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Alla bär vi på visioner, en 
idé eller tanke på vad vi borde göra 
för att åstadkomma förändring. 
Utvecklingscheckarna skapades för att 
möjliggöra för föreningarna att testa 
sina idéer eller för att ta reda på vad 
människor i bygden skulle vilja göra. 
Ett annat sätt var att göra det möjligt 
för lokala utvecklingsgrupper att göra 
studieresor för att på det sättet se 
hur andra orter hade löst en liknande 
problematik, och anpassa till egna 
förhållanden

För att kunna ta del av en utveck-
lingscheck krävdes att man beskrev 
vad man ville göra och att det fanns en 
kostnadsberäkning. Max 25 000 kronor 
beviljades per utvecklingscheck.

64 checkar beviljades och 57 genom-
fördes. Av dessa ledde 25 vidare till 
egna projekt. Den här broschyren vill 
visa den mångfald av idéer som finns 
runt om i Våg21 Leader+ området.

Halvtidsutvärdering
Under början av 2005 genomfördes 
en halvtidsutvärdering där hela 
verksamheten för Våg21 Leader+ 
utvärderades. 21 av de 48 utvecklings-
checkar som beslutats då enkäten 
skickades ut, svarade. Detta motsvarar 
en svarsfrekvens på cirka 44%.

Till vad användes då 
utvecklingscheckarna?
Halvtidsutvärderingen delade 
in utvecklingscheckarna i tre 
huvudkategorier;

1. informations- och allmänna 
utvecklingsaktiviteter

2. erfarenhetsutbyten med andra 
orter

3. ekonomiska verksamheter

Exempel i kategori 1 är de som 
har en allmän ambition att komma 
igång med olika projekt samt hålla 
möten och sammankomster. Målet i 
något projekt är t.ex. att identifiera 
och ta tillvara idéer för utveckling 
av bygden. I andra sammanhang 
understryker man att målet är att 
”bryta ny väg” och hitta nya former 
för gränsöverskridande samarbete och 
samverkan på landsbygden.

Beträffande erfarenhetsutbyten 
med andra orter gjordes som 
exempel ett utbyte med Jörn (den 
enda  befolkningsägda vårdcentralen i 
Sverige) samt temadagen ”Gå ronden”.

Några av utvecklingscheckarna 
ville titta på möjligheterna att få 
ekonomiska verksamheter. I ett fall 
handlar det om att i förlängningen 
öppna gårdsbutik och lokalt slakteri. 
I ett annat vill man testa den 
kooperativa tanken och i ytterligare ett 
vill man göra anläggningarna i Forsby 
tillgängliga för allmänheten för att på 
sikt skapa arbetstillfällen.

Att få möjlighet att göra förstudier 
för att pröva sina idéer innan man går 
vidare med egna projekt är något som 
jag hoppas också 
blir möjligt att 
göra i det nya 
landsbygds-
programmet för 
2007 – 2013!

Karina Veinhede

Verksamhetschef Våg21 Leader+

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 driver 
programmet Våg21 Leader+ 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 EUs 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 • www.vag21.d.se



En utvecklingscheck söks för att undersöka 
möjligheterna att skapa en gemensam 
landsbygdsarena, både fysisk och 
virtuell. Visionen är en nationellt erkänd 
mötesplats med internationella kopplingar.

Sökande:

Länsbygderådet i Sörmland

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-04-14

Utbetalt: 24 689 kr

En inspirations- och 
mobiliseringsresa till olika projekt 
i Våg21-området genomförs, 
med representanter för de 
sökande bygdegrupperna samt 
representanter från Eskilstuna 
kommun.

Sökande: 

Bygdegrupper i Näshulta, Gillberga-
Lista samt Öja-Västermo

Beviljat belopp: 

13 750 kr, 2004-09-16

Utbetalt:  9 745 kr

Sökande: 

Stora Sundby Gymnastik & 
Idrottsförening

Beviljat belopp: 

13 625 kr, 2004-11-15

Utbetalt:  7 593,06 kr

En förstudie görs kring idén att 
utveckla Hammargärdets IP till en mer 
mångsidig anläggning som utvecklar 
idrottsföreningen och stärker övrig 
näringsverksamhet på bygden.

Utvecklingschecken ledde till en 
ansökan om projekt, som beviljades och 
är under genomförande.

Sökande: 

Öja Västermo Bygderåd

Beviljat belopp: 

22 500 kr, 2004-11-15

Utbetalt: 3 087 kr

Medel söks för att utveckla en idé om 
ett framtida museum vid Kalklinbanans 
brytstation Malmberga.

Hammargärdets IP

Landet Spira

Inspirationsresa

Museum 
vid Malmberga
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Ursprunglig ansökan gällde att återskapa 
välståndet i Byle och Ekesjö genom följande 
aktiviteter: Kapellet som samlingslokal, 
rekrytering av näringslivsansvarig, skapa 
hemsida för byarådet. Avsikten var att engagera 
ungdomar på orten att samla in idéer, men det 
visade sig vara svagt intresse bland ungdomarna. 
Istället kom en ansökan att använda pengarna 
till resekostnader mm för två studerande vid 
Mälardalens Högskola, för att dessa skulle 
genomföra en Nulägesbeskrivning och strategisk 
utvecklingsplan för Byle – Ekesjö som ett 
examensarbete.

Sökande: 

Byle Byaråd

Beviljat belopp:

10 000 kr, 
2002-06-11

Utbetalt:  9 918 kr

Föreningen söker medel för att kunna göra 
förstudier inför projektansökan. Projektet 
ska syfta till att finna nya alternativa 
användningsområden för en traditionell 
folkpark och idrottsplats. 

Föreningen inkom med en projektansökan, 
som beviljades och projektet är under 
genomförande.

Sökande: 

Grytgöls IK

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-03-18

Utbetalt: 0 kr

Sökande: 

Boende i Regna

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-06-18

Utbetalt: 0 kr

Ansökan avser konsultation samt 
seminarium för att utreda osäkerheter kring 
restaurering/konvertering av gamla och till 
del förfallna byggnader i Regna kyrkby.

Ansökan återtogs, då man inte såg några 
möjligheter att genomföra projektet.

Framtidscenter i Byle

Björkliden 2010, Grytgöl

Bratteberg, Regna

Ansökan avser utskick av tidigare 
framtaget material ”Vision 2010” samt 
samling till idékvällar, där invånarna ges 
möjlighet att komma med förslag och 
idéer hur bygden skall utvecklas. Därefter 
bildas arbetsgrupper som tar hand om 
olika utvecklingsområden och utformar 
förslag till framtida utvecklingsprojekt.

Sökande: 

Öja – Västermo Bygdestyre

Beviljat belopp: 

10 000 kr, 2002-11-14

Utbetalt: 0 kr

Positiv utveckling Öja/Västermo

Sökande:

Gillberga-Lista Utvecklingsgrupp

Beviljat belopp: 

5 000 kr, 2002-08-13 + 20 000 kr 
2003-01-15

Utbetalt: 11 712,80 kr

Samlingsplats Gillberga-Lista

Inventering av platser och 
byggnader lämpliga som 
samlingsplatser inom Gillberga och 
Lista socknar. 

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan, som beviljades 
och genomfördes.
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Ansökan avser en förstudie 
avseende tillbyggnad och 
renovering av befintlig 
samlingslokal vid idrottsplatsen 
i Byle. Genom årgärderna kan 
anläggningen användas av fler och 
aktiviteterna kan utökas.

Sökande: 

Marsjö Byle Gymnastik & 
Idrottsförening

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2004-11-15

Utbetalt:  20 563 kr

Tisnarens 
Vattenavrinningsområde

Föreningen sökte medel för att 
kunna bygga ut nätverket samt 
informera om verksamheten i 
vattenavrinningsområdet.

Sökande: 

Föreningen Tisnarens 
Avrinningsområde Vattenvärn

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-11-11

Utbetalt:  0 kr

Samlingslokal i Byle

Sökande:

Igelfors bya- och utvecklingsråds 
motorsektion 

Beviljat belopp: 

3 250 kr, 2005-05-12

Utbetalt: 1 000 kr

En förstudie ska genomföras och 
möten hållas för att ta fram en 
projektansökan, med målet att skapa 
ett centra i Igelfors.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan, som beviljades och 
projektet är under genomförande.

Sökande: 

Igelfors Bygde- och utvecklingsråd 

Beviljat belopp: 

14 000 kr, 2004-08-12

Utbetalt:  4 682 kr

Möjligheterna undersöks att 
organisera utbildning i koreografi, 
ljud och ljus, Rejmyres historia, regi 
med mera. Marknadsförings- och 
presentationsmaterial tas fram.

Sökande: 

Rejmyre Musikförening

Beviljat belopp: 

15 000 kr, 2004-11-15

Utbetalt: 0 kr

Idén att utveckla en 
återkommande motordag i Igelfors 
prövas. Om försöket faller väl 
ut kommer en motordag att 
arrangeras varje år i Igelfors.

Utvecklingschecken ledde till att 
en motordag har arrangerats såväl 
2006 som 2007.

Företags-, turism- och 
bygdecentra i Igelfors

Kulturutbildning i Rejmyre

Motordagen i Igelfors 
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Malmabacken, i anslutning till campingen 
i Malmköping, utnyttjas inte till hela den 
kapacitet som finns i backen och dess 
närområde. Nätverket av föreningar, 
med Malmköpings Alpina Skidklubb 
som samordnare, vill utveckla en 
åretruntanläggning för fritidsaktiviteter 
för alla åldrar och kön. Anläggningen ska 
utformas så att största möjliga tillgänglighet 
även för funktionshindrade skapas.

Utvecklingschecken ledde fram till en projektansökan. 

Sökande: 

Malmköpings Alpina 
Skidklubb m fl

Beviljat belopp: 

5 000 kr, 2002-08-01

Utbetalt: 5 000 kr

En gemensam bussresa görs till olika 
leaderprojekt i Våg21-området för att 
inspirera till projektidéer. Deltagare är 
lokala utvecklingsgrupper i Flens kommun.

Sökande: 

Flens kommun

Beviljat belopp: 

14 350 kr, 2004-01-21

Utbetalt: 7 650 kr

Friskvård året runt

Inventering av 
önskemål och behov
För att byarådet skall ha möjlighet att vara 
huvudman för nätverket ”Friskvård för 
alla” i Malmköping, söks medel till utskick 
av information samt Stormöte.

Sökande: 

Malmabygdens Byaråd

Beviljat belopp: 

10 000 kr, 2003-02-13

Utbetalt: 9 709,50 kr

Inspirationsresa Flen

Ett grönområde iordningställs, 
som skall användas för knatte- 
och ungdomsverksamhet. Ett 
staket skall uppföras mot Lillån 
och intilliggande sankmark för att 
göra området säkert.

Sökande:

Bjurängens samfällighetsförening 
samt Malmköpings IF 

Beviljat belopp: 

23 000 kr, 2005-04-14

Utbetalt: 22 863 kr

Förberedelsearbete inför en projektansökan för 
att iordningställa Folkparken till en användbar 
samlingsplats för föreningar mm i Malmköping 
med omnejd. För pengarna ska ritningar och 
arbetsbeskrivning tas fram, samrådsmöten 
hållas samt vissa administrativa utgifter täckas.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan som beviljades och projektet 
genomfördes.

Sökande: 

Malmköpings IF

Beviljat belopp: 

14 000 kr, 2004-01-21

Utbetalt: 13 496 kr

Bjurängen

Bra liv för äldre i Bettna 

Ansökan avser att skapa en bred 
förankring kring målet ”Bra liv för äldre 
människor i Bettna”. Tanken är att många 
föreningar i Bettna ska samarbeta för att 
främst ensamboende, som inte själva kan 
ta sig till aktiviteter, ska få kontakt med 
andra.

Sökande:

Bettna hembygdsförening 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-05-12

Utbetalt: 24 182,40 kr

Folkets Park Malmköping
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Samarbetsprojektet syftar till att 
skapa en mötesplats för människor 
som vill utveckla kunskapen 
om sig själva i samspel med 
andra – ortsbor och tillresande. 
Medel söks till information till 
medverkande organisationer, 
presentationsmaterial och 
marknadsföring. 

Sökande:

Samverkande föreningar i Mellösa

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-08-18

Utbetalt: 10 942,50 kr

Ansökan avser förberedelsearbete inför en 
komplett projektansökan.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan, som beviljades och 
projektet genomfördes.

Sökande: 

Föreningen Flensbygden

Beviljat belopp: 

9 300 kr, 2003-10-16

Utbetalt: 9 296 kr

Mötesplats Mellösa 

Utveckling Sparreholm
Ansökan avser medel för att göra en 
enkätundersökning om hur invånarna 
vill att bygden skall utvecklas, därefter 
möte med kommunala representanter 
samt ett stormöte med invånarna för 
att presentera resultatet.

Sökande: 

Sparreholms bygderåd

Beviljat belopp: 

8 000 kr, 2002-11-14

Utbetalt: 3 888,18 kr

Paketering inom besöksnäringen
En förstudie görs av möjligheten att 
bevara och utveckla affären i Vadsbro; 
studieresor för att titta på goda exempel, 
mobiliseringsarbete i Vadsbro-Blacksta 
och angränsande orter, hitta nya 
samarbetsformer för den lokala servicen 
samt hitta nya samarbetspartners.

Sökande: 

Vadsbro-Blacksta Kraftcentrum 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2004-03-18

Utbetalt: 8 868,75 kr

En utredning genomförs för att se om 
det finns möjligheter att anlägga en 
konstfrusen bandybana i Hälleforsnäs. 
Besök görs hos andra föreningar som 
har konstfruset för att se hur de gått 
tillväga.

Sökande: 

Hälleforsnäs Idrottsförening

Beviljat belopp: 

20 000 kr, 2004-01-21

Utbetalt: 0 kr

Information till de boende runt sjön 
Skundern för ökad kunskap om sjöns 
ekologiska situation, Information för 
att påverka markägares och boendes 
miljömässiga beteende, Sakkunnig hjälp 
och studiebesök för att göra lämpligaste 
metodval för insatsen, Underlag till ansökan 
om projektbidrag.

Sökande: 

Föreningen Skunderns 
Miljö- och fiskeförening

Beviljat belopp: 

20 500 kr, 2003-09-16

Utbetalt: 7 201,50 kr

Lanthandel i kris

Konstfrusen bandybana

Lilla Malma Upplevelsecenter 
Ansökan avser utveckling av 
visioner samt göra en planering 
för delprojekten inför en 
kommande projektansökan, 
studiebesök, göra hemsida.

Sökande: 

Föreningen Lilla Malma Upplevelsecenter 

Beviljat belopp: 

15 000 kr, 2003-04-15

Utbetalt: 0 kr

Miljöprojekt Skundern
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Seminarium/temadag genomförs kring 
gemensamhetsföretag, som skall främja 
en bra grundservice på landsbygden. 
Målet är att lära mer om nya former 
och en annorlunda affärsidé för drift 
av verksamheter som ska främja en bra 
grundservice på landsbygden.

Sökande: 

Valla Sköldinge sockenråd

Beviljat belopp: 

23 400 kr, 2004-04-21

Utbetalt: 21 617,50 kr

Medel söktes för förankringsarbete och 
utveckling av projektidé kring ett centrum 
för issegling vid Fiskeboda.

Utvecklingschecken ledde till en 
ansökan om projekt som beviljades och 
genomfördes. Föreningen har också 
genomfört ett utbytesprojekt med 
Sligo-området på Irland med issegling/
Atlantsegling för ungdomar.

Sökande: 

Svenska Isseglarförbundet

Beviljat belopp: 

12 000 kr, 2003-09-16

Utbetalt: 12 000 kr

Efter branden av ICA-affären i 
Björkvik ansökte bygdekommittén 
om medel för att försöka hitta 
lösningar för en lanthandel och 
annan service i Björkvik. 

Ansökan drogs tillbaka.

Sökande: 

Björkviks Bygdekommitté 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-09-13

Utbetalt: 0 kr

Grundservice på landsbygden

Isseglingscentrum 
vid Hjälmaren

Lanthandel i Björkvik 

Med hjälp av utvecklingschecken ges 
möjligheter att forma projektet att 
bygga ett bredbandsnät som täcker 
alla på landsbygden. Studiebesök 
ska göras till andra anläggningar 
för utbyte av idéer och ta tillvara 
lärdomar från andra liknande projekt.

Sökande: 

Föreningen Bredband i Medvind

Beviljat belopp: 

20 000 kr, 2002-12-11

Utbetalt: 0 kr. 

Föreningar i Julita vill skapa ett gemensamt 
hantverks- och föreningshus, som också 
ska fungera som kurslokal. För att prova 
idén behöver stormöten arrangeras, 
studiebesök göras samt marknadsförings- 
och administrativa kostnader täckas.

Utvecklingschecken ledde till 
projektansökan, som beviljades och är 
under genomförande, i andra lokaler än 
ursprungsidén.

Sökande: 

Samverkande föreningar i 
Julita 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-09-13

Utbetalt: 9 743,83 kr

En aktivitetsdag arrangeras i syfte att locka 
nya besökare till parken. Besökare som genom 
denna dag ges möjlighet att upptäcka parken 
som en naturlig mötesplats för allehanda 
aktiviteter. Pengarna ska användas till 
marknadsföring och en enkätundersökning 
som genomförs bland barn och vuxna. 

Sökande: 

Björkviks Folkets 
Parkförening 

Beviljat belopp: 

24 450 kr, 2005-06-15

Utbetalt: 24 450 kr

Bredband i Medvind

Apoteksvillan 

Björkviks Folkpark 
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Katrineholm

1�

Motala

1�

För att inspirera byalag/bygderåd m fl som 
arbetar med lokal utveckling och för att 
främja ökat erfarenhetsutbyte mellan olika 
utvecklingsgrupper inbjuds byalag/bygderåd/
byaråd etc till en gemensam bussresa genom 
leaderområdet. Under färden tittar vi på olika 
utvecklingsprojekt. 

Sökande: 

Utvecklingsgrupper i 
Motala kommun

Beviljat belopp: 

10 000 kr, 2003-06-18

Utbetalt: 6 052 kr

En Byastämma ordnas angående utveckling av bygden, där 
ortsbefolkningen ges möjlighet att komma med förslag och idéer till 
lämpliga aktiviteter för Tjällmo-bygden. 
Därefter sker en uppföljning vid tre 
tillfällen för att ge alla invånare möjlighet 
att komma till tals. Inkomna synpunkter 
och idéer sammanställs och utvärderas. För 
att ytterligare förankra och ge information 
kommer följande material att tas fram: 
Faktablad Tjällmo – till samtliga hushåll
TjällmoBladet – informationsblad fyra gånger/
år; Informationstavla

Idékvällarna ledde till flera projektförslag som senare skickats till 
Våg21, och som har blivit beslutade projekt som genomförts

Sökande: 

Tjällmo Byalag

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2002-08-13

Utbetalt: 24 974,48 kr

Ansökan avser utredningsarbete kring två 
projektidéer för att sammanväva dessa 
till en gemensam projektansökan. Senare 
ändrades inriktningen på checken och istället 
färdigställdes marknadsföringsmaterial 
– broschyr, hemsida.

Sökande: 

Tjällmo byalag och 
Tjällmo Ridklubb 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-06-18

Utbetalt: 23 154 kr

Bussresa i leaderbygd

Förankringsprocess Leader+

Information/Utveckling 
i Tjällmo

Undersöka möjligheterna att 
avstycka och överta en f.d. 
omformarstation för att använda 
för olika kulturaktiviteter.

Sökande: 

Samverkande föreningar i Sköldinge 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-09-13

Utbetalt: 7 500 kr

En förstudie genomförs för att 
undersöka grundservicen vad gäller 
infrastruktur på landsbygden samt 
undersöka möjligheterna att ta fram 
en arbetsmetod och modell för att 
kartlägga bygdens behov.

Sökande: 

Länsbygderådet Södermanland 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2004-02-12

Utbetalt: 25 000 kr

Förstudier genomförs inför en 
projektansökan angående ett 
teaterprojekt för besöks- och 
turistnäringen på landsbygden runt 
Katrineholm.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan.

Sökande: 

Katrineholms arbetarteater

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2004-09-16

Utbetalt: 24 027 kr

Möjligheterna undersöks att genomföra 
projektet Björkvik 2008. Upprättande 
av arkitektskisser för tänkta objekt, 
såsom livsmedelsaffär/näringsställe, 
bygdekontor, gästgiveri/pensionat mm.

Utvecklingschecken ledde till en 
ansökan om projekt, vilken beviljades och 
projektet genomfördes.

Sökande: 

Björkviks Bygdekommitté 

Beviljat belopp: 

22 304 kr, 2004-03-18

Utbetalt: 22 000 kr

Omformarstation i Sköldinge 

Service på landsbygden

Sörmländskt Herrgårdslif

Vision Björkvik 2008
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Motala

18

Nyköping

19

Organisera nätverk för delprojekt, ordna 
möten med intressenterna, göra marknads- 
och andra undersökningar, projektkalkyler, 
offertföfrågningar mm för att kunna göra en 
fullständig projektansökan för ett eller flera 
Leader+projekt. 

Utvecklingschecken ledde till ett par 
projektansökningar som beviljades och 
projekten genomfördes.

En inspirationsresa genomförs i 
Bråvikenområdet för att de lokala 
utvecklingsgrupperna ska ges tillfälle 
att hitta former för samarbete och 
eventuellt starta interregionala 
projekt.

Sökande: 

Våg21 tillsammans med 
Kustlandet Leader+ 

Beviljat belopp: 

10 000 kr, 2005-02-16

Utbetalt: 4 419 kr

Ansökan avser förstudie inför en 
kommande projektansökan. Projektet 
är att utveckla området i Tunaberg med 
bland annat ett Bergshistoriskt museum. 
Förstudien består i konsultkostnader, 
resor, möten etc.

Utvecklingschecken ledde till en 
ansökan om projekt, som beviljades och 
genomfördes.

Sökande: 

Föreningen för Historisk 
Bergshantering och Tunabergs 
Hembygdsförening

Beviljat belopp: 

20 000 kr, 2003-03-18

Utbetalt: 18 875 kr

Sökande: 

Föreningen Idégruppen

Beviljat belopp: 

23 000 kr, 2003-05-14

Utbetalt: 22 430,20 kr

Bråviken i fokus 

Historisk Bergshantering 
Tunaberg

Nävåns Dalgång

Sökande: 

Föreningen Öppen Bildverkstad i 
Godegårds Församling

Beviljat belopp: 

8 000 kr, 2003-04-15

Utbetalt: 5 554 kr

Bygderådet ansökte om medel för att 
göra en marknadsundersökning bland 
invånarna för att få fram förslag och idéer 
för att utveckla bygden. 

Utvecklingschecken medförde en del 
förslag till projekt, som senare beviljades 
av Våg21 och genomfördes.

Sökande: 

Godegårds bygderåd

Beviljat belopp: 

10 000 kr, 2002-09-11

Utbetalt: 5 243,50 kr

Ansökan avser framtagande av 
informationsmaterial inför en 
kommande projektansökan.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan som beviljades.

Marknadsundersökning i 
Godegård

Öppen Bildverkstad 
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Vingåker

20

Vingåker

21

Ursprunglig ansökan avsåg genomförande, 
uppföljning och utvärdering av 
Framtidsverkstad i Högsjö. Syfte var att få 
regionen runt Trelänsröset att bli ett centrum 
för bygden. Denna blev av olika anledningar 
inte av, varför ansökan beviljades att istället 
använda pengarna till Välkomstskyltar till 
Högsjö, Brevens Bruk och Kilsmo.

Sökande: 

Bygderådet SAMS

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2002-08-13

Utbetalt: 25 000 kr

Medel söks för att ta fram 
presentationsmaterial inför en kommande 
projektansökan med fokus på de 
informationspunkter föreningen planerar 
att uppföra längs linbanan, i samverkan 
med både föreningar och företag, 
kommuner och andra myndigheter.

Föreningen har inkommit med 
projektansökan, som beviljades och 
projektet har genomförts.

Sökande: 

Föreningen Kalklinbanans 
Vänner

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-03-18

Utbetalt: 25 000 kr

Föreningen ansöker om utvecklingscheck 
för att kunna genomföra studiecirklar 
kring landsbygdsutveckling och Läppe 
historia samt genomföra möten och 
studiebesök för mobilisering och 
information. Detta för att komma fram till 
en gemensam plattform som kommer att 
ligga till grund för en projektansökan. 

Ansökan om projekt har inkommit och 
beviljats.

Sökande: 

Kreativa Läppe byalag

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-04-15

Utbetalt: 25 000 kr

Framtidsverkstad i Högsjö

Kalklinbanans Vänner

Kreativa Läppe 

Medel söks för att klarlägga 
möjligheterna till ett mer omfattande, 
långsiktigt utvecklingsprojekt med syfte 
att öka bostadsbyggandet och därmed 
inflyttningen i våra mindre orter.

Sökande: 

Projektgruppen SmåBygg

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-02-16

Utbetalt: 0 kr

Deltagarna i nätverket Hjälmaren Runt vill 
skapa en cykelled runt sjön Hjälmaren. 
Genom att ta fram en egen turistkarta för 
cyklande turister, där olika besöksmål, 
matställen och övernattningsmöjligheter etc. 
finns inprickade, skall området göras mer 
attraktivt för turister på cykel.

Sökande: 

Föreningen Hjälmaren 
Runt

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2002-11-14

Utbetalt: 24 950 kr

Ansökan avser en förstudie av en regional 
satsning kring en kultur- och idrottsarena 
i Forsby kalkbrott. Åstadkomma 
dokumentation som kan ligga till grund 
för ansökning hos Leader+ samt berörda 
kommunala, landstingskommunala och 
statliga instanser.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan, som beviljades och ett 
förstudieprojekt genomfördes.

Sökande: 

Forsby Arena Ideell Förening

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-05-14

Utbetalt: 10 464,50 kr 

Bostadsbyggande i 
småorter på landsbygd

Cykelled runt Hjälmaren

Forsby Arena
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Vingåker

22

Vingåker

2�

Sökande: 

Föreningen Vingåkers Föreningsråd

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-04-15

Utbetalt: 25 000 kr

Genom att lyfta fram ån och göra 
omgivningarna tillgängliga för 
ortsbefolkningen ökas attraktionskraften. 
Ansökan syftar till att utveckla idéer och ta 
fram en projektansökan.

Utvecklingschecken ledde till 
projektansökan som beviljades. Projektet har 
genomförts.

Sökande: 

Föreningen Vingåkersåns 
Vänner under bildande

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2002-11-14

Utbetalt: 25 000 kr

Ansökan avser att prova idén 
att arrangera spelmansstämma 
vid Viala hembygdsgård 
utanför Vingåker. Om försöket 
faller väl ut avses att ordna 
spelmansstämma årligen.

Sökande: 

Vingåkers Hembygdsförening samt 
Studieförbundet Vuxenskolan Vingåker 

Beviljat belopp: 

21 000 kr, 2005-03-17

Utbetalt: 18 646 kr

Utveckling av regionen söder 
om Hjälmaren genom att visa på 
mångfalden av konstnärer, hantverkare 
och musiker i området. Detta ska ske 
genom gemensamma arrangemang, 
såsom utställningar mm.

Sökande: 

Nätverket Söder om sjön, ingående 
i föreningen Hjälmaren Runt 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2005-04-14

Utbetalt: 24 391,90 kr

En förstudie ska göras inför en 
kommande ansökan gällande ett 
större utvecklingsprojekt med syfte 
att skapa ett samverkansforum 
mellan föreningar i en kommun.

Småbåtshamn Vingåker

Spelmansstämma i Viala 

Söder om sjön 

Vingåkers Föreningsråd 

Genomföra förstudier inför en 
projektansökan för att utveckla ett 
filmvisningsprojekt i Öljaren.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan som beviljades. Projektet 
genomfördes av olika anledningar inte.

Sökande: 

Föreningen Hjälmaren Runt

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2004-10-18

Utbetalt: 25 000 kr

En Kulturverksta’ ska 
skapas för att erbjuda 
möjlighet att utveckla 
talang inom musik, 
drama, dans och konst. 
Marknadsundersökning 
och studiebesök. 

Sökande: 

Föreningen Hjälmarens Historiska MusikTeater 

Beviljat belopp: 

24 500 kr, 2005-06-15

Utbetalt: 17 145,93 kr

Möjligheterna att genomföra en 
TV-sändning med Rhapsody in 
Rock på Forsby Arena under 2005 
undersöks.

Sökande: 

Ideella Föreningen Forsby Arena

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2004-10-18

Utbetalt: 0 kr

Kultur- och biografprojekt 
Hjälmaren & Öljaren

Kulturverksta’

Rhapsody in Rock 
på Forsby Arena
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Örebro
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Örebro
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Ansökan avser förstudier inför 
projektansökan. Upprätta situationsplan, 
förvärva erforderliga tillstånd för att 
återskapa Skomakarholmen till en mötesplats 
för närboende, båtmänniskan, naturvännen, 
friluftsfolket. Projektet vill rädda miljön på 
ön och skapa förutsättningar för framtida 
sunda verksamheter med livskvalitet och 
miljömedvetenhet som honnörsord.

Föreningen söker medel för att ta fram 
och utveckla delmål för en kommande 
projektansökan. Projektet syftar till att 
återskapa kvarnbacken till en kulturell och 
historisk plats, en naturlig samlingsplats för 
ortsbefolkning och besökare med kvarnen 
som medelpunkt.

Sökande: 

Kvarnbacksföreningen i 
Odensbacken 

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-02-13

Utbetalt: 680 kr

Ansökan avser 
arbetsmöten, studiebesök, 
informationsspridning samt 
infomöte för att få fram en 
projektansökan för satsningar på 
Vinön.

Utvecklingschecken ledde 
till en projektansökan, som 
beviljades och genomfördes.

Sökande: 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

Beviljat belopp: 

23 500 kr, 2003-11-11

Utbetalt: 4 935 kr

Sökande: 

Skomakarholmens 
Utvecklingsgrupp

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2003-02-13

Utbetalt: 13 726 kr

Kvarnbacken, Odensbacken

Satsningar på Vinön

Skomakarholmen, Östernärke

Föreningen ansökte om medel för att 
genomföra en miljöstudie, nödvändig för 
det vidare arbetet med en projektansökan 
med syfte att skapa möjlighet till bredband i 
Odensbacken och övriga delar av Östernärke. 
Därefter sammanställs olika alternativ och en 
förankring ska ske hos alla intresserade parter.

Utvecklingschecken ledde till en 
projektansökan till Våg21, som beviljades och 
genomfördes.

Sökande: 

Intresseföreningen 
Bredband i Östernärke

Beviljat belopp: 

25 000 kr, 2002-10-11

Utbetalt: 25 000 kr

Studieresor ska genomföras samt inledning 
av kontakter med konsthantverkare och 
studieförbund. Inbjudan till föreläsningar 
samt bildande av en ekonomisk förening. 
Därefter ska en projektansökan göras med 
syfte att skapa ett hantverkscentrum i 
Brevens Bruk.

Sökande: 

Föreningen 
Hantverkscentrum i 
Brevens Bruk

Beviljat belopp: 

15 000 kr, 2003-10-16

Utbetalt: 14 228 kr

En gemensam bussresa görs 
till olika leaderprojekt i Våg21-
området för att inspirera till 
projektidéer. Deltagare är lokala 
utvecklingsgrupper i Östernärke.

Sökande: 

Utvecklingsgrupper inom Örebro 
kommun

Beviljat belopp: 

16 800 kr, 2003-10-16

Utbetalt: 16 212 kr

Bredband i Östernärke

Hantverkscentrum 
i Brevens Bruk

Inspirationsresa Östernärke
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