten som ett pilotprojekt för liknande större och mindre informationspunkter längs
linbanan.

Målgrupp
• En bred allmänhet, som är intresserad av vårt natur- och kulturarv.
• Bygdens människor, som har rätt att känna
stolthet över mångåriga arbetsinsatser där en lokal
naturresurs - kalkstenen - brutits loss ur det gamla
urberget.
• Skolelever och studenter på olika nivåer, allt ifrån
de lokala skolornas förstadier till t.ex. Mälardalens
Högskola och Örebro Universitet.
• Föreningar och företag som vill göra utflykter till
en säregen plats och träffpunkt.
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Vingåker

Vingåker

Kultur i Naturen
Projektägare

Mål

Kreativa Läppe, ideell förening.

Målet med projektet är att skapa en gemenskap för
ortsbor, sommargäster och turister och samtidigt
uppmärksamma den pärla i det Sörmländska landskapet som Läppe är.

Sammanfattande projektbeskrivning
Läppe är en ort vid Hjälmarens södra strand i Vingåkers kommun. Ett område som familjer sökt sig till sedan förra sekelskiftet för rekreation både sommar och
vinter. I Läppe har funnits som tradition bad, båtliv,
fiske, jakt, vild svensk natur, konst, andakt, sång och
musik. Idag bor cirka 260 åretruntboende och ungefär
det dubbla i fritidsboende.
Det här projektet är ett försök att genom en kulturaktivitet samla Läppeborna, kringboende och sommarturister samt att öka turistinströmningen.

Kvarnängsparken i Högsjö

Målgrupp
Målgruppen är boende, sommargäster och turister.

Fakta
Projektledare
Marie Jansson, tel 0151-600 21
Projekttid
2005-03-25 — 2005-10-31

Syfte

Kostnader
Faktiska kostnader: 63 000 kr

Syftet med projektet är att skapa en årlig händelse där
Kreativa Läppes föreningstomt och blivande föreningslokal skall kunna aktiveras till ortsbornas gemenskap och
nytta. Föreningen vill återuppta den tradition som Läppe
sedan förra seklet gjort sig känd för.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 25 200 kr
Vingåkers kommun: 37 800 kr

Projektägare

byggnadsmaterial från bostadshuset från 1794, som
tidigare var beläget på platsen, att återanvändas i
scenbygget.

Högsjö Kulturmiljöförening, ideell förening.

Sammanfattande projketbeskrivning
Syfte

Anläggning av utomhusscen i nyanlagd park i Högsjö,
Vingåkers kommun.
1998 genomfördes i lokal regi en enkätundersökning om Högsjöbornas önskemål för ortens utveckling.
I svaren uttalades bl.a. en prioriterad önskan att en ny
anläggning för genomförandet av "Brukets" traditionella aktiviteter skulle iordningsställas på lämplig plats.
Under tiden fram till hösten 2000 har diskussioner
och sammankomster pågått mellan företrädare för
ortens föreningsliv och andra intresserade om anläggningens utformning.
Utomhusscenen är arkitektprojekterad, dels för att
tillgodose gällande krav på byggnadsteknik, god akustik och övriga villkor som kan komma i fråga vid framträdande av solister och större grupper.
Bodbyggnaden och scenen har en utformning och
färgsättning som ansluter till tidigare bebyggelse på
platsen. På inrådan från Länsmuseet kommer visst

Den permanenta scenen skall underlätta för ortens
ideella föreningsliv och organisationer att fortsatt
föra de lokala traditionerna vidare.
Dessutom skapas goda möjligheter för ytterligare
arrangemang och aktiviteter med funktionell utrustning och godtagbara sanitära förhållanden.

Mål
• Skapandet av en modern samlingsplats där alla
Högsjöbor och tillresta besökare, oberoende av kön
och ålder, skall kunna finna någon form av intressant
utbud att beskåda eller att delta i.
• Ge skolan och den teater- och musikintresserade
ungdomen ett forum för framträdande även under
sommaren.
• Föreningslivets ideella insatser kan riktas mer mot
genomförandet i stället för mot organisation av tillfälliga lösningar.
• Kulturella och publika arrangemang kan genomföras utan resurskrävande transporter och montering
av tillfällig utrustning.
• Ett utökat antal lokala arrangemang, dels för att
presentera Högsjö och dels för att stimulera Högsjös
kulturliv.
• Utökat kundunderlag för Högsjös serviceutbud genom ett större antal tillresta besökare från stadsområden för besök i kulturell och naturnära landsbygd.

Fakta
Projektledare
Seth Holmqvist, tel 0151-453 00
Projekttid
2001-09-01 — 2003-04-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 734 100 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 166 700 kr
Privat finansiering: 317 400 kr
Vingåkers kommun: 250 000 kr
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Målgrupper
Högsjö och närområdets fasta och tillfälligt boende
samt besökare.
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Vingåker

Vingåker

Lekområde

Marknadsföring
Kulturprojekt

Projektägare
Marmorbyns Bygdegårdsförening, ideell förening.

I projektet vill vi skapa ett lekområde i Marmorbyn
där bygden ska kunna mötas över ålder och kön vid
skapandet och på så sätt bygga broar mellan människor som annars inte kommer nära varandra.
Projektgruppen vill skapa en öppen mötesplats
för barn, ungdomar och vuxna i Marmorbyn för nuvarande och kommande generationer.

Sammanfattande projektbeskrivning
Marmorbyn är i stort behov av ett område där man
kan samlas och utföra spontan sport/lek med mera.
Utbudet för barn och ungdomar är väldigt litet, vilket
bidrar till förstörelse och otrivsel.

Projektledare
Elin Larsson,tel 0150-109 64
Projekttid
2007-01-08 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 75 815 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 30 326 kr
Vingåkers kommun: 45 489 kr

Målgrupp

Kalklinbanans Vänner, ideell förening.

Företagare, konstnärer, föreningar och kommuner
längs kalklinbanans sträckning.

Sammanfattande projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa en öppen mötesplats/
lekplats för barn, ungdomar och vuxna i Marmorbyn.

Föreningen planerar ett stort projekt där den 4,2 mil
långa kalklinbanan blir världens längsta konstutställning. För att kunna marknadsföra projektet vill man
genom intresseträffar i kommunerna som berörs av
kalklinbanan locka företagare, konstnärer och kommunrepresentanter att delta.
En del marknadsmaterial behöver tas fram.

Mål

Syfte

Målet är att genom en gemensam bygdesatsning bygga
broar mellan barn, ungdomar och vuxna.
Målet är också att skapa en mötesplats som är hållbar
och användbar i många år för kommande generationer.

Skapa intresse och uppmärksamhet kring det stora
kulturprojekt som ska genomföras till sommaren.

Syfte
Fakta

Projektägare

Målgrupp

Fakta
Projektledare
Karl-Gunnar Källerfors, tel 0150-921 63
Projekttid
2007-01-26 — 2007-06-30
Kostnader
Faktiska kostnader: 24 822 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 9 929 kr
Katrineholms kommun: 7 447 kr
Vingåkers kommun: 7 446 kr

Mål
Att få så många deltagare som möjligt samt synliggöra
kulturprojektet.

Barn, ungdomar och vuxna i Marmorbyn.
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Vingåker

Vingåker

Projekt Persontrafik

Småbåtshamn och
rekreationsstråk i Vingåker
Projektägare
Föreningen Åns Vänner, ideell förening, i
samarbete med Konstbackens Förvaltnings
AB.

Sammanfattande projektbeskrivning
Vingåkers kommuns centralort Vingåker,
cirka 4 000 invånare, är den del av kommunen där utflyttningen varit störst sedan 1960talet. För att förhindra en fortsatt tillbakagång har
det skapats en paraplyorganisation i kommunen, som
består av olika organisationer såsom hembygdsföreningen, köpmännen, fastighetsägare, industrirepresentanter, studieorganisationer och Vingåkers kommun.
Det här projektets huvudidé är att få Vingåkersborna aktiva och samlas kring tätortens möjligheter
till uteupplevelser i natur och vattenmiljöer. Härtill
är avsikten att genom kanotuthyrning från småbåtshamnen och från en servering, utveckla det rörliga
turist- och friluftslivet. I dag finns det inga sådana
strukturerade och organiserade aktiviteter i Vingåker.
Själva driften av småbåtshamnen och serveringen ligger utanför projektet.
Projektet skall inriktas på tre områden, nämligen:
• ökad tillgänglighet för avkoppling,
• tillvarata möjligheterna att utnyttja Vingåkersåns
och omgivande vattendrags förutsättningar,
• öka turist- och fritidsutbudet i Vingåker genom att
iordningställa en småbåtshamn samt en servering.

Projektägare

målet - Byggnadsminnesförklaring och turisttrafik i
första hand mellan Forsby – Knotberget – Malmberga.
I avvaktan på att ägarfrågan finner sin lösning vill
vi göra en förstudie för att klara ut möjligheterna att få
använda delar av linbanan för turisttrafik.

Kalklinbanans vänner, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Kalklinbanans Vänner fortsätter sitt arbete med att
värna, vårda och visa Kalklinbanan för att nå slut-

Syfte
Syftet med projektet är att göra en förstudie för att
klara ut möjligheterna att få använda delar av linbanan för turisttrafik.

Fakta
Projektledare
Anders Ellner, tel 070-663 78 03
Projekttid
2006-09-05— 2007-07-31

Mål
Målet med projektet är att öka intresset från berörda
kommuner, föreningar och besöksnäringsföretag genom
att besöka Norsjö i Västerbotten. Där man på en exakt
likadan linbana som vår utför persontransporter.

Kostnader
Faktiska kostnader: 66 425 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 31 426 kr
Privat finansiering: 10 010 kr
Katrineholms kommun 12 495 kr
Vingåkers kommun: 12 494 kr

Målgrupp
Berörda kommuner, föreningar och besöksnäringsföretag.
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munen ansvara för promenadstråken till Hacksta ö.
Ett kanotuthyrningsföretag svarar för båtuthyrningen.
Vingåkers åns Vänner skall ansvara för småbåtshamnen och Konstbackens Förvaltnings AB ansvara för att
en arrendator driver serveringen.

Mål
• Målet med projektet är att öka attraktionskraften
för livet i en mindre centralort genom att realisera
några av de möjligheter som finns till fritidsutbud.
Genom detta hoppas vi minska eller eliminera den
negativa befolkningsutveckling som råder i Vingåker.
• Genom projektet skapas två arbetstillfällen.
• Öka turismen i Vingåker
• Bevara det natur- och kulturarv som Hacksta ö utgör för befolkningen även till kommande generationer.

Målgrupp
Projektet vänder sig till dels det rörliga friluftslivet som
har intresse av att via kanoting vistas i naturen, dels till
de båt- och fiskeintresserade som via småbåtshamnen
och Vingåkersån kan hyra en roddbåt och åka ut och
fiska, men även till de som vill ha rekreation och avkoppling genom stärkande promenader till Hacksta ö.

Syfte
• Hacksta ö har ett kulturhistoriskt värde som berör
Vingåkers befolkning sedan lång tid tillbaka. Förr i
tiden samlades folk här till underhållning och festarrangemang då flera tusen personer kunde närvara vid
underhållning av olika slag. Ön är inte omgärdad av
vatten utan ligger naturskönt i anslutning till Vingåkers tätort vilket gör platsen till ett lämpligt utflyktsmål för promenader. I projektet ingår iordningställande av Hacksta ö samt promenadvägen dit.
• Vattenvägarna runt Vingåker är mycket intressanta och sträcker sig till Östersjön såväl som till Östergötland via Tisnaren och till Närke via Hjälmaren.
Genom iordningställande av en småbåtshamn ökar
möjligheterna för utnyttjande av vattenvägarna.
• Turism- och fritidsutbudet skulle med en kombination av småbåtshamn, kanoting, rodd samt servering kunna utvecklas mycket positivt.
Avsikten är att när projektet är realiserat skall kom-

Fakta
Projektledare
Gunnar Sjödin, tel 0151-130 10
Projekttid
2002-02-22 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 3 357 022 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 994 020 kr
Privat finansiering: 1 283 002 kr
Kommuner Vingåker: 630 000 kr
Övrig statlig: 450 000 kr
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Vingåker

Vingåker

Vingåker i Centrum

Österåkers
Lanthandelscenter
Projektägare

Österåkers Lanthandelscenter, ekonomisk förening.
Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

länk vilket ger mer tyngd i de attraktioner som skapas
i projektet.
I Vingåker finns Vingåkers Factory Outlet som årligen tar emot 250 000 besökare. Få av dem hittar till
centrum och övrig varuhandel. Det vill vi ändra på
genom att samordna våra verksamheter och skapa
nya evenemang som lockar folk till centrum och som
lockar Vingåkersborna att stanna i Vingåker och där
göra sina inköp.

Vingåkers Köpmannaförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Köpmannaföreningen, Centrumföreningen och Företagarna i Vingåker verkar idag isolerade från varandra. Genom att de tre föreningarna kommer att
samverka i projektet uppstår ett gemensamt synsätt
och krafterna mobiliseras som en sammanbindande

Syfte

Fakta

Syftet med projektet är att öka besöksantalet till
Vingåkers centrum genom att synliggöra och öka attraktionskraften på centrum som besöksmål.

Projektledare
Dan Ljungvall, tel 0703-39 93 11
Projekttid
2005-10-18 — 2007-12-31

Mål

Kostnader
Faktiska kostnader: 480 000 kr

Målet med projektet är att skapa ett attraktivt och
levande centrum som är en naturlig mötesplats för
människor, såväl boende som besökare.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 273 700 kr
Vingåkers kommun: 206 300 kr

Målgrupp
Målgruppen är Vingåkersbor och besökare.
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Österåkers lanthandel – den varulösa lanthandeln
- handlar om att finna former för att anpassa landsbygden till nya tekniska, sociala och miljömässiga beteendemönster. Projektet ska med lätthet kunna appliceras på andra orter med likartade problem avseende
service och varudistribution och verksamheten ska på
sikt kunna bära sina egna kostnader.
Lanthandelscenter kommer att radikalt kunna
förändra tillvaron för gemene man. Visserligen finns
det inga fysiska varor på plats som i den gamla lanthandeln, men här skapas bygdens nya samlingsplats.
Det är här vi hämtar de varor som vi på olika sätt har
beställt över Internet. Det är också här som vi har våra
postboxar, kvitterar ut våra paket och får våra utbetalningsavier överförda till våra betalkort. Med modern ITteknik koordinerar vi kollektiv-/samåkningstrafiken
och den lokala informationen om olika arrangemang,
köp/säljes, behövs/erbjuds med mera. I särskilda lokaler finner vi distriktssköterskan, Barnavårdscentralen
BVC, frisören och fotvården när de är på besök. Och vi
njuter av bibliotekshörnans kulturella utbud och av cafeterians meny, som bl.a. kan erbjuda luncher till dem
som tidigare fick maten utkörd av hemtjänsten. För
många pensionärer blir cafeterian målet för den dagliga promenaden och träffen med vänner och bekanta.
Här finns både arbets- och utbildningsplatser som
nyttjar datakommunikation. Här väntar resenärerna
på bussen och kan under tiden beställa sina teaterbiljetter eller boka tågresan inför helgen.
Lanthandelscentret handlar om att mötas, samverkan till vardags likväl som till fest, om att underlätta
vardagen både för sig själv och andra, om att kunna
nyttja det bästa av modern teknik och ändå behålla
den livskvalitet som man förknippar med att bo och
leva på landsbygden.

Konceptet bygger på att kreativt kombinera de
grundläggande förutsättningarna inom de olika samhällssektorerna; den offentliga sektorns ansvar, den
kommersiella sektorns effektivitet, den ideella sektorns engagemang.

Mål
• Minst 65 % av bygdens inköp av dagligvaror med en
köpkraft på minst 10-12 mkr ska göras i moderbutiken
eller via Internet/lanthandelscentret och att minst
50 % av denna handel ska basera sig på beställningar
via Internetuppkoppling direkt till moderbutiken.
• 90 % av hushållen ska vara – direkt eller indirekt –
uppkopplade till Internet före utgången av 2004 och vi
vill främja en slags fadderfunktion, där unga och/eller
de som lärt sig och kan hantera IT-tekniken svarar för
att överföra kunskapen till äldre och/eller de som inte
tycker sig klara tekniken.
• Av de 175 hushållen i bygden ska 50 % minska sina
varuinköpstransporter med 50 % inom ett år räknat
från det att lanthandelscentret fungerar i full skala.
• Projektet ska genomföras på sådant sätt att dess
principiella struktur och dess faktiska erfarenheter
ska kunna användas som modellkoncept på andra orter med motsvarande problem/situation.

Målgrupp
De 175 hushåll som finns i Österåkers församling.

Fakta
Projektledare
Lars Knapasjö, tel 0151- 303 80
Projekttid
2001-06-15 — 2005-08-31

Syfte
Genom en bred samverkan mellan den offentliga och
kommersiella sektorn tillsammans med ett lokalt engagemang från den ideella sektorn ska projektet åstadkomma en omprövning av befintliga funktioner/resurser
och med nyttjande av modern kommunikationsteknik
möjliggöra ett brett utbud av service/tjänster – varor/
funktioner från såväl den offentliga och kommersiella
sektorn till alla på lands- och glesbygd.

Kostnader
Faktiska kostnader: 4 844 740 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 950 508 kr
Privat finansiering: 2 470 848 kr
AMV: 727 716 kr
Vingåkers kommun: 695 668 kr
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Örebro

Örebro

Kanalfestival i Östernärke

Landsbygd i samverkan

Projektägare

Genom att samordna och kanalisera de olika delprojekten i ett övergripande projekt får man, förutom
att de rent konkreta behoven blir tillgodosedda, även
en utmärkt plattform för en utvecklande dialog över
åldersgränser, geografiska avstånd, intresseområden,
verksamheter med mera.
Som en effekt skapad av den vilja och initiativkraft
vi visar i Östernärke, kommer andra orter med stor
sannolikhet att följa vårt exempel.

IBO, intresseförening bredband i Östernärke (t.o.m.
2003-07-14), därefter Bredbandsgruppen i Östernärke,
ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

Tillvaratagandet av kanalen som en resurs och en
källa till glädje och inspiration ligger i fokus för hela
evenemanget, därav namnet.
Genom att kombinera nya traditioner med gamla får
man en bred mix som passar alla besökare, gammal
som ung, invånare som besökare.

Föreningen Samverkarna i Östernärke, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet går ut på att anordna en festival för föreningar och företag, där kultur- och föreningsliv i samklang med unik kanalmiljö ska sättas i fokus under
en hel dag.
En kanalfestival i Odensbacken utmed Kvismare Kanal, invid Industrivägen, har alla förutsättningar att
bli en helt ny årligen återkommande tradition.
Kanalfestivalen blir ett ypperligt tillfälle att exponera
föreningslivet och de lokala kulturförmågorna samtidigt som man skapar en aktivitet som sätter Östernärke på kartan.
Kanalfestivalen har en potential att i samarbete med
föreningen Samverkarna utvecklas till en drivbänk för
kreativitet och nyskaparanda i Östernärke.

Syfte
Syftet med Kanalfestivalen är att:
• främja kulturlivet, skapa ett forum för konst och
kultur samt fånga nya utövare,
• främja föreningslivet och uppmuntra till bildandet
av nya föreningar och aktiviteter,
• främja näringslivet, skapa kontaktytor och forum
för umgänge och representation,
• stärka vi-känslan bland de boende,
• skapa en turistattraktion,
• sätta Östernärke på kartan.

Mål
Målet med projektet är att:
• åstadkomma en attitydförändring så att människor
på orten ser fler utvecklingsmöjligheter än idag.
• engagera minst 150 ungdomar.
• integrera skola – föreningsliv – företag
• skapa nätverk mellan skola/företag och föreningar
• utveckla det kulturarv som Kvismare kanal utgör.
• anordna utbildningsinsatser för cirka 30 personer

Fakta
Projektledare
Bengt Bronner, tel 070-318 45 25
Projekttid
2006-09-28 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 358 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 158 000 kr
Privat finansiering: 65 000 kr
Örebro kommun: 135 000 kr

Målgrupp
Lokala föreningar och kulturaktiva. Lokalbefolkning,
sommarboende och besökare.
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Under höstens arbete med att införa bredband via
Radiolan i Östnärke har mycket starka önskemål
framkommit från föreningar, organisationer, privatpersoner och företag om att på bästa sätt utveckla den
nya tekniken till gagn för bygden.
Vid träffar och informationsmöten återkommer frågorna om vad man skulle göra, vad som behövs, när vi
kan påbörja aktiviteter osv. Möten och lokala kontakter mellan de olika parterna har lett till att det lokala
nätverket har blivit mycket omfattande.
Då den nya tekniken blir tillgänglig redan under
andra halvan av december månad 2002 har IBO för
avsikt att leda och strukturera igångsättandet av ett
antal delprojekt med fokus på möjligheter som tekniken ger, sett både från den enskildes behov och för det
gemensamma behovet.
Projektet genomförande går ut på att under en tvåårs period hyra nätet/anläggningen för att prova olika
nyttjandelösningar för enskilda, lokala företag, föreningar och entreprenörer anpassat till landsbygden.
Samtliga delprojekt innehåller unika behov och
krav, men det finns också gemensamma nämnare
som sammanlänkar de olika delprojekten till en för
bygden positiv utveckling.
Att varje ansvarig för respektive delprojekt känner
till de övriga projekten och har klart vad det egna
projektet betyder som en del i det övergripande projektet, gör att tvärkommunikationen mellan projekten
underlättas och man förstärker bygdens engagemang
för att uppnå det totala målet.

Mål
Den övergripande betydelsen av projekten ligger i att
samla kunskap och testa kostnadseffektiva tjänster
som kan ligga till grund för:
• Start av nya företag
• Höja bygdens attraktionsvärde för nyinflyttningar
• Möjligheter till distansarbete
• Öppna dörrar till kunskap inom olika områden
• Möjligheter till studier i hemmet
• Genom uppbyggnad av lokala och regionala nätverk öppna helt nya vägar för dialoger och meningsutbyten.
• Genom ett gemensamt hyresförfarande av infrastrukturen förstärka och utveckla samhörighetskänslan.

Målgrupp
Samtliga hushåll samt företag och föreningar i Östernärke.

Fakta
Projektledare
Roland Sundin, tel 019-44 59 00 (t.o.m. 2004-06-28)
Hans Fritz, tel 070-657 40 73
Projekttid
2002-10-01 — 2005-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 1 300 000kr

Syfte
Huvudsyftet med projektstarterna är att utveckla och
konkretisera begrepp som tjänsteutveckling – kompetensutveckling – folkbildning – demokrati och lokal
utveckling.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 583 000kr
Örebro kommun: 717 000kr
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Örebro

Örebro

Segersjö Fälttävlan

Temavandringar på Vinön
– ringar på vattnet
Projektägare
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare
• skapa ett hästsportscentrum i Mälardalsområdet
för såväl nationella som internationella tävlingar och
aktörer,
• på ett positivt sätt visa alternativa användningsområden för jordbruksmark,
• skapa arbetstillfällen för såväl företag som föreningar,
• med en bred förankring i vårt närområde skapa
en vi-känsla mellan såväl företag, föreningsliv och
skolor.

Segersjö Fältrittklubb, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Intresset för hästar är idag mycket stort inom alla
grupper i Sverige och hästnäringen ökar snabbt i betydelse. Det är också den sport där kvinnor och män
tävlar helt jämlikt och på lika villkor. Internationella
Ridsportförbundet FEI (Federation Equestrian International) har gett klartecken om att Segersjö Fältrittklubb under sommaren 2004 får anordna en stor
internationell tävling. Dessutom kommer Segersjö
Fältrittklubb att få anordna Europamästerskapen för
unga ryttare 2005.
Vi har även ett samarbete med Örebro Universitet,
forskare vid Örebro Universitetssjukhus samt kommunen i syfte att bygga upp ett center för handikappridning i Sverige.

Målgrupp
Företag, föreningar och enskilda på orten samt alla
hästintresserade utifrån.

Fakta

Syfte

Projektledare
Ann Montgomery-Cederhielm, tel 019-45 00 21

Syftet med projektet är att:
• bygga upp ett center för handikappridning i
Sverige,
• skapa förutsättningar för att ta hand om Europamästerskapen samt i förlängningen Världscupen.

Projekttid
2003-11-24 — 2005-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 1 616 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 454 000 kr
Privat finansiering: 480 000 kr
Örebro kommun: 682 000 kr

Mål
Målet med projektet är att:
• ge handikappade ungdomar en chans till ett drägligare och meningsfullare liv,
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Tillsammans med en ung trädgårdsmästare på ön har
Temavandringarna testats och utvecklats och vi har
nu prövat ett antal olika teman med mycket lyckat
resultat.
Många öbor har varit involverade i de olika temana
och hela ön har engagerats mer eller mindre.
Sedan 1996 finns det ingen skola på ön. Såväl lärare
och elever har sedan dess pendlat till fastlandet. Nu
vänder vi på det hela och elever och lärare åker ut
till oss på Vinön för att använda ön som ett levande
läromedel.
Vinön har för många skolor varit ett populärt utflyktsmål dit man åker för att bada i slutet av ett läsår.
Men det finns ju en kapacitet att använda ön till så
mycket mer. Inomhuslärandet behöver kompletteras
med mera aktiva inlärningstillfällen utomhus och
gärna i en annan miljö än skolgården som ofta förknippas med lek.
I det här projektet vill vi:
• vidareutveckla ett påbörjat projekt “Temavandringar på Vinön”, baserat på utomhuspedagogik där
Vinön är ett uteklassrum,.
• anordna en 5p kurs i Utomhuspedagogik för pedagoger i samarbete med Linköpings Universitet,
• skapa ekonomisk hållbarhet i konceptet Temavandringar genom lobbyarbete mot kommuner och
uppsökande av externa finansiärer,
• ta fram ett informationsmaterial i form av en broschyr och ett bildspel,
• inskaffa nödvändigt material till naturstudier
med mera. Ställa i ordning en enkel lokal för vår verksamhet, helst en gammal sjöbod,
• delta i en skräddarsydd ekonomikurs för lokala
aktörer.

att jobba med olika teman i en natur- och kulturmiljö,
• finna ett ekonomiskt hållbart koncept som ger lokala
entreprenörer på Vinön biinkomster samt att utveckla
fler lyckade samarbetsprojekt på ön.
Genom att använda Vinön som ett läromedel får vi
ett lokalt lärcentra för olika åldrar.

Mål
• Ge fler barn en möjlighet att komma på temavandringar på Vinön.
• Nå ut till fler skolområden runt Hjälmaren.
• Finna en ekonomisk säkerhet för ett hållbart koncept att jobba med utomhuspedagogiken på Vinön och
därmed trygga ett lokalt lärcentra på ön.
• Ett 20-tal pedagoger genomgår en 5p kurs i Utomhuspedagogik på Vinön, för att upptäcka hur man
kan använda ett kulturlandskap för att ge barnen en
fördjupad inlärningssituation.
• Utarbeta tydliga för- och efterarbeten för att uppnå
ett tematiskt lärande med flera ämnen inblandade

Målgrupp
Barn, ungdomar och personalgrupper inom skolan i
hela Leaderområdet.

Fakta
Projektledare
Eva Widlund, tel 019-44 80 48

Syfte
Genom utomhuspedagogiken:
• ge barnen möjlighet att uppleva, upptäcka och undersöka natur- och kulturmiljöer på Vinön,
• ge barn trygghet i kulturlandskapet som ger dem
en tillhörighet i sin hembygd, vilket är speciellt viktigt
för nya svenskar,
• ge pedagoger en ökad förståelse för hur man använder
utomhuspedagogik för att vidga barns lärande genom

Projekttid
2006-08-07 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 638 762 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 309 504 kr
Örebro kommun: 384 258 kr:
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Örebro

Transnationella projekt

Utveckling på Vinön

Projektägare

ansvarar för kommunikationen med Våg21 samt
informerar vinöbor och sommargäster om vad som
händer i projekten. De sex delprojekten kan samlas in
under följande rubriker;
• Förbättra möjligheterna för information och kommunikation på Vinön.
• Ungdom och kultur.
• Lanthandelscentrum.
• Kulturella byggnader och företeelser.
• Underlätta och stimulera för turismen.

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening, ideell förening.

Sammanfattande projektbeskrivning
Genom flera olika projekt på Vinön vill vi satsa på
Vinöns framtid och förbättra förutsättningarna för vinöbor att kunna bo kvar på ön. Vi vill även underlätta
för företagen på ön.
Vinön är den största ön i Hjälmaren och har en bofast befolkning på cirka 110 personer. Färjan till ön
tar 20 minuter. Vart tjugonde år diskuteras det om det
behövs en fast förbindelse till ön vilket delar öborna
i två läger. Vinöborna behöver nu istället aktiviteter
som samlar befolkningen. Vinöns servicebutik lades
ner i september 2002 och skolan har varit nedlagd sedan 1996. Det finns därför ingen naturlig mötesplats
på ön och vi behöver skapa bättre förutsättningar för
ungdomar att bo kvar eller återvända till ön efter skolgång på annan ort.
Vi behöver stoppa den negativa utflyttningstrenden
och istället skapa en framtid för vinöborna. Det finns
en stor utvecklingspotential inom turistsektorn som
efter vissa åtgärder skulle kunna ge en inkomst för en
del vinöbor, en utveckling av turismen som måste ske
i samklang med de fastboende.
En satsning på Vinön har delats in i sex underprojekt med en sammanbindande administration som

Syfte
• Förbättra förutsättningarna och intresset för vinöborna att bo kvar på ön.
• Att såväl unga och äldre vinöbor får en ökad trivsel, sammanhållning och naturliga mötesplatser med
förbättrad service på ön.
• Att fler turister upptäcker den pärla som Vinön är
och på så sätt skapar möjligheter till försörjning för
de bofasta på ön.

Mål
Vid projekttidens slut ska vinöbornas sammanhållning ha ökat genom de förbättringar i service som
uppkommit. Ökad information om vad som är på
gång skapar vi-känsla samt kompetensutveckling
genom datautbildningar. Ungdomarna ska ha fått sin
filmklubb som också för dem utgör en mötesplats.
Temaguidningar på ön för ungdomar ökar förståelsen
för det kulturarv som de omges av. Oanvända byggnader ska tas i bruk och allmänna mötesplatser skapas,
samt i förlängningen möjligheter att anordna kurser
och konferenser på ön. Ett nätverk av kontaktpersoner
ska bildas så att de turister som kommer till ön ska bli
väl mottagna och servicegraden för dem ska byggas ut
exempelvis genom att gästhamnen snyggas upp.

Fakta
Projektledare
RoseMarie Olsson, tel 0736-18 77 11
Projekttid
2003-09-23 — 2006-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 818 500 kr

Målgrupp

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 327 400 kr
Örebro kommun: 491 100 kr

De fastboende på ön samt kringboende, sommargäster och turister.
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Issegling vid Hjälmaren

Projektägare

Mål

Våg21 Leader+, ideell förening.
För projektets genomförande står Svenska Isseglarförbundet.

• Ett antal irländska ungdomar deltar i isseglingsaktiviteter vid Fiskeboda Isseglingscentrum.
• Ett antal svenska ungdomar får prova på Atlantsegling vid Irlands kust.
• Svenska seglingsinstruktörer får möjlighet att besöka Irland för att öka sina färdigheter genom att,
tillsammans med irländska ledare, segla under andra
förhållanden än hemma.
• Svenska och irländska seglingsinstruktörer ges möjlighet att också bli isseglingsinstruktörer.

Samarbetspartner
Sligo Leader Partnership, Irland.

Sammanfattande projektbeskrivning
Issegling (isjakt och skridskosegling) är en traditionell sport i Sverige och övriga Norden. Under de senaste åren har Svenska Isseglarförbundet startat ett
ungdomsarbete, där utrustning anpassad för unga
utövare tagits fram. Det här ungdomsarbetet genomförs i länderna runt Östersjön.
Ungdomsarbetet har varit framgångsrikt och har
förbättrat kunskaperna i segling året om. Både sommarseglare och vinterns isseglare har bättrat på sina
kunskaper genom att utöva den alternativa sporten.
Ungdomsarbetet är väl lämpat för internationellt utbyte, och sammanför ungdomar från olika länder för
att utveckla sina seglarkunskaper.

Målgrupp
• Ungdomar i Sverige och Irland med intresse för
segling/issegling
• Seglings- och Isseglingsinstruktörer i Sverige och
Irland.

Fakta
Projektledare
Hans Adolfsson, tel 070-551 96 91

Syfte

Projekttid
2003-10-16 — 2006-10-16

Projektet vill möjliggöra för unga seglare från Irland
att komma till Sverige under vintertid för att delta i
isseglingsaktiviteter. Svenska ungdomar ges möjlighet
att åka till Irland på sommaren för att tillsammans
med irländska ungdomar prova på Atlantsegling.
Projektet skapar ett nätverk mellan unga som kan
ha ett socialt, kulturellt och kunskapsmässigt utbyte.

Kostnader
Faktiska kostnader: 420 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 168 000 kr
Övrig statlig (lönebidrag): 252 000 kr
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Transnationella projekt

Transnationella projekt

Knock on Wood - Ta i trä

Kulturdag Regna

Syfte

Woodschool Ltd, Skottland.

Projektets syfte är att tillsammans med Woodschool
i Skottland genomföra erfarenhetsutbyte, gemensamma workshops och metodutveckling som grund
för att vidareutveckla arbetskooperativ för gruppen
långtidsarbetslösa och formgivare med kvalitativt
högtstående möbeltillverkning. Vi vill bidra till att utveckla ett exempel på Leadermetoden för att visa nya
vägar att skapa arbetstillfällen.

Sammanfattande projektbeskrivning

Mål

Deltagandet i den lokala processen att utveckla Hävla
och Tisnarbygden till en framtidsbygd och arbetet på
IdéSmedjan och Arbetskooperativ i Hävla ideell förening, har lett till att behovet av arbetstillfällen inom
tillverkningsindustrin blivit tydligt. Många arbetslösa
har en grundutbildning och arbetserfarenhet inom
tillverkningsindustrin, men har svårt att komma tillbaka till en ordinarie arbetsmarknad.
Målet är att skapa arbetstillfällen och lokal dynamik genom att etablera samverkan mellan Arbetskooperativ i Hävla, med Rejmyre snickeri, och Woodschool
i Skottland för att utveckla metoder för kvalitetstillverkning av möbler och träprodukter. Vi vill också använda de kontakter och nätverk som Lövträdprojektet
i Leader+ Smålandsgruppen har och utgör. På det lokala planet vill vi utveckla samarbete med skogsägarna
för bättre nyttjande av övergrovt timmer och vara en
aktiv del i Rejmyre Hantverksby.

Genom projektet ge grunderna för en kvalitetsproduktion av möbler baserade på lokala råvaror och vara
en modell för hur gruppen långtidsarbetslösa kan
integreras på arbetsmarknaden. Målet är att minst tre
arbetstillfällen skapas.
Med hjälp av projektet skapa ett nätverk av småskaliga möbeltillverkare och formgivare för att arrangera
utbildningar, genomföra seminarier och forma egen
och gemensam marknadsföring. Ett nationellt och
ett internationellt nätverk etableras. Minst tre gemensamma seminarier genomförs. Deltagande på minst
två möbel- och hantverksmässor.
I Rejmyre har vi som mål att tillsammans med andra
hantverkare utveckla Rejmyre Hantverksby som besöksmål och som en utvecklingsfaktor för fler nya arbetstillfällen. Målet är att öka antalet besökare med minst 5 %.

Projektägare
Våg21 Leader+, ideell förening.
För projektets genomförande står Arbetskooperativ
i Hävla, ideell förening.

Samarbetspartner

Målgrupp
Ur gruppen långtidsarbetslösa vill vi rekrytera dem
med stark motivation att vilja vara med och bygga upp
en unik verksamhet. Vi vill fortsätta med att ha en bred
rekrytering och sträva efter en god spridning i åldrar,
uppmuntra kvinnor att delta, aktivt söka upp yrkeskunniga med invandrarbakgrund och fortsätta välkomna
deltagare med fysiska och sociala handikapp. I första
hand är det ur yrkesgrupperna med utbildning och erfarenhet av snickeri, möbeltillverkning samt formgivare, bildkonstnärer och hantverkare som rekryteringen
till snickeriet kommer att ske. Vi vill i mötet med dessa
grupper finna en ömsesidig inspiration och att de med
sina skilda bakgrunder kompletterar varandra.

Fakta
Projektledare
Lelle Karlsson, tel 0151-211 00
Projekttid
2006-07-01 — 2007-12-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 1 498 025 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 958 025 kr
Övrig statlig (lönebidrag): 540 000 kr
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Projektägare

Mål

Våg21 Leader+, ideell förening.
För projektets genomförande står Regna Hembygdsförening, ideell förening.

Kulturarbetare från Baltikum och Polen.

Genom att ge våra gäster möjlighet att visa och försälja sitt mycket vackra slöjd- och konsthantverk vill vi
påverka och öka nyfikenheten och lusten hos besökaren att själv arbeta med slöjd- och konsthantverk. Det
skulle på sikt kunna resultera i ökade försörjningsmöjligheter för människor i en glesbygd som vår.

Sammanfattande projektetbeskrivning

Målgrupp

En grupp om ca 65 - 70 personer, slöjd- och kulturhantverkare, körsångare, folkdansare och spelmän
från Estland, Lettland, Litauen och Polen är inbjudna
att delta i Vingåkers kulturfestival i augusti 2003. En
kulturdag arrangeras i samband med Vingåkers kulturfestival ”Kulturväv”.
Samtidigt arrangeras i Regna Hembygdsgård jubileumsutställningen ”40 år i min vävstuga”.

Föreningar och enskilda, boende och verksamma i
norra Östergötland, och med intresse för sång, folkdans och folkmusik samt slöjd och konsthantverk.

Samarbetspartner

Fakta
Projektledare
Bengt Tage Lindberg, tel 0151-700 65
Projekttid
2003-04-15 — 2004-04-15

Syfte
Projektet ger människor i norra Östergötland möjlighet till ökat intresse och nyfikenhet på människor och
kulturer i de blivande EU-länderna längs Östersjöns
östra del. Med folkdans, spelmansmusik och körsång
vill visa på många likheter mellan deras och vår eget
kulturarv.

Kostnader
Faktiska kostnader: 34 800 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 13 920 kr
Regionala medel: 20 880 kr
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Transnationella projekt

Transnationella projekt

Kulturväv i Vingåker

Landsbygdsföretagande vid
lågprisflyg
Projektägare

Utbildning till småföretagare och NGO’s i säljteknik, mässteknik, hemsideförsäljning och kunskap om
andra länder ska genomföras.
Genom att besöka en mässa i vardera land skapas
intresse och nya affärskontakter. Deltagare från samarbetsländerna inbjuds hit i samma avsikt.
Utökad satsning på besöksnäringen, vilket innebär att människor kan bo kvar och hitta en utkomst.
Ökade möjligheter för nyanställningar och ge familjeföretagen fler ben att stå på samt utveckling från
deltid till heltid vissa säsonger och på sikt när paket
utvecklas – till heltid året om.
När projektet är över 2007 bör företag och NGO’s
ha fått en så stabil grund att de kan bilda en förening
och få en styrelse för Stockholm Contryside som lever
kvar.

Våg21 Leader+, ideell förening.
För projektets genomförande står Föreningen Hjälmaren Runt samt Katrineholms kommun.

Samarbetspartner
GAL Valle Brembana, Bergamo i Italien samt LAG
Hunsrück och LAG Mittelrhein, Frankurtområdet i
Tyskland.

Sammanfattande projektbeskrivning

Projektägare

Sammanfattande projektbeskrivning

Våg21 Leader+, ideell förening.
För projektets genomförande står Studieförbundet
Vuxenskolan, Vingåker.

En Kulturfestival arrangeras, som kan öka kunskapen
och intresset mellan Östersjöländerna genom att spegla olika delar av kultur för att öka likheter/olikheter
som finns i respektive länder för ett ömsesidigt utbyte, skapa nätverk.
På många olika sätt, genom studiecirklar kring EU/
EMU, föreläsningar, studieresor till Lettland, Litauen
och Ryssland och Internationella julmarknader med
deltagande från Estland, Lettland, Litauen och Ryssland, har vi ökat kunskapen och intresset för våra
länder på andra sidan Östersjön.

Samarbetspartner
Kulturarbetare från Baltikum och Polen.

Fakta
Mål och Syfte

Projektledare
Margaretha Hogfeldt, tel 0151-135 12

Målet och syftet med projektet är att öka kunskapen om
Östersjöländerna och deras kultur och hantverk samt
skapa nya, goda kontakter mellan enskilda och kulturella föreningar ett kulturellt utbyte mellan länderna.

Projekttid
2003-02-24 — 2004-03-18
Kostnader
Faktiska kostnader: 148 600 kr

Målgrupp

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 59 440 kr
Regionala medel: 89 160 kr

Våra målgrupper är kulturella föreningar inom sång,
dans och folkmusik, hembygdsföreningar, konsthantverksintresserade och enskilda med dessa intressen.
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Företag, non-governmental organisation (NGO) och
den offentliga sektorn i Katrineholm och Vingåker
samt Föreningen Hjälmaren Runt kommer att samverka för att bilda nätverk, genomföra kompetensutbildning och samarbeta med regioner med liknande
strukturer i Frankfurt-Hahn området i Tyskland och
Bergamoprovinsen i Italien. Samtliga tre områden har
lågprisflyg och naturliga kontakter och en levande
landsbygd.
I Sverige kommer det att genomföras utbildningar
som är kompetenshöjande för dessa företag.
Bergamo provinsen och Frankfurt Hahn provinsen
kommer att planera efter sina förutsättningar.
Projektdeltagarna kommer att gemensamt arbeta
med mässor och roadshows för att öka turistströmmarna till respektive område för att skapa nya arbetstillfällen.
Landsbygden i Våg21 området och i första hand delar av Södermanland – Katrineholm -Flen och Vingåker
har många jordbrukare med behov att komplettera sin
verksamhet för att leva kvar på sin gård. NGO’s i form
av Sockenråd, ridleder och föreningar är en viktig del
av landsbygdens utveckling. Stockholm Skavsta, Bergamos flygplats och Frankfurt Hahn har öppnat nya
möjligheter för de små landsbygdsföretagen.
Med utvecklad strategi kan man styra om resandet
från storstadsflygplatserna till landsbygdsområdena.
Dessa turistströmmar innebär inkomster, nya företag
och nyanställningar när turisten upptäcker landsbygden. Företagen inom KFV området har under flera år
påtalat behov av nätverk och gemensamma satsningar.
Arbetet har påbörjats med många träffar inför denna ansökan för att bygga nätverk. Vår definition på
vår bygd är ett glesbygdsområde med potential – med
en positiv inverkan från lågprisflyget och flygplatsen.
Det är viktigt att utbyta erfarenheter jobba ihop regioner med liknande struktur som kanske har kommit
längre än vi på vissa områden.

Mål
Efter avslutat projekt skall:
• besöken till utlandet ha ökat med 100 per vecka,
• Euron vara ett av betalningsmedlen i besöksnäringen,
• tio journalister eller resebyråagenter ha besökt
regionen,
• alla deltagare genomgått en utbildning på minst
fyra dagar,
• det finnas tio företag och tre NGO som deltar från
varje land,
• minst tre nyanställningar ha skett,
• arbetstiden ska utökas för tre personer,
• jämställdheten ha gynnats aktivt.

Målgrupp
I första Katrineholm, Flen och Vingåker med företag,
NGO’s och den offentliga sektorn.

Fakta
Projektledare
Claudia Cobello Pontén, tel 073-808 16 96
Linda Nordin, tel 070-556 69 70, 0703-14 42 14
Projekttid
2005-12-13 — 2007-08-31
Kostnader
Faktiska kostnader: 890 000 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 356 000 kr
Regionala medel: 534 000 kr
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Transnationella projekt

Transnationella projekt

Network of Local
Development

Projektägare

Irland, Wales och Sverige. Varje land skapar ett partnerskap från Leadergruppen, universiteten och berörda kommuner. Samarbetet ska under arbetets gång
utökas med ytterligare tre till fyra länder.
Den svenska gruppen bestod från början av Örebro
universitet, Cesam, två representanter från kommunerna samt Våg 21 Leader+. Numera utgörs det
svenska teamet av Dalarnas Forskningsråd, Cesam, en
representant från kommunerna, Våg21 Leader+, Hushållningssällskapet samt Glesbygdsverket. Det irländska teamet utgörs av Universitetet i Dublin, Ballyhoura
Development, The National Institute of Regional and
Spatial Analysis (NIRSA), Limerick County Development Board och Cork County Development Board.
Teamet från Wales utgörs av PLANED (Pembrokeshire
Local Action Network for Enterprise & Development)
samt universitetet i Wales.

Våg21 Leader+, ideell förening.
Projektet genomförs av Våg21 i samarbete med Dalarnas Forskningsråd, Cesam, en representant från kommunerna, Hushållningssällskapet samt Glesbygdsverket.

Samarbetspartner
• Från Irland: Universitetet i Dublin, Ballyhoura Development, The National Institute of Regional and Spatial Analysis (NIRSA), Limerick County Development
Board och Cork County Development Board.
• Från Wales: PLANED (Pembrokeshire Local Action
Network for Enterprise & Development) samt universitetet I Wales.

Projektsammanfattning
Det finns många nätverk som beskriver landsbygdsutveckling men få som har gjort ansatsen att analysera
lokal utveckling utifrån dess kontext beträffande offentliga strukturer och system och på vilket sätt dessa
kan främja lokal utveckling. Projektet syftar till att
möjliggöra en ansökan till sjunde ramprogrammet. I
projektet startskede finns tre länder representerade,

Stablemates

Projektägare

Mål

Våg21 Leader+, ideell förening.
För projektets genomförande står Vingåkers Ryttarförening, ideell förening.

Målsättningen är att skapa ett meningsfyllt utbyte
mellan två likvärdiga fritidsanläggningar där ungdomar, oavsett nationalitet, skapar nya spännande
relationer parallellt med att de löser sina uppgifter
och bearbetar sitt tema.

Samarbetspartner
Föreningen Mannix Stud i Canterbury, England.

Målgruppen
Sammanfattning av projektet

Syfte
Syftet med projektet är att möjliggöra och ta fram
grundmaterial för en ansökan till sjunde ramprogrammet. Detta innebär att respektive grupper möts
och skapar en gemensam målbild utifrån sina specifika strukturer. Irland tar koordineringsansvaret. Målet
med projektet är att ta fram ett så pass bra grundmaterial att en ansökan till sjunde ramprogrammet blir
framgångsrikt.

Fakta
Kontaktperson
Karina Veinhede, tel 0150-66 25 50

Mål

Projekttid
2004-10-13 — 2008-03-31

Målet med projektet är att ta fram ett så pass bra
grundmaterial att en ansökan till sjunde ramprogrammet blir framgångsrikt.

Kostnader
Faktiska kostnader: 302 400 kr
Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 155 950 kr
Regionala medel: 146 450 kr

Målgrupp
Målgruppen för projektet är i förlängningen alla som
arbetar med lokal utveckling i någon form.
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På lokal nivå riktar sig projektet till medlemmar i
Vingåkers ryttareförening i åldersgruppen 15 – 25 år.
På internationell nivå riktar sig projektet till en, för
Vingåkers Ryttarförening, likvärdig utbytesgrupp i
denna åldersgrupp från Canterbury i England.

Grundtanken är ett ungdomsutbyte med deltagare
från olika länder och bakgrund för att mötas och utbyta idéer och erfarenheter. Utbyte för att öka förståelsen mellan olika människor och kulturer.
På lokal nivå är man medveten om vilka möjligheter
och förutsättningar man har inom sitt fritidsintresse,
idrottsutövande eller för de ungdomsaktiviteter som
överhuvudtaget erbjuds på orten. Vad man däremot
inte känner till är vilka förutsättningar och möjligheter ungdomar i samma åldersgrupp men bosatta i
övriga Europa har. Vad är likvärdigt och vad skiljer
länderna åt.

Fakta
Projektledare
Annika Uddin, tel 0151-200 21
Projekttid
2003-04-15 — 2004-04-15
Kostnader
Faktiska kostnader: 58 300 kr

Syfte
Individuellt är syftet med projektet att få deltagande
ungdomar att se möjligheten till personlig utveckling
gällande bl.a. språk, kultur, geografi, självkänsla, vett
och etikett med mera.

Finansiering
EU-stöd Jordbruksfonden: 23 320 kr
Regionala medel: 34 980 kr
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Genomförda projekt under
programperioden i Våg21
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