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Inledning 

 

Projektledarens förord 

 

Leader+ Nedre Dalälven, har med projektet ”Stöd och utvärdering” genomfört en 
utvärdering för arbetet från starten 2001 fram till februari 2006. Utvärderingen 
beskriver beräknade effekter och resultat samt framtida möjligheter som skapats i 
de projekt som Lokala Aktionsgruppen har beviljat stöd.  

Utvärderingen ska på ett enkelt sätt lyfta fram effekter och resultat av 
samhällsekonomisk betydelse med utgångspunkt från de många projektens olika 
karaktärer och den kunskap som där finns tillgänglig.  

Det handlar om ett drygt 80-tal aktuella projekt, inom en rad olika områden, som 
under den snart sexåriga perioden genomförts i det vidsträckta området.  

Att finna en form som på ett sammanhållet, enkelt och tydligt sätt, kan ge överblick 
för läsaren, har varit en verklig utmaning. Inte minst då det varit angeläget att kunna 
spegla resultaten av projektens arbete också i form av skapade egna resurser och 
den lokala betydelsen som kommit ur projekten. 

Den lösning som valdes är en redovisning baserad på ett gemensamt formulär, 
besvarat av projekten. Projektledaren, och i viss mån kansliet, har ställt upp som 
stöd för projekten i arbetet.  

Första delen av utvärderingen ger en kortare introduktion till utvecklingsarbetet och 
organisationen under perioden. Därefter en beskrivning av resursfördelningen i 
området följt av projektredogörelsen och slutligen ungdomssatsningen som ett eget 
kapitel. 

I bilagan presenteras bl a projektformulären. 

Henrik Thomke 
Projektledare 
2006-04-22 
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Sammanfattning 

 
Såväl avslutade som pågående projekt ingår i utvärderingen. Projekt som redan 
lämnat slutredovisning har getts möjlighet att uppdatera sina effektberäkningar t o 
m februari 2006.  

Programperioden för Leader+ pågår tom utgången av år 2006. Projektens 
verksamhet kommer dock att kunna fortsätta även under år 2007. 

I utvärderingen ingår nära 90 pågående och avslutade Leader+ -projekt samt 16 
ungdomsprojekt. Då hela leaderplanens verksamhet är projektbaserad finns 
ytterligare rent administrativa/mobiliserande/stödjande projekt som själva ej har 
någon effekt och därför ej ingår i utvärderingen. 

Alla effekter syns ej under projektens gång utan de förväntas växa fram och uppstå 
vid projektens avslutande och därefter.  

Ett mycket stort lokalt engagemang har byggts upp genom projektens arbete. Ett 
tankeväckande exempel på detta är att totalt 5 254 personer, varav 2 262 kvinnor 
och 2 992 män, deltagit i utbildningsinsatser som genomförts inom projekten.  

Ett annat exempel på lokalt engagemang är att 301 nya nätverk skapats genom 
projekten. Ytterligare ett kan vara fördelningen på olika driftsformer; Ideell förening 
60 st, Aktiebolag, 7 st, Ek förening 10 st, Stiftelse 7 st.  

 Antal nya arbetstillfällen, omräknade till helårsarbeten, beräknas till 108 kvinnor 
respektive 125 män (233 helårsarbeten) och för bevarade arbetstillfällen 85 kvinnor 
respektive 161 män (246 helårsarbeten).  

Antalet nya dagbesök/gästnätter beräknas fram till februari 2006 uppgå till ca: 137 
000, något som givetvis har betydelse för bl a transport, handel och övrig 
servicenäring i området. 

Antal företag som nystartats anges för kvinnor till 59 och för män till 68, totalt 127, 
och bevarade företag 37 för kvinnor och 26 för män, totalt 63. Övrig nystartad 
verksamhet uppges för kvinnor till 68 och för män till 73, totalt 141. 

S k multiplikatoreffekter är ej medtagna i effektberäkningarna.  

Beträffande nya produkter anges de till 196 tjänster och 110 varor. 

I tabellform, sid 36 – 37, redovisas projektens betydelse lokalt. Vidare en öppen 
listning med exempel av efterlämnade ”hårda” respektiva ”mjuka” resurser. 

Leaderområdet omfattar i huvudsak landsbygdsdelar av 10 kommuner i fyra län. 
LAG-gruppens representantskap har varit fördelat över såväl de olika geografiska 
delarna som de tre samverkande samhällssektorerna, privat, ideell och offentlig 
sektor.  

Resursfördelningen sett till antal projekt respektive medel i området har, trots att 
LAG-besluten ej baserats på ”geografisk rättvisa”, ett utfall som stämmer väl med 
hur de olika medfinansiärerna varit engagerade.  
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Sett till de totala resurserna i projekten, är kommunernas uppväxling av satsade 
medel hittills drygt 10 gånger insatsen. Den totala resursinsatsen i leaderprojekten, 
inklusive ideell tid, uppgår till minst ca 118 MSEK. 

Summa privat kontantfinansiering uppgår till 32,1 MSEK, därutöver lokalt 
engagemang som ideell tid till 26,3 MSEK.  

Ett av ungdomsprojekten är ”Ungdomschecksprojektet” som har beviljat 37 av 53 
ansökningar. För ungdomsprojekten är en tydlig tendens att ungdomar söker sig till 
tätorter, där Leader+ inte kunnat bevilja stöd p g a geografiska avgränsningar. 
Ungdomsprojekten anses ha varit väldigt självgående och det finns mycket idéer 
och vilja bland ungdomarna. 

Leadermetoden utgår från ett underifrånperspektiv och nätverksarbete för en god 
lokal förankring. Erfarenheten visar tydligt på vikten av ett brett lokalt engagemang. 
Projekt, som i alltför hög grad är beroende av en enda eldsjäl, tappar lätt 
kontinuiteten, om denna nyckelperson flyttar från området eller av andra skäl 
lämnar projektarbetet. Från personer som är aktiva i projekten har önskemål 
framförts om färdiga underlag för att enklare sköta administrativa uppgifter och 
planering samt också arbetet med rekvisitioner och slutrapport. Ett konkret exempel 
kan vara en utveckling av svarsformuläret som använts under utvärderingen.  

En bidragande orsak till den positiva trend arbetet med planen fått under 
projektperioden har varit den av projekten mycket uppskattade och tillgängliga 
support, som varit tillgänglig vid leaderkansliet.  

Avslutningsvis är det viktigt att notera med vilket engagemang projekten ställt upp 
för att hjälpa till i utvärderingsarbetet. Det får tolkas som en stark tro på en framtid 
för området och för förståelse om vikten av vad samarbete lokalt och över olika 
gränser kan leda till. För övrigt anger hela 58 % av projekten att arbetet lett till just 
stor förbättring när det gäller ”Framtidstro” och 54 % när det gäller 
”Samarbetsklimat”. 

  

 



 
 
 

 

Leader+ 

+ tecknet 

Skiljer nuvarande programperiodens version från föregångarna Leader I och II, då 
Leader+ ska bli ännu bättre än föregångarna. 

Bakgrund 

Leader+ är en förkortning av det franska ”Liaisons Entre Actions de Dévelopement 
de l’Economie Rurale ”, som betyder: Länkar mellan åtgärder som syftar till att 
utveckla landsbygdens ekonomi”.  

Leader+ är ett EU-gemenskapsinitiativ som ska främja utveckling på landsbygden. 
Med utgångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ ska Leader+ stödja 
nyskapande metoder för utveckling och förnyelse. Under innevarande 
programperiod har Leader+ alltmer blivit mer en genomförandemetod, kanske i 
högre grad inom Leader+ Nedre Dalälven än i andra områden. Detta har än mer 
accentueras i programskrivningarna inför kommande leaderperiod. 

Leader står för en speciell arbetsmetod som för sitt resultat anger följande fördelar 
jämfört med andra arbetssätt: 

 En metod att öka den lokala demokratin och fördela beslutsansvar på ett 
nytt sätt. 

 Mobiliserar lokala resurser och lokal kompetens. 

 Initierar samarbete mellan sektorer av samhället som annars sällan 
samarbetar. 

 Frigör finansiella resurser som annars inte skulle ha varit tillgängliga för 
samhällsutveckling. 

Nationella Leader-program har utarbetats i varje EU-land. EU-kommissionens 
generaldirektorat för jordbruk är ansvarigt för programmet Leader+. 

Organisation i Sverige  

Leader+ är ett verktyg inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att befrämja 
strukturomvandlingen på den europeiska landsbygden och utgör en del av 
Sveriges övergripande landsbygdspolitik. 

I Sverige ansvarar Glesbygdsverket för administration av programmet och 
Jordbruksverket för utbetalning av medel.  

En nationell Övervakningskommitté för Leader+ följer programmets genomförande, 
och fattar minst två gånger per år beslut av övergripande karaktär med betydelse 
för programmet. 
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Svenska nätverket för Leader+ ska se till att information om Leader samlas in och 
sprids, både mellan LAG-grupperna och utåt. Nätverket ska också underlätta 
kontakter med leaderområden i övriga Europa. Hushållningssällskapens Förbund 
har fått uppdraget i Sverige. 

Regionalt ansvarar ett Leaderområdes Lokala Aktionsgrupp (LAG) och dess 
kanslifunktion för arbetet med att genomföra den plan som Glesbygdsverket 
godkänt för de olika leaderområdena.  I Sverige finns 12 Leader+ -områden från 
Hälsingland i norr till Blekinge i söder.  Inom Mål 1 -området finns dessutom tre s k 
leaderliknande områden, uppbyggda på samma modell som Leader, men med 
finansiering från andra källor. 

Trepartssamarbete och Lokal Aktions Grupp (LAG) 

Leader kännetecknas av trepartssamarbetet mellan privat, offentligt och ideell 
sektor med ett gemensamt intresse för utveckling i ett område. Parterna bildar en 
lokal aktionsgrupp (LAG) för området. I LAG ingår en tredjedel från vardera sektorn. 

Utvecklingsarbetet baseras på förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, 
nätverksbyggande och samverkan. De tre parterna utarbetar, förankrar och tar 
tillsammans ansvar för den plan utvecklingsarbetet ska genomföras efter. Arbetet 
ska baseras på lokala initiativ och projekten ska vara nyskapande i berört område. 

Samarbete över sektorsgränser och geografiska gränser är ett viktig del av 
leadermetoden. Ett aktivt utbyte av erfarenheter och lösningar med andra svenska 
leaderområden och även leaderområden i övriga Europa, är en av EU:s hörnstenar 
med Leader-arbetet. 

LAG beslutar om vilka projektansökningar som ska få stöd och med hur mycket. 
LAG:s hantering grundar sig på ett antal bas- respektive övriga urvalskriterier,  vilka 
antagits i den egna planen och kan därigenom  skilja sig mellan olika Leader+ -
områden. LAG:s beslutsarbete är aktivt och kan innebära begäran om 
kompletteringar och omvärdering av den projektbudget som sökande inlämnar. 

Jordbruksverket har formell beslutsrätt och LAG:s beslut vinner laga kraft först när 
de fastställts av Jordbruksverket. 

Europeiska särdrag 

Finland (Alma, Pomo, Leader), Irland (Nationella Leaderprogrammet) och Spanien 
(Proder) har anammat Leaders arbetssätt även utanför de utpekade 
leaderområdena. För att använda metoden bredare och nå sökande som inte 
kunnat söka medel ur Leader-potten, har man satsat på flera finansieringsalternativ 
genom egna nationella kompletterande program. Dessa är uppbyggda på samma 
modell som Leader, men med finansiering från andra källor som t.ex. Mål 1 och 
nationella medel. 

Allmänt sett har Svenska Leader-grupper största områdesbudgeten. I stora delar 
av  södra Europa, är det aktiva politiska stödet kraftigt, något som exv. är ovanligt i 
Sverige och Danmark. 

Irland har hamnat i en situation där begreppet Landsbygdsutveckling kommit att bli 
synonymt med Leader. Således en stark och tydlig acceptans. 
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Ju längre norrut i Europa, desto mer fokus ges åt underifrånperspektivet. I södra 
Europa är vanligare att se Leader som ett aktivt sätt att få sin ekonomi att räcka till i 
de ofta väldigt små landsbygdskommuner det där är frågan om. 

Principen med Leader+ finansieringen 

Ett nationellt Leaderprogram utarbetas av varje EU-land där detaljerna runt 
finansieringsformen också bestäms. 

Finansieringsmodellen innebär att EU:s Leadermedel står för max 20% av 
projektkostnaden. Svenska offentliga medfinansiärer garanterar i ansökan, via s k 
medfinansieringsintyg till planen, sin medverkan för upp till 30% och resterande 
50% är privata medel.  

Projektägarens egen 
insats, s.k. privat 
finansiering, kan  
bestå av: 
- egna kontanter 
- oavlönat ideellt 
  arbete 
- företagssponsring 
- privata natura- 
  förmåner

LEADER-medel 
från kommuner, 
stat och landsting 

LEADER-medel från  
EU (Jordbruksfonden) 

Exempel på hur ett LEADER-projekt kan finansieras. Värdet av den egna insatsen 
måste vara minst lika stort som stödet från LEADER+.  I det här exemplet utgör den 

egna insatsen 55 % av projektets totala omfattning och LEADER-stödet 45 %. 
 

 

Exempel på offentliga medfinansiärer är länsstyrelse, kommun, kyrkan, statliga 
verk och offentliga fonder. 

Som privat finansiering räknas ideellt arbetad tid, kontanta medel och rabatter. 
Ideell tid värderas i Leader+ Nedre Dalälven till 175 SEK/tim för vuxna och 90 
SEK/tim för ungdomar 13-17 år. 

0 1 2 3

Svensk offentlig finansiering Ger uppväxlingseffekten 
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En möjlighet med finansieringsmodellen är att den ekonomi en svensk offentlig 
finansiär går in med i trepartssamarbetet ”växlas upp” med upp till 2,3 gånger det 
egna värdet!  

Med detta menar EU att stimulera en samverkan mellan samhällets olika parter och 
skapar incitament för den allmänna sektorn att ta tillvara möjligheten till uppväxling 
genom ett lokalt engagemang. 

Två insatsområden 

EU-kommissionen har i Leader-systemet två skilda s k insatsområden.  

• ”Insatsområde 1” -  Utgörs av själva grunden som omfattar det ordinarie 
utvecklingsarbetet inom det egna Leaderområde.  

• ”Insatsområde 2” - utgörs av samarbetsprojekt med andra Leaderområden 
inom eller utom Sverige med avsikt att stimulera gränsöverskridande 
kontaktarbete och erfarenhetsutbyte inom Europeiska Unionen. 
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Varför ett Leader+ i Nedre Dalälven? 

Nedre Dalälven 

Längs Dalälvens nedre lopp med omland finns en lång tradition av 
gränsöverskridande samarbete. Bildandet av NeDa, Nedre Dalälvens 
Intresseförening med dotterbolaget NEDAB 1986, konkretiserade behovet som 
fanns. Ett initiativ, väl förankrat hos områdets då sju kommuner och dess näringsliv.  

I Nedre Dalälvsområdet har under NeDa:s arbete vuxit fram ett gemensamt 
engagemang och vilja att samarbeta med regionens frågor. En region som genom 
älven hålls samman kring en gemensam identitet i delar av fyra landskap 
respektive län och numera nio kommuner. Nedre Dalälven har valt att samla sig 
kring begreppet  ”landskapet mellan landskapen”, som utförligt beskrivs historiskt 
och med avseende på naturen i leaderplanen. 

Fakta om Leader+ Nedre Dalälven 

Leader+ Nedre Dalälven, är ett landsbygdsområde med en yta på ca 6 700 km2 
och ca 65 000 innevånare. Det sträcker sig över delar av fyra län och de nio 
kommunerna Säter, Hedemora och Avesta i Dalarnas län, Hofors, Sandviken, och 
Gävle i Gävleborgs län, Älvkarleby och Tierp i Uppsala län samt Sala och Heby i 
Västmanlands län. (Heby f n under övergång till Uppsala län.) Därtill anslöt sig 
Hofors kommun till L+ Nedre Dalälven. 

Kännetecknande för området är att det ligger i sina respektive läns utkanter. 

Avgränsning av Leader+ -området följer i huvudsak NeDa:s huvudsakliga 
verksamhetsområde samt Hofors kommun. Inom NeDa-kommunerna har därtill 
några delar som ej varit aktiva delar av NeDa kommit med i form av Hållnäs, 
Svartådalen (Västerfärnebo), nordvästra delarna av Säters kommun samt norra 
delarna av Sandvikens kommun. I efterhand kan konstateras att 
gränsdragningsfrågan, p g a den hårda tidspress som rådde med att komma in 
med ansökan, kanske inte alltid fick den genomlysning som den borde ha fått. 
Sålunda har också delar av de mer centrala delarna i området i onödan hamnat 
utanför den formella gränsen, t ex Koppardalen i Avesta och delar i norra Tierp 
(Strömsberg). När utvidgning i sydvästra Sala skedde, så har det i efterhand visat 
sig varit bra om Sätra Brunn och Fläckebo också hade kommit med. Dessa båda 
områden ingår i Svartådalen som kommit att spela en framträdande roll i Leader+ 
Nedre Dalälven. 

Leader+ arbetet i Nedre Dalälven 

I början av år 2000 väcktes tankar om att Leader+ programmet skulle passa bra för 
utvecklingsarbetet inom Nedre Dalälven.  

Områdets 10 kommuner såg möjligheter, inte minst ekonomiska, med Leader+ 
programmet. Kommunerna ställde, tillsammans med de åtta länsorganen, upp med 
vardera 10 000 kr, totalt 180 000 kr, till NeDa för att samordna arbetet med 
utarbetandet av en plan. 

Följande redogör kortfattat för Leader-processen i NeDa-området från idéstadiet, 
via mobiliseringsskedet till operativt skede: 
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K
va

rta
l 1

 Propå från några kommuner leder till att styrelsen för NeDa beslutar att aktivt 
verka för att bli ett Leaderområde.  
De 10 berörda kommunerna och åtta länsorganen bidrar med vardera 10’ SEK 
för utarbetande av plan.  
Kommunal referensgrupp bildas. 

K
va

rta
l 2

 Lokala möten genomförs tillsammans med kommunernas utvecklings- / 
näringlivsföreträdare. 
Den 12/4 hålls stormöte, med över 130 deltagare, SWOT-analys genomförs och 
interimistisk LAG utses som tillsammans med kommunerna utarbetar planen. 
Fortsatt lokalt mobiliseringsarbete med möten. 

K
v 

3 Planen med ansökan lämnas vid halvårsskiftet 2000 in till Glesbygdsverket. 32 
sökandeområden konkurrerar om 12 platser. 

Å
r 2

00
0 

 

K
va

rta
l 4

 Den 30/10 står det klart att L+ Nedre Dalälven blir av. 
Den 24/11 hålls konstituerande stämma för ideella föreningen Leader+  -Nedre 
Dalälven. 
Fullständig medfinansieringsplan inlämnades 28/12 (som enda område  inom 
utsatt tid), till Glesbygdsverket .  

K
v 

1 
– 

2 

Kanslipersonal rekryteras och kontor etableras i  Gysinge. 
Komplettering av planen i samråd med Glesbygdsverket. 
Informationsmaterial tas fram och en egen hemsida öppnas.  
Offentliga informationsmöten hålls i alla delar av leaderområdet.  Å

r 2
00

1 

K
v 

3 
– 

4 
  Den 3/7 godkänns svenska Leader-programmet av kommissionen. 

Den 28/9 fattar LAG de första besluten om stöd till projekt. 
Under året beviljar LAG 18 projekt stöd med totalt 7 MSEK. 

Å
r 2

00
2 

 

Satsning på ungdomars möjligheter inom Leader+ med särskilt 
informationsmaterial, ungdomshemsida, direktadresserade utskick och ett stort 
antal informationsträffar. 
Ungdomscheckar introduceras som en ny stödform med förenklat förfarande för 
att få tillgång till mindre stödbelopp (max 20 000 SEK). 
Vid årets slut har LAG beviljat 59 olika projekt stöd med sammanlagt 22,3 
MSEK, varav 15 ungdomsprojekt.  
Därutöver bifall till fyra ungdomscheckar. 

Å
r 2

00
3 

 

Det internationella arbetet inleds. I oktober genomförs en studieresa till södra 
Finland. 
20 nya ungdomscheckar får bifall under året. 
Vid årets slut har LAG beviljat totalt 85 olika projekt stöd, med 31,2 MSEK, varav 
14 större projekt som omfattar hela Leaderområde. 

Å
r 2

00
4 

 

Medverkan i ett nationellt ungdomsnätverk för Leader i Sverige. 
Internationell utbyte startas, med ett Leaderområde i södra Finland och ett med 
partners i Skottland, England och Frankrike. 
Dalälvsprojektet del 1:1 nomineras som kandidat till ”Årets Leader”. 
Vid årets slut har LAG beviljat totalt 104 olika projekt stöd, sammanlagt 42,5 
MSEK. 
Antalet ungdomscheckar uppgår till totalt 26 st. 
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Å
r 2

00
5 

 

Förstudie för Svartådalens bygdeutveckling nomineras som kandidat till Årets 
Leader och utses av Svenska Leader-nätverket och EU-kommissionen att ingå i 
en europeisk katalog med exempel på särskilt goda Leader-projekt. 
Arbetet med utvärdering av Leader+ Nedre Dalälven intensifieras. 
Landsbygdskommittén förordar en utvidgad tillämpning av leadermetoden och 
det blir klarlagt att Leader kommer att fortgå nästa programperiod inom ramen för 
ett nytt LBU-program. 
LAG fattar beslut om att eftersträva ett fortsatt arbete med leadermetoden i 
Nedre Dalälvsområdet. 

Å
r 2

00
6 

 

 
3-4 maj genomförs ett brett framtidsseminarium i Söderfors om det fortsatta 
landsbygdsutvecklingsarbetet i regionen. 
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Planens analys, mål, strategi och aktivitetsområden 

Analys 

Vid SWOT-analys under stormötet i Gysinge den 12 april 2000 identifierades 
nedanstående faktorer. Det är speciellt intressant att ställa hittills uppnådda resultat 
i relation till de möjligheter som identifierades för sex år sedan. 

Styrkor i området: 

• Höga natur och kulturvärden 
• Bruksmiljöer 
• Dalälven, sjöar, skog-

rekreation 
• Rent vatten, ren luft, ren natur 
• Rik flora och fågelliv 
• Gott om utrymme 
• Närhet till storstäder 
• Närhet till högre utbildning 

• Insikt och engagemang 
• Rikt musik- och föreningsliv 
• Ideella föreningar 
• Billigt boende 
• Barnvänligt 
• Möjlighet  till distansarbete 
• God social miljö, sociala 

nätverk 
• Tystnad 

 

Svagheter i området:   

• Dåligt med arbetstillfällen 
• Ensidigt näringsliv 
• Brist på entreprenörer och 

entreprenörsanda 
• Försämrad service, nedlägg-

ning av banker, post, butiker 
etc 

• Bruksmentalitet/jantelagen  
• Dåligt vägnät 

 • Bostadsbrist i attraktiva 
områden 

• Brister i infrastrukturen 
• Bredbandstekniken ännu ej 

utbyggd 
• Utflyttning (minskande och 

åldrande befolkningsunderlag) 
• Ingen högskola i området 
• Ungdomen flyr 
 

 

 Hinder/hot:  

• Låg utbildningsnivå 
• Utflyttning 
• Hög medelålder 
• Låg nativitet 
• Ökat ungdomsvåld 
• Dåligt engagemang för 

ungdomars bästa 

• Brist på samhörighet 
• Energiskatter 
• Nedläggning av jordbruk 
• Igenväxning 
• Försämrad service 
• Sämre kommunikationer  
• Närhet till stora städer 
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 Möjligheter för utveckling: 

• Att bli Leader+ -område 
• Utveckla älven och dess 

möjligheter 
• Tillgängliggöra naturen och 

kulturen 
• Upplevelser 
• Fisket 
• Utveckla lokal matproduktion 
• Uppmuntra entreprenörsandan
• Ta tillvara inspiratörer 
• Stötta befintliga entreprenörer 
• Utnyttja områdets särpräglade 

förenings- och byaaktiviteter  
• Arbeta i nätverk 
• Höja utbildningsnivån 

• Ge barn och ungdomar 
modeller för egen aktivitet och 
delaktivitet i landsbygdens 
framtid 

• Ökad möjlighet till 
distansarbete 

• Peka på bra boende och 
livskvalitet 

• Tomma lokaler för företagande 
finns 

• Närhet till storstaden 
• Snabbare kommunikationer 

(en och halv timma till Arlanda)
• Stor turistisk potential 
• Marknadsföra området 

 
 
I planen framhålls arbetet med att locka nyinflyttare som centralt för att stärka 
områdets långsiktiga utvecklingsförutsättningar. Följande faktorer anges som 
särskilt viktiga för att attrahera inflyttare:  

 Arbete på orten eller inom rimligt pendlingsavstånd 

 Tillgång och närhet till utbildning 

 Natur- och kulturutbud 

 Attraktivt boende 

En nyckelfråga anses ungdomars framtida möjligheter i området utgöra, varför ett 
särskilt fokus ges den gruppen i arbetet.  Primärt för att ungdomarna ska trivas, bli 
goda ambassadörer och vilja flytta tillbaka efter studier. Mottot för ungdomarna i 
planen blev därför att ”det ska vara kul att bo på landet”. Vidare att det är 
ungdomarna själva, utan styrning uppifrån, som ska få komma fram till vad de vill 
göra (i sant underifrånperspektiv enligt leadermodellen). 

Huvudtema 

Till planens bärande tema valdes ”att på bästa sätt nyttja områdets natur- och 
kulturresurser, inklusive naturområden som i enlighet med Natura 2000 är av 
intresse för hela EU”.  Ordet ”nyttja” föredrogs enhälligt som en bättre motsvarighet 
på svenska av det engelska uttrycket ”make the best possible use of …” än det från 
centralt håll föreslagna ”utnyttja”, som upplevdes mer som en exploatering. 

Mål 

Det övergripande målet för Leader+ Nedre Dalälven är att bidra till en gynnsam 
utveckling av landsbygden i Nedre Dalälvsområdet. Detta har i planen 
konkretiserats till att skapa förutsättningar för: 

 
 210 nya arbetstillfällen och 150 bevarade jobb 

 150 nya mindre och medelstora företag 
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 Ett ökat entreprenörskap i formella eller ännu så länge informella  
företagsformer. 

 Verksamhetsformer där den ideella sektorn kan samverka med det 
privata näringslivet. 

 Ungdomars medverkan i olika projekt 

 Nyinflyttades medverkan i olika projekt 

 Ökad andel kvinnligt företagande i området 

 Utveckla de goda boendemiljöerna 

 Öka inflyttningen 

 Stärka den lokala ekonomin i området 

 Nya samarbetskonstellationer och nätverk 

 Bevarande och utvecklande av natur- och kulturarvet 

 Bidrag till ökad jämställdhet 

Strategi 

Följande strategier har angivits i planen: 

 Insatserna koncentreras på att bredda, förnya och utveckla näringslivet. 

 Samverkan och utveckling för att entreprenörskap i olika former 
stimuleras vad gäller lokala mötesplatser, finansieringsformer, 
kompetensfrågor och nätverk. 

 Nya företagsformer, särskilt ungas nätverk, kvinnors företagande och 
försök inom den sociala ekonomin, uppmuntras.  

 Kvalité prioriteras framför kvantitet. 

 Kunskaps- och kompetensutveckling inom näringslivet stärks för 
befolkningen så att man står rustad inför samhällets snabba förändringar 
och den ”nya ekonomin”. 

 Områdets identitet och attraktiva natur- och kulturmiljöer ska utvecklas 
och synliggöras.  

 Ekologisk hållbar utveckling är ett viktigt konkurrensmedel.  

 Innovativa, utvecklande nya metoder ska prioriteras. 

 Framtidsverkstäder och processkapande aktiviteter främjas. 

 Positiva attityder till eget företagande och entreprenörskap stimuleras. 

 Insatserna ska koncentreras till projekt med tillväxtpotential. 

 En ökning av antalet företag inom tjänstesektorn ska prioriteras. 

 Utveckling av nytt kunskapsinnehåll i såväl nya som befintliga företag ska 
stimuleras. 

 Påvisa skillnader i kostnadsnivåer i boende och företagande för att 
attrahera inflyttare och etableringar 

 Besöksnäringen som har en stor utvecklingspotential, ska stimuleras. 

 Interregionalt och transnationellt samarbete - samverkan mellan regioner 
och mellan länkar ska stimuleras. 
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Planens fem aktivitetsområden 

För att tydliggöra vilka typer av projekt som kan få stöd från Leader+ Nedre 
Dalälven, har i planen angivits följande fem olika aktiviteter (inriktningar).  

1.   Stöd till verksamheter baserade på natur- och kultur 

2.   Stöd till marknadsutveckling   

3.   Utveckling av entreprenörskap och socialekonomiskt företagande 

4.   Stödja ungdomar i deras verklighet 

5.   Nationell och transnationell samverkan och samarbete  

Gränserna mellan de tre första aktiviteterna har i praktiken i många fall varit 
flytande. De utgör tillsammans ”vuxenprojekt” inom det egna leaderområdet med 
fokus på försörjningsmöjligheter, företagande och inflyttning. Den fjärde aktiviteten 
inrymmer projekt som initieras och genomförs av ungdomarna själva medan den 
femte aktiviteten utgörs av projekt inom insatsområde två. 
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Urval av projekt 

Krav från EU:s regelverk eller det nationella Leader-programmet 

Anknytning till huvudtemat. Alla projekt måste ha anknytning till leaderområdets 
huvudtema, i Nedre Dalälvens fall ”att nyttja natur- och kulturresurser”. 

Fokus på nya arbetstillfällen. Att stärka den lokala ekonomin och bidra till nya 
arbetstillfällen är det överordnade målet inom Leader+ på alla nivåer. 

Nytänkande. En grundtanke inom Leader är att ge möjligheter att pröva nya och 
innovativa metoder för samhällsutvecklingen. 

Underifrånperspektiv. Leaders kännetecken är underifrånperspektivet. Genom 
Leader ska lokalbefolkningen ges möjlighet att förverkliga sina egna idéer om hur 
den egna bygden kan utvecklas. 

Bred lokal förankring. För att ett Leader-projekt ska kunna genomföras och kunna 
få avsedda effekter, är det nödvändigt att projektet har en stark lokal förankring. 

Öppenhet. Ett Leader-projekt måste alltid vara öppet för alla som vill delta. 

Ej företagsstöd. Normalt sett får inte Leader+ ge stöd direkt till enskilda företag.  
Det dock är möjligt att göra undantag i vissa speciella fall, t ex när det gäller 
dokumenterat allmännyttiga företag som drivs utan vinstsyfte. Samråd måste i 
dessa fall ske med berörd länsstyrelse. 

Stöd endast till projekt som inte kan få andra typer av EU-stöd. Leader+ är avsett 
att vara en kompletterande stödform, som kan bevilja resurser till sådana projekt 
som inte kan få stöd från annat håll. Projekt som bedömts ha möjlighet att få stöd 
från exempelvis LBU, Växtkraft Mål 3 eller Mål 2 har därför inte fått bifall från 
Leader+, förrän dessa finansieringsmöjligheter prövats. 

Ej stöd till normal offentlig verksamhet. Leaders uppgift är att ge stöd till projekt som 
innebär ett nytänkande, inte att bidra till normal offentlig verksamhet eller ta över 
finansieringen av sådan verksamhet, där den offentliga finansiären dragit sig 
tillbaka. 

Under programperiodens gång har denna regel tillmätts en allt större betydelse. 
Speciella förtydliganden och instruktioner har skickats ut från Glesbygdsverket till 
landets leaderområden. För Nedre Dalälvens del har frågan aktualiserats i första 
hand i fråga om idrotts- och fritidsanläggningar, som saknar kommunal finansiering 
i en kommuns ytterområden, medan motsvarande verksamhet drivs med 
kommunalt stöd i centralorten.  

Huvuddelen av projektets effekter ska tillfalla leaderområdet. Enligt den s k regel 12 
är verksamhet utanför leaderområdets geografiska gränser stödberättigad enbart 
under förutsättning att huvuddelen av nyttan tillfaller leaderområdet. Tilltänkta 
projekt, där denna regel är tillämplig, måste granskas och bedömas av NUTEK, 
innan beslut kan fattas av Jordbruksverket.   
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Denna regel har i vissa fall inneburit hinder och komplikationer. I synnerhet på 
ungdomssidan finns flera exempel på idéer och initiativ som inte kunnat förverkligas 
på grund av att en alltför stor del av ungdomarna varit bosatta utanför 
leaderområdet. Exempelvis i kommunens centralort och/eller att en stor del av 
projektverksamheten skulle ha genomförts där. 

Gränsdragningen som åtskilt socknarna Västerfärnebo och Fläckebo i Sala 
kommun har också medfört onödigt merarbete för att klarlägga på vilken sida om 
sockengränsen olika aktiviteter planerats. Tyvärr har Glesbygdsverket, av juridiska 
skäl, sett sig nödsakat att avvisa propåer från Nedre Dalälven om att korrigera detta 
misstag, som gjordes under stor tidspress i inledningsskedet. Trots att en 
korrigering skulle ha kunnat göras utan någon förändring av leaderområdets areal 
eller befolkning. 

Urvalskriterier i utvecklingsplanen för Leader+ Nedre Dalälven 

Som stöd för LAG-beslut om inkomna ansökningar finns i planen en förteckning 
över ett antal kritiska faktorer, s k urvalskriterier. Sökandens egna kommentarer till 
vart och ett av urvalskriterierna (med undantag för a nedan) ingår som en 
obligatorisk del av en ansökan till LEADER+ Nedre Dalälven. 

En del av kriterierna, s k baskriterier, är direkta krav, som måste vara uppfyllda, för 
att ett projekt ska ha möjlighet att få stöd. Dessutom finns ett antal s k övriga 
kriterier, som stärker ansökan, ju mer de uppfylls. 

Baskriterierna är: 

a) Stödberättigad enligt Jordbruksverkets regelverk 

b) Genomförandekapacitet – personella, egna insatser, erforderligt nätverk 
samt plan för hur verksamheten drivs vidare utan stöd. 

c) Privat finansiering – mer än minimum 50% räknas som meriterande. 

d) Miljö / Ekologisk hållbarhet – områdets höga natur- och kulturvärden och 
historia är en ”röd tråd” i planen och därför viktiga kriterier. Ansökningar 
som riskerar reducera värdet av dessa värden kan ej beviljas. 
Återskapande av biologisk mångfald kan ingå. 

e) Jämställdhet – tas inte frågan upp seriöst i ansökan avslås denna. 

f)     Konkurrens – projekten ska ej bidra till att snedvrida konkurrensförhål-
landen. Affärsmässiga nätverk samt blandning av ideella och 
affärsmässiga intressenter är positivt. 

De viktigaste av de övriga kriterierna är: 

g) Nyskapande – det ska handla om nya aktiviteter, stöd beviljas ej till projekt 
där redan pågående aktiviteter är huvudsak. 

h) Antal nya arbetstillfällen – ny försörjningsmöjlighet skapad tack vare 
leaderprojektet, omräknat till helårsarbete. 

i)     Antal bevarade arbetstillfällen - Försörjningsmöjligheter som bevarats tack 
vare leaderprojektet, omräknat till helårsarbeten. 

j)     Betydelse för den lokala ekonomin – lokala projekt ska kunna påvisa 
långsiktigt betydelse lokalt, även utanför det egna projektet. 

 



 
 

Praxis som utvecklats inom LAG under programperioden 

Under programperioden har LAG utvecklat en praxis för tillämpning och i vissa fall 
komplettering av ovanstående urvalskriterier. Denna praxis skiljer sig avsevärt 
mellan ”ungdomsprojekt” (aktivitet 4) och ”vuxenprojekt” (övriga aktiviteter). 

• Nya och/eller bevarade försörjningsmöjligheter samt ökad inflyttning (alternativt 
inställd utflyttning) av permanentboende och företag är nyckeleffekter som 
varje vuxenprojekt ska ha goda förutsättningar att kunna uppnå i större eller 
mindre omfattning. Områdets natur- och kulturresurser utgör i detta 
sammanhang verktyg för att uppnå nyckeleffekterna. I ansökan om projekt, 
som innebär utveckling av natur- och/eller kulturresurser, räcker det således inte 
med att beskriva hur ”verktyget” (natur-/kulturresursen) kommer att utformas, 
utan också hur det ska användas för att skapa jobb eller inflyttning, under eller 
efter projekttiden.  

Av projekt som avser att främja inflyttning krävs att projektet innehåller ett aktivt 
arbete för att nå detta mål. Stöd ges inte till vuxenprojekt som enbart syftar till att 
öka trivseln för dem som redan bor på en ort. 

• Beträffande ungdomsprojekt är det underifrånperspektivet som tillmäts störst 
vikt vid projektbeslut. Projektverksamheten ska utgå från ungdomarnas egna 
behov och idéer och ungdomarna ska också själva ta ansvar för att genomföra 
projektet. I övrigt bedöms ungdomsprojekten generellt sett liberalare än 
vuxenprojekt och några krav på nyckeleffekter ställs inte på dem. 

• För att få spridning av projektresurserna på ett stort antal projekt över hela 
området, har LAG infört en övre beloppsgräns för stöd till lokala projekt. 
Projekt som i sin helhet ligger inom en kommun kan maximalt få 200 000 kr per 
projekt och år i stöd från Leader+. För projekt som omfattar två eller flera 
kommuner har inget maximalt belopp angivits, utan en bedömning görs för 
dessa projekt från fall till fall. 

• Konkurrensneutraliteten är viktig. Av konkurrensskäl ges inte stöd till 
uppbyggnad av logi, konferens eller servering.  

• Kontinuitet i projektverksamheten är en annan viktig faktor. Stöd ges inte till 
kortvariga evenemang, eftersom de inte anses ge tillräckligt stora effekter på 
den lokala ekonomin. Däremot kan ett kortvarigt evenemang ingå som en del i 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 

• Med hänvisning till miljökriteriet har LAG avslagit ansökningar om stöd till projekt 
som innebär utplantering av främmande arter, exempelvis signalkräfta.

Stöd och utvärderingsprojekt 

En separat del i stöd och utvärderingsprojektet är att löpande under 
projektperioden finnas till hands för projekten och arbeta nära projekten som 
resursstöd i deras arbete. För erfarenhetsåterkoppling, rådgivning och stöd som 
kan föra projektens arbete framåt. Ett arbete som första delen av tiden hanterades 
av kansliets handläggare och verksamhetsledare och nu fortlöper perioden ut. 
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Varför ett utvärderingsprojekt 

Utvärderingsarbetet finns angivet i områdets plan för att bl a sammanställa en 
utvärdering under programperioden. Fokus är att gå igenom projekten för att ta 
fram olika slags effekter, möjligheter och betydelser av de projekt som genomförs i 
området. Till grund ligger bl a de indikatorer som anges i planen samt egna valda 
variabler. 

Utöver att utvärdering skall ske enligt planen är framförallt motivet för denna 
omfattande utvärdering: 

 att visa vad de offentliga medfinansiärerna fått för sina insatser  

 och att ge underlag för ställningstagande om fortsatt medfinansiering under 
kommande leaderperiod 2007 – 2013. 

Uppföljning av planens mål 

Utöver de tidigare angivna övergripande målen om att skapa förutsättningar för 150 
nya företag, därutöver 210 nya jobb och 150 bevarade jobb, behandlas andra mål 
såsom bl a bevarade arbetstillfällen och företag, inflyttning, nystartade nätverk och 
nya produkter.  

Vidare projektets positiva inverkan på ett urval kriterier med betydelse för bygdens 
attraktivitet och framtida utvecklingsförutsättningar. Dessutom olika slag av 
efterlämnade resurser användbara för bygdens fortsatta utveckling.  

Även ekonomiska nyckeltal behandlas där också storleken på uppväxling av 
privata medel visas och bedömningar om de framtida utsikterna i området. 

Utvärderingsmetod 

Olika modeller för utvärderingsarbetet vägdes därefter. Erfarenheter från andra 
projekt i landet har tagits in.  

Prioritet i arbetet gavs åt överblickbarhet, enkelhet och tydlighet i utvärderingen! 
Något som föll sig naturligt med hänsyn till det stora antal projekt och den mängd 
personer som på olika sätt är berörda av Leader+ Nedre Dalälven. Exempelvis som 
representanter för huvudmän, beslutsfattare, indirekt berörda, medverkande och 
lokalt boende.  

Väsentligt blev att ge en möjlighet för projekten, oavsett i vilket skede de befann 
sig, att kunna delta i utvärderingen och göra det med så aktuell kunskap som 
möjligt. Redan slutredovisade projekt hade möjlighet att utifrån det som skett sedan 
projektets slutförande komplettera med nya uppgifter. 

Metoden blev därför ett tvåsidigt formulär. Till det ”Definitioner och vägledning för 
ifyllning av utvärderingsuppgifter” för att skapa en gemensam plattform att arbeta 
ifrån när det gällde arbetet med formuläret. Se under 



 
 
 

Erfarenheter och intryck 

Lanseringen i området 

Länsvis ingår delar av följande kommuner.  

C-län: Tierp, Älvkarleby  

U-län: Heby, Sala (Heby fn under överflyttning till C-län) 

W-län: Avesta, Hedemora, Säter  

X-län:  Gävle, Hofors,  Sandviken 

Erfarenheter från arbetet med lanseringen av Leader+ -projektet i området har gett 
följande kommentarer kring delar som kan förbättras: 

• Generellt svagare intresse från företagare/näringslivet. Undantag finns i   t 
ex Östervåla, Svartådalen och i Turismnätverket med väldigt många aktiva 
entreprenörer främst i älvnära bygder och Bo på Lantgård i huvudsak i 
västra delen av området. Det handlar om att få företagarna att känna att de 
har något att vinna på att engagera sig i Leader+ -projekt. Att visa på för 
företagaren nyttiga resurser vi inte hade när vi startade L+ men som vi nu 
har skapat är ett sätt. Goda exempel från pågående/ genomförda projekt 
genom att företagare som varit aktiva i Leader berättar för andra företagare 
vilka ekonomiska vinster de gjort med hjälp av Leader är en väg. Ytterligare 
alternativ kan vara införande av mikrostöd och visst avkall på 
konkurrensneutraliteten. 

• Stor variation i engagemang från kommunernas sida. 
Ett nära samarbete med fler av de personer/delar inom kommunerna som 
dels har ansvar i helhetsbilden för den egna kommunala- och 
landsbygdsutvecklingen dels har sektorsintressen som berörs av 
projektägares initiativ. En närhet som gör att resurser som Leader för med 
sig synkroniseras bättre med andra kommunala funktioner och initiativ, för 
att arbeta med mål som både kommunen och projektägaren kan identifiera 
sig med. En ytterligare effekt av ett mer integrerat arbetssätt blir tillskott av 
svensk offentlig medfinansiering för projekten och ökat utväxling för 
kommunen.  
Det märks tydligt på förfrågningar, projekttillströmningen och av kvaliteten på 
hur man klarar att genomföra projekten, om kommunen varit aktiv i hela 
processen ut mot olika nätverk ut i området med att pusha och  stötta. 

• L+ sägs ibland av somliga ha uppfattats flummigt och hade vunnit på att 
ha ett konkretare ”erbjudande”. 

Detta handlar mycket om hur resurser avsätts och används för att beskriva, skapa 
kunskap om och stödja etablerandet av Leader-processen inom olika grupper och 
nätverksstrukturer i Leaderområdet. Mycket sannolikt är att de erfarenheter som 
dragits av arbetet inom Leaderområdet Nedre Dalälven skulle leda till en rad 
åtgärder vid genomförandet av en plan i en ny programperiod som väsentligt kunde 
öka genomslagskraften och ge ännu större effekt i olika avseenden. 
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Områdets LAG 

Arbetet med LAG i Nedre Dalälvsområdet började 2000 med en interimistisk LAG. 
Den ombildades sedan och består nu av 21 ledamöter, sju från var och en av de tre 
sektorerna – Ideella, Privata och Offentliga.  

Kännetecknande för LAG 

Kännetecknande för områdets LAG är: 

 God geografisk spridning inom området.  

 Jämn könsfördelning och åldersfördelning (19 – 70 år) under arbetet. 

 Olika kompetenser är väl företrädda, också vad gäller stipulerad 
miljökompetens. 

 Ledamöter med stort engagemang, istället för formella företrädare för 
stora organisationer. God koppling till offentliga medfinansiärer. 

 God avvägning mellan omsättning av ledamöter och kontinuitet i LAG. (Av 
ursprungliga 20 ledamöter i interimistiska LAG år 2000 finns i nuläget 5 
ledamöter kvar.) Särskilt mellan offentliga medfinansiärer sker en 
turordning, med syfte att bereda alla offentliga medfinansiärer möjlighet att 
delta med ledamot under någon del av programperioden. 

 Ordföranden har på LAG:s önskemål varit oförändrat sedan LAG formellt 
tillkom den 24 november 2000.  

 Två tidigare ungdomsrepresentanter har efter att de växt ur ungdomsåren 
fortsatt som ledamöter i LAG, båda nu i verkställande utskottet och den 
ena som vice ordförande. 

 Informell förankring till det politiska systemet, jämnt fördelat på de politiska 
blocken.  

 Stark valberedning, bl a tre tidigare LAG-ledamöter, med stort 
förtroendekapital inom för L+ Nedre Dalälven betydelsefulla nätverk. 

LAG:s sammansättning  

Följande redovisar LAG-medlemmarna länsvis, de perioder de varit verksamma 
och vilken/a sektor/er de representerat. 

Id = Ideella sektorn, Pri = Privata sektorn och Off = Offentliga sektorn. ”U” = 
Ungdomsrepresentant. 

C-län 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Gunnar Eriksson, Älvkarleö IF 
Älvkarleby, Älvkarleby k:n Id Id     

Jarl Holmström, Marma,  
Älvkarleby k:n   Id Id Id Id 

Jenny Nylund, Ängskärsgården 
Hållnäs, Tierp k:n     IdU IdU IdU Pri Pri 

Maria Lewis, konsthantverk, 
Söderfors, Tierp k:n Pri Pri Pri Pri Pri Pri 



 
 
 

Per Nordenstam, kommunchef         
Tierps k:n Off Off Off Off Off Off 

 3 4 4 4 4 4 
Sektorsfördelning mandat Ideella: 9 Privata: 8 Offentliga: 6 
       
U-län 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Carola Gunnarsson, kommunalråd 
Sala k:n    Off Off Off 

Charlotta Heimersson, Landsb utv 
Länsstyrelsen U-län     Off Off 

Daniel Green, Svartådalen 
Salbohed, Sala k:n  Pri Pri Pri Id Id 

Elisabet Andersson, Tidernas Väg 
Buckarby, Heby k:n   Pri Id   

Kia Olofsd Hugosson, Gästgivare 
Östervåla, Heby k:n Pri      

Lilly Gellerstedt, Östa Stugby  
Östa, Heby k:n  Pri     

L-O Eriksson, Länsbygderådet U-
län, Möklinta, Sala k:n Id Id Id    

Mauritz Lewenhaupt, Heby näringsl. 
Heby k:n Off Off Pri Pri Pri Pri 

 3 4 4 4 4 4 
Sektorsfördelning mandat Ideella: 6 Privata: 10 Offentliga: 7 
       
W-län 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abbe Ronsten, Hembygdsfören. 
Stora Skedvi, Säters k:n     Id Id 

Carina Emtebrink, EU-samordnare 
Avesta k:n     Off Off 

Christina Hedin  
Avesta k:n IdU      

Eva Wikman, länsexpert lantbruk, 
Länsstyrelsen W-län          Off Off Off   

Gabriel Ehrling  
Fors, Avesta k:n      IdU 

Gerhard Niebl, AssiDomän  
Hedemora, Hedemora k:n Pri      

Helena Åkerberg, (Näringslivskont) 
Säter, Säter k:n IdU IdU IdU IdU Off Off 

Henrik Norgren  
Horndal, Avesta k:n   IdU IdU IdU  

Henry Thulin, Företagarna Avesta 
Avesta k:n     Pri Pri 

Håkan Schützer, By Utvecklings-
grupp, By Kyrkby, Avesta k:n Id Id     
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Inger M Eriksson, By Sockengille  
By Kyrkby, Avesta k:n Id Id Id Id Id Id 

Kajsa Isaksson  
Horndal, Avesta k:n PriU      

Karin Westlund, lantbrukare, 
Stjärnsund, Hedemora k:n     Pri Pri 

Lena Hed, S:a Dalarnas Sparbank, 
Västerby, Hedemora k:n  Pri     

Roland G Lindberg, kommunalråd 
Säters k:n Off Off Off    

Ulla Burell, utvecklingssekreterare 
Hedemora k:n                   Off Off Off Off   

Ulrika Ericsson, folkhälsoplanerare, 
Landstinget Dalarna, Hedemora k:n  Off Off Off Off   

 9 8 7 6 7 7 
Sektorsfördelning mandat Ideella: 19 Privata: 7 Offentlig: 18 
       
X-Län 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Anders Enqvist, Lantbruksdirektör 
Länsstyrelsen X-län, Gävle k:n    Off Off Off 

Anette Wiktorsson, kommunalråd 
Sandvikens k:n Off Off Off Off Off  

Anne-Katrine Dunker, Matboden 
Gysinge, Sandvikens k:n     Pri Pri 

Annika Berglund, lantbrukare 
Torsåker, Hofors k:n Pri      

Arne Wikegård, LST resp Sandv kn 
Näringsliv. 
X-län, Sandviken k:n 

Off  Off Pri   

Eva Ljungström, ordförande bygg/ 
miljönämnd, Sandvikens k:n       Off 

Ingemar Kjettselberg, För. Gästfria 
Gästrikland, Torsåker, Hofors k:n       Id Id Id Id Id Id 

Karin Roslund, Hedesunda före-
tagarförening, Gävle k:n   Pri Pri Pri  

Katarina Borbos, Folkets Hus För 
Torsåker, Hofors k:n     IdU IdU 

Lars Sundström, LRF Gävleborg 
Hedesunda, Gävle k:n Priv Pri Pri Pri   

Linda-Cecilia Karlberg, lantbrukare   
Hedesunda, Gävle k:n      Pri 

Pernilla Newman, företagare 
Kungsgården, Sandviken k:n  Pri Pri Pri   

Peter Sundin, Hedesunda 
Företagarförening, Gävle k:n Pri Pri     

 6 5 6 7 6 6 
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Sektorsfördelning mandat Ideella: 8 Privata: 17 Offentlig: 11 
       
Årsvis per län 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tot 
C-län 3 4 4 4 4 4 23 
U-län 3 4 4 4 4 4 23 
W-län 9 8 7 6 7 7 44 
X-län 6 5 6 7 6 6 36 
Antal per år 21 21 21 21 21 21  

 

Respektive länsområde har haft jämn årsrepresentation över perioden där C- och 
X-län delat jämt på ca 1/3-del av platserna. Fördelningen mellan länen följer även 
storleken på den offentliga medfinansieringen från respektive län. 

Sektorsfördelning 
mandat per län 

Ideell 
sektor 

Privat 
sektor 

Offentlig 
sektor 

Tot 

C-län 9 8 6 23 
U-län 6 10 7 23 
W-län 19 7 18 44 
X-län 8 17 11 36 
Antal totalt för perioden 42 42 42 (126) 

 

Uppfattningen om balans mellan förnyelse och erfarenhet inom LAG är att det varit 
en god balans. Totalt har 52 personer delat på de 126 ”mandatperioderna”. Sex 
ledamöter har deltagit alla perioder och 21 personer har hittills medverkat en eller 
två mandatperioder. 

 
-  25  -  



 
 
 

Projekttillströmning och fördelning av resurser 

Leader+ Nedre Dalälven är ett av de 12 Leader+ -områden i landet som t o m 
årsskiftet 2005/06 rekvirerat mest/högst andel EU-medel. Vid årsskiftet 2005/06 var 
84% av planens totala budgetram reserverad. 

LAG har fram till februari 2006 behandlat 165 ansökningar. Av dessa har 11 
ansökningar karaktär av gemensamma beslut för driften av Leader+ -nätverket.  

Totalt har LAG beslutat om stöd till 113 projektinitiativ om sammanlagt 46,9 MSEK 
till de fem olika aktivitetsinriktningarna i Leader+ -området. Av dessa beslut avser 
89 lokala projekt och 24 projekt som täcker hela Leader+ -området.  

Fem av de 24 heltäckande projekten är Interregionala och Transnationella projekt 
och tillhör därmed ”Insatsområde 2”.  

Tillströmning 

Ansökningar och beslut fördelas över perioden enligt följande: 

Projekt 2001 2002 2003 2004 2005 S:a per 
200602 

Inlämnade 23 51 45 30 16 165 

Beviljade 18 38 27 20 10 113 

Omprövning 0 7 9 11 13 40 

Avslutade 0 1 6 19 17 43 

 

Fördelning av Leaderstöd på planens fem aktivitetsområden 

Den upparbetade budgetramen har använts till finansiering av projekt inom de fem 
aktivitetsområden som planen angivet i sin strategi: 

Dessa fem områden är: 

1. Stöd till verksamheter baserade på natur- och kultur 

2. Stöd till marknadsutveckling 

3. Utveckling av entreprenörskap och socialekonomiskt företagande 

4. Stödja ungdomar i deras verklighet 
--------------------------------------------------------------------------- 

5. Nationell och transnationell samverkan och samarbete 

Område 1 – 4 hör till ”Insatsområde 1” och uppgår till ca 42,5 MSEK och 
”Insatsområde 2” uppgår till ca 3,6 MSEK. Fördelningen mellan områdena ser ut 
enligt nedan. 
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Aktivitetsområde Andel av antal 
projekt, % 

Leadermedel, 
i SEK 

Leadermedel,  
%-andel 

1. Natur/kultur 43 16 547 ’ 39 

2. Marknadsutveckling 13 8 588 ’ 20 

3. Entreprenörskap 28 11 499 ’ 27 

4. Ungdomar 16 5 771 ’ 14 

    

5. Nationell/Trans-
nationell samverkan 

- 3 631 ’ - 

    

Resursernas geografiska fördelning 

Projektens geografiska spridning 

Fördelningen av projekt på de fyra länen visas nedan. Dels som lokala projekt 
geografiskt knutet till Leader+ -områdets respektive hemmakommun, dels som ett 
gemensamt initiativ över en eller flera kommungränser samt gemensamma för hela 
Leader+ -området. 

Utöver områdesgemensamma projekt förekommer projekts partnerskap mellan två 
eller flera hemmakommuner i tio fall. Av dessa har huvuddelen, sex st, samma 
länstillhörighet. 
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Resursfördelning länsvis 

Leadermedel reserverade genom beslut i LAG uppgår till ca 46,9 MSEK, per 
februari 2006. 

 
-  27  -  



 
 
 

Fördelningen över de fyra länsdelarna är: 

Län Kommun-
områden 

Antal projekt  
(inkl delade/områdes-

gemensamma) 

Resurser  
i SEK, ca 

Resurser 
i % 

C-län 2 39 st 7 591 ’ 16 

U-län 2 47 st 10 249 ’ 22 

W-län 3 59 st  15 341 ’ 34 

X-län 3 58 st 12 856 ’ 28 

 

LAG har, vid sina bedömningar av projektansökningar, medvetet avstått från att se 
till geografiska rättviseaspekter och enbart beaktat projektens kvalitet. Trots detta 
visar sig utfallet i form av leaderstöd till projekt i de fyra länen väl följa storleken på 
medfinansiering från de offentliga organen i respektive län.  

Resursfördelning kommunvis  

En prognos som visar trenden för resursfördelningen i området och även 
uppväxlingseffekten i förhållande till de medel kommunerna satsar under 
femårsperioden ger följande. 

Kommunsatsning Leaderstöd Totalbudget 
 SEK per 

år 
SEK i fem 

år SEK Upp- 
växling SEK Upp- 

växling 

Tierp 264 ’ 1 320 ’ 4 441 ’ 3,4 ggr 10 083 ’ 7,6 ggr 

Älvkarleby 217 ’ 1 085 ’ 3 151 ’ 2,9 ggr 9 538 ’ 8,8 ggr 

C-län   7 592 ’    

Gävle 310 ’ 1 550 ’ 3 043 ’ 2,0 ggr 7 431 ’ 4,8 ggr 

Hofors 214 ’ 1 070 ’ 4 164 ’ 3,9 ggr 10 003 ’ 9,3 ggr 

Sandviken 359 ’ 1 795 ’ 5 649 ’ 3,1 ggr 18 286 ’ 10,2 ggr 

X-län   12 856 ’    

    
Heby 279 ’ 1 395 ’ 5 687 ’ 4,1 ggr 13 766 ’ 9,9 ggr 

Sala 237 ’ 1 185 ’ 4 674 ’ 4,0 ggr 12 118 ’ 10,2 ggr 

U-län   10 361 ’    

    
Avesta 315 ’ 1 575 ’ 4 294 ’ 2,7 ggr 9 925 ’ 6,3 ggr 

Hedemora 325 ’ 1 625 ’ 6 660 ’ 4,1 ggr 16 161 ’ 9,9 ggr 

Säter 307 ’ 1 535 ’ 4 388 ’ 2,9 ggr 10 629 ’ 6,9 ggr 

W-län   15 342 ’    
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De medverkande kommunerna har en utväxling mellan av leaderstöd på satsade 
SEK på 2 upp till 4,1 ggr.   

Sett till total budgetram är uppväxlingen av de kommunala medlen upp till drygt 10 
gånger insatsen över femårsperioden! Här ligger kommunerna på en uppväxling 
från knappt 5 ggr – drygt 10 ggr av satsade resurser.  

De totala resurserna i leaderprojekten, uppgår till minst 117 940 000 SEK, inklusive 
ideell tid. (Talen i avsnittet per årsskiftet 2005/06.) 
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Gränsöverskridande och varumärke 

Vilka erfarenheter kan nu i slutet på perioden dras när det gäller det 
gränsöverskridande arbetet och synergier inom området och med angränsande 
områden samt olika för Leaderområdets delar etablerade varumärken?  

Här ges inget svar, utan frågan tas upp då hanteringen av detta är en viktig del i 
planeringen inför ett fortsatt framtida leadersamarbete. 

Gränsöverskridande arbete 

Ett bärande syfte med själva Leadertanken är gränsöverskridande arbete.  

Innebörden med detta är just för Leader+ Nedre Dalälven mångdimensionell. Inte 
bara när det gäller de fyra berörda länsgränserna. Utan även mellan de tio 
kommunområden som medverkar. Där Leader+ Nedre Dalälven ej är 
kommuntäckande utan där kommunerna själva medverkat till utpekande och 
prioritering av vilka delar av den egna kommunen som ska ingå.  

Dessutom finns historiska traditioner till olika tematiska samarbeten inom hela 
leaderområdet. Industrins olika sektorer har sin geografiska tillhörighet. De agrara 
verksamheterna har sin. Kulturlivet har sin och tjänstesektorn har sin. En struktur 
som den samhällsomställning vi genomgår senaste decennierna delvis omvandlar 
och som kan tjäna på att utvecklas vidare.  

Viktigt är att olika varumärkesbegrepp har i vår tid fått en alltmer ökad fokusering 
och betydelse för framgångsrik marknadsföring och försäljning. Inte minst genom 
internationaliseringen inom EU. Men givetvis även genom Internets snabba 
utveckling till att bli en dominerande marknadsförings- och försäljningskanal.  

Hur kan då framväxande näringsgrenar och/eller initiativ finna möjligheter med att 
ta tillvara synergier av leaderresurser för att skapa nya eller vidareutveckla och 
förstärka redan etablerade varumärken? En nyckelfrågeställning inför det framtida 
planerandet av uppföljningsprojekt till Leader+ Nedre Dalälven.
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Projektägarnas syn på kanslifunktion  

För att få projektägarnas syn på betydelsen av en väl fungerande stödfunktion 
gjordes inom Leader+ Nedre Dalälven en enkät.  

Syftet var att spegla inställningen till frågan om att överföra rekvisitionshanteringen 
till en regional myndighet.  

Under oktober 2005 genomfördes en e-postenkät om rekvisitionshantering till 
områdets projektgrupper. 

Enkätsvaren visade i det närmaste enhälligt att: 

• Rekvisitionshanteringen vid leaderkontoret fungerat mycket väl, sett ur de 
lokala projektens synvinkel.  

• Särskilt uppskattad är servicenivån och den personliga kontakten. 

• Den korta handläggningstiden som ger snabba utbetalningar. 

• Möjligheten att få förskott har stort värde. 

• Att all leaderpersonal är samlad på samma ställe, samt  

• den geografiska närheten till leaderkontoret uppfattas som mycket värdefull. 
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Redogörelse för projekteffekter 

Praktiska erfarenheter 

Två inledande träffar med projektledarna för att påbörja utvärderingsprocessen 
genomfördes i november 2005 vid Kratte Masugn respektive Söderfors Herrgård,.  

Representanter från 54 projekt deltog, vilket får betraktas som en mycket god 
uppslutning. 

Stor vikt lades vid att beskriva det betydelsefulla med utvärderingsarbetet, motivera 
till att lägga ner kraft i det och vad man skulle tänka på i arbetet med sina 
beräkningar. Samt att det gällde både pågående och avslutade projekt. 

För att ytterligare stadga upp och hjälpa till inför ifyllandet av formuläret erbjöds 
projekten att delta med två deltagare vid totalt 12 olika lokala projektledarträffar på 
ett urval olika platser i området. Dessa under ledning av projektledaren samt 
handläggare vid kansliet. 

Vid träffarna som genomfördes blev det mycket tydligt hur betydelsefull dialogen 
mellan projektledningen och deltagarna var för att få uppgifter med god kvalitet till 
formuläret. 

En reaktion som kom från flera projekt, särskilt de som redan hade slutredovisat, 
var att strukturen som gavs med formuläret hade setts som värdefull hjälp i det 
egna slutrapportarbetet. 

Utskick och uppföljning 

I februari fick 87 projektägare med post skickat till sig ett introduktionsbrev med ett 
tvåsidigt formulär och en skriftlig handledning för ifyllandet. Samt en inbjudan till 
lokala träffar på 12 olika platser runt om i Leader+ -området för hjälp och stöd inför 
ifyllandet av formuläret. 

Vald metod visade sig dock vara trög. För att få igång arbetet gjordes rundringning 
till projekten med muntlig påminnelse och där det behövdes nytt materialutskick till 
aktuell kontaktperson. Huvudsakligen beroende dels på att adressaten inte alla 
gånger längre var den aktiva motorn i projektet och därmed inte den rätta 
kontaktpersonen, dels för att kuvertets innehåll och budskap inte nådde fram till 
läsaren utan kuvertet blev lagt på hög.  

Anmälningarna vid de 12 lokala träffarna blev lägre än förväntat. Några ställdes in 
då anmälda saknades. Efter ny rundringning till projekten kom uppslutningen till 
träffarna igång något bättre. Totalt medverkade representanter för 31 projekt vid 
träffarna.  Utöver detta återkommande samtal skett med en rad projekt som ej 
deltagit i de gemensamma träffarna. Kompletterande hembesök gjordes också. 

Att ett antal projekt redan var avslutade och färdigredovisade, och därmed 
riskerade att inte känna samma incitament att engagera sig i utvärderingsarbetet, 
förbereddes med muntlig information vid upptaktsträffarna samt skriftlig information 
om värdet i att medverka. Det får sägas ha gett bra effekt. 
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Formuläret 

Formulären kunde returneras via e-post, fax eller brev. E-posten dominerade helt. 
Det hade underlättat om ett webbaserat formulär hade använts istället för mallar i 
xcell respektive wordformat. Filmallarna var ej tillräckligt standardiserade utan gav 
utrymme för mer information än angivet i handledningen. Mycket arbete har gått åt  
till redigerings- och uppföljningsarbete i korrekturomgångar. 

Formulärets uppgifter lades in i en xcell-databas. Ekonomi/administrativa uppgifter 
hämtades till databasen från Hushållningssällskapets Leader-databas och 
NUTEK:s STINS-databas. 

Korrekturomgångar med uppgifterna inlagda och kompletteringsfrågor till projekten 
har gjort i upp till tre omgångar. Detta har också kompletterats med 
telefonkontakter. 

Metod samt överblickbarhet 

För att göra redovisningen av projekten hanterbar och överblickbar gjordes ett 
standardiserat tvåsidigt formulär som underlag.  

Redovisningen bygger på uppgifter från projektägaren presenterade i det tvåsidiga 
formuläret. Formuläret standardiserades för att göra redovisningen så koncentrerad 
och därmed åskådlig som möjligt. 

Projektens effekter som anges är den påverkan som skett genom projektet. Ett 
annat sätt att uttrycka det är att ange skillnaden mot om projektet ej hade 
genomförts.  

Uppgifterna är dels baserade på de rekvisitionsunderlag projektägarna lämnat in, 
dels på tillgängliga fakta i kombination med sakkunniga bedömningar. Efter 
sammanställning samt genomgång och uppföljning, där kunskap och kännedom 
inom Leader+ -kansliet kommit till nytta, har projektägarna fått korrekturomgångar 
för godkännande. Exakthet är naturligtvis ej möjligt att nå men ur arbetet har 
kommit en god helhetsbild för respektive projekt som lagts samman i en 
helhetsredovisning. 

Hänsyn tas ej till multiplikatoreffekter, inte heller till mindre läckage inom kommuner 
samt mellan kommuner i leaderområdet. Generellt pekar dock erfarenheterna i 
arbetet på en allmän försiktighet vid projektens bedömningar. 

Formulären redovisas nedan i den ordning LAG har beviljat dem stöd och med 
sammanhörande projekt redovisade ihop. 

Totalt är det sammanställt formulär för 84 projekt, övriga har inte lämnat uppgifter 
trots påstötning. Ett par av formulären är magert ifyllda. 

Redovisningen av ungdomsprojekten sker separat i avsnittet ”Ungdomssatsningar 
inom Leader+ Nedre Dalälven” och sammanställs av den projektansvarige. 

Juridisk form 

Fördelningen på olika driftsformer bland de 84 sammanställda projekten är: 



 
 
 

Ideell  
förening 

Aktiebolag Ekonomisk 
förening 

Stiftelse 

60 st 7 st 10 st 7 st 
 

Öppna kommentarer 

Projekten har i text beskrivit nutid, framtid och möjligheter. Detta utifrån följande 
rubriker. 

Verksamhet 

Kortfattat i stödord om projektets verksamhet. Bakgrund och syfte, vad det lett till, 
betydelsefulla händelser samt projekteffekter som uppnåtts (försörjnings-
möjligheter, företag, inflyttning, nätverk, integrering, jämställdhet, förutsättningar, 
samarbetsklimat, kompetens, identitet, kommunikation, attityder).  
Max 1 000 tecken. 

Yttre omständigheter 

Påverkan utifrån med väsentlig betydelse för projektet som ej gick att förutse. Ex vis 
stor företagsetablering utan koppling till projektet, naturkatastrof, ändrade lagar och 
regelverk.  
Max 450 tecken. 

Framtidsutsikter  

Bedömning av utsikterna för utveckling av verksamheter i projektet under det 
närmaste året (ca), respektive på sikt – fram till tre år (ca). Dels förutsättningar för 
fortsättning av verksamheter som påbörjats under projekttiden, dels förväntningar 
på start av nya verksamheter. Ange också förväntade nya försörjningsmöjligheter 
och nya företag.  
Max 450 tecken per tidsintervall. 

Indikatorer  

Indikatorerna som rapporteras till Jordbruksverkets STINS-system för uppföljning 
har använts i redovisningen. Vi har också tagit med andra, för området och dess 
framtida utvecklingsmöjligheter betydelsefulla jämförelsetal och exempel, som har 
intresse för Leader+ -områdets medverkande finansiärer. 

Tidigare avslutade projekt har med utvärderingsformuläret getts möjlighet att 
uppdatera sina uppgifter från tidigare inlämnad slutrapport. Tidpunkt anges vid 
Avsnitt 2. 

Det tvåsidiga formuläret som projekten fyllt i tar upp fem olika områden; indikatorer, 
lokala betydelsen, efterlämnade resurser, framtidsutsikter samt ekonomiska 
nyckeltal.  

Projekteffekter 

Redovisas i direkt anslutning till de definitioner som angetts till projekten. 
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Arbetstillfällen och företagande 

Indikatorer  Kvinnor Män Summa 

Nya arbetstillfällen 108,0 124,8 233 

Försörjningsmöjligheter som tillkommit tack vare Leader+ -projektet direkt 
eller indirekt, som finns nu, men som inte skulle ha funnits, om inte projektet 
hade genomförts. Räkna med alla nya försörjningsmöjligheter på heltid eller 
deltid utom de som består i att någon avlönats med Leader+ -medel inom 
projektet. Omräknas till årsarbeten på heltid. 1600 tim/år = en heltid. 

Bevarade arbetstillfällen 84,9 160,8 246 

Försörjningsmöjligheter som bevarats tack vare Leader+ -projektet direkt eller 
indirekt. Räkna med alla bevarade försörjningsmöjligheter på heltid eller deltid 
utom de som består i att någon avlönats med Leader+ -medel inom projektet. 
Omräknas till årsarbeten på heltid. 1600 tim/år = en heltid. 

Nystartade företag  58,5 68,5 127 

Antal företag som nystartas av kvinnor respektive män, tack vare projektet. 
Även återuppstartade efter minst två års vila. 

Bevarade företag 36,8 26,0 63 

Antal företag (heltid eller deltid), alla branscher, som kunnat fortleva genom 
Leader+ -projektets direkta eller indirekta inverkan. 

Övrig nystartad affärsverksamhet 68,0 73,0 141 

Verksamheter med affärsmässig inriktning som ej drivs i företagsform (ex vis 
ideell förening, byalag, sammanslutning) samt ny kompletterande verksam-
hetsgren i befintliga företag, som ex vis BoPåLantgård, förädlingsverksamhet 
av råvara eller tjänst. 

 

Inflyttade permanentboende 

Hur många personer som ni bedömer har flyttat in och bosatt sig permanent i 
Leader+ -området p g a projektets verksamhet. 

Antal  223 
 
(Kommentar: En av de svårare uppgifterna för projekten att besvara. Vid uppföljningar och 
korrekturkontakter har projekten redogjort för hur de gått tillväga i sina bedömningar och 
genom ett resonemang fått visa hur de kommit fram till uppgiften. Likaså omflyttningar inom 
området har varit svåra att exkludera helt.) 
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Nya produkter 

Indikatorer  Tjänst Vara Summa 

Nya produkter 196 110 202 

Nya tjänster eller varor som tagits fram som ett resultat av Leader+ -
projektets verksamhet, antingen direkt eller indirekt, hos annat företag, 
besöksmål, förening. 

”Tjänst” – upplevelse, service, lösning på behov. 

”Vara” – går att ta fysiskt på. 

     

Besök samt nätverk  

Indikatorer  Summa 

Nya dagbesök/gästnätter, antal: 137 935 

Under projektperioden tillkommande antal besökande, eller gästnätter 
skapade genom projektet. Mätning eller skattning utifrån egen modell. 

Nystartade nätverk, antal:  301 

Sammanslutning av minst tre parter (personer eller organisationer) som har 
regelbundna kontakter. 

 

Projektets betydelse lokalt 

Gradering av mervärdet projektet anses ha inneburit för bygden (berört område). 

 
Antal svar i 
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Affärsmässighet  14 48 29 4 5 
Att det skapas ett ekonomiskt flöde. Att ta betalt för något – en säljbar produkt, 
tjänst eller upplevelse. Verksamheter där syftet är att skapa en ekonomi som 
finansierar verksamheten (ex vis arbetsinsatser och annat som behövs för att 
bedriva och utveckla verksamheten). Affärsmässighet kan bedrivas i stor el 
liten skala och kan vara en del av en i övrigt ideell verksamhet, men den 
affärsmässiga verksamheten står på egna ben. Den affärsmässiga delen kan 
stödjas av ideella insatser. 

Samarbetsklimat  4 40 54 1 1 
Intresse till samverkan för att nå mål, lösa behov. 

Kompetens  6 45 42 4 2 



 
 
 

Kunnande, erfarenhet. 

Framtidstro 1 1 35 58 4 1 
En positiv förväntan på framtiden. 

Jämställdhetsvärde  24 37 11 18 10 
När en obalans mellan könen motverkas. 

Identitet  7 34 53 2 4 
En känsla av samhörighet med bygden eller orten. 

Integration  12 49 28 5 6 
Den process genom vilken personer, företag eller andra organisationer blir 
delaktiga i bygden. 

Entreprenörskap  4 52 33 11  
Där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något 
med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i 
ekonomiska, sociala eller kulturella sammanhang. 

Samhällsservice  26 35 13 13 14 
Förutsättningar för boende/arbete/utbildning/företag. 

Transport/kommunikation 1 45 15 11 5 24 
Olika slags infrastruktur och praktisk tillgänglighet. 

Kretsloppsanpassning  34 22 11 12 21 
Förbättrade förutsättningar för en högre grad av kretsloppsanpassning, 
exempelvis främjande av förnyelsebara energikällor eller minskad användning 
av miljögifter. 

Bevarande naturvärden  31 27 31 4 8 
Ökade förutsättningar för bevarande av skyddsvärd natur och biologisk 
mångfald.  

Utvecklingen naturvärden  24 27 36 4 9 
Ökade förutsättningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande. 

Bevarande kulturvärden  14 34 49 1 1 
Bevarande, dokumentation och vidareförmedling av kulturvärden och 
traditioner. 

Utveckling kulturvärden  14 34 47 2 2 
Ökade förutsättningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande, breddat värde, högre 
kvalitet och ökad tillgänglighet. Även nyskapande av kulturvärden. 

Kommentar: Integrationsbegreppet kom att misstolkas. En uppföljning fick göras. Detta 
hade kunnat motverkas om uttrycket från början hade angetts som ”Integration/Delaktighet” 
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Efterlämnade resurser, ”mjuka” och ”hårda” 

”Mjuka” är sådana tillgångar som utgör resurser för bygdens utveckling men är 
svåra att definiera, ex vis kompetens och utbildning, nätverk, marknader.  
 

 Nya marknader  

Antal och exempel på nya marknader, bl a geografiska, nischade, som har 
tillkommit genom projektet. 
Av 288 st listade exempel följande urval: 
Energirådgivning. Turistisk verksamhet i olika former. 
Exportmarknad (GBR), Naturens bästa. 
Folkhögskolor, olika publika säsongsarrangemang. 
Fågel/natur, cykel. Gädda, gös, harr m fl. 
Gruppguidningar. Nätverk. 
Guidningar, bokningsbara paket,  
Gårdstomter, arkitektritade. 
Jägarexamen. Intensivkurs. Kvinnor. Ungdomar. 
Kompetenshöjande kursverksamheter. 
Konferensgäster. Kursdeltagare. 
Konferensmarknaden. Privatpersoner. 
PO, TJ, RU, FR, DE, IT, GB, NL.  
Nationella marknadens publik. Ungdomar. Folkmusikerelever. 
Naturturism. Kulturturism. 
Näromr. Sthm-Mälard. NL, GBR, DE, PL, FR. Ämnesvisa. 
Privatresenärer, bussgrupper 
Småföretag, affärsgäster, lokalbefolkning. 
SvenskFinland. 
Turistboende. Guideverksamhet. 
Via hemsidan Nationellt samt svensktalande utomlands 
Växande lokalmarknad. Propolis- o pollen-efterfrågan. Ölbryggeri. 
Ökad efterfrågan ang kräftodling. 

 

Utbildningsinsatser 

Antal personer som medverkat i av projektet organiserade utbildningar. Hit räknas 
även studiecirklar och föreläsningsserier. Dock ej enstaka föreläsningar. 

Kvinnor 2 262 
Män 2 992 
Summa 5 254 

Kommentar: Samma person kan ha medverkat vid flera utbildningar arrangerade av olika 
Leader+ -initiativ. 

Skapat eller förstärkt varumärke 

Visa med namnexempel. 

Visa med namnexempel det man uppfattar som varumärken projektet 
och/eller bygden förknippas med. 



 
 
 

Av 171 listade exempel följande urval: 
Bo På Lantgård 
Bärkraftigt byggande och boende. 
Dormsjöskolan. Ingelsbo korv. 
Familjen Labys biprodukter, Puppans, Husbyhonung  
Forsbacka Bruk 
Tyttbofiske. Gysinge 
Grönvallen Marknad 
Gästrikekonst, skolan 
Hedesunda, Söderfors 
HIP-gården 
Hållnäshalvön 
Ingbo Kvarn 
Kyrkstigen. Tärnsjö. 
Lokala folkmusiktraditioner från resp ort. Jfr Ingvar Norman/Säter. 
M/S Dala Husby. Södra Dalelfvens Båtklubb. Marin&Motor. 
Marma. Flottarkojan. Strandpromenaden. 
Naturmusik 
Nedre Dalälven. Pråmleden. 
Norakollektionen 
Nybyggarland 
River pike, Storabborre, Fiske & Natur, Sv närmaste Vildmarksfiske 
Rosenlöfs Bok, Rosenlöfs Galleri 
Runhällen - Enåker 
Sterte Jägarskola. 
Storviks Stationshus 
Svartådalen. BN-Energi. Färneboparaden. 
Säters Innerstad. Säterdalen 
Söderfors Bruksmiljö 
Östervåla. Stolriket. 

 

Med ”hårda” menas fysisk investering i anläggning som går att ta på och med 
bestående värde efter tre år. 

Fysisk efterlämnad resurs 

Stödord som beskriver bestående resurs som är användbar för bygdens fortsatta 
utveckling ex-vis besöksträdgård, vandringsled, utescen, kvarnbyggnad m m. 
Följande urval av exempel:   
4 natur/kulturstigar. 12 informationstavlor. 2 informationsfoldrar 1 hemsida. 
Byggbibliotek. Övernattningsstuga 15 m2. 
”Lathund” för etablerade och nya entreprenörer. Utbildningsplan. 
Handikappsanpassat boende. 
Avel av älvegen öringstam. Fövandlat en torrfåra till porlande vårbäck. Gångbro 
över bäckravin. 
Bilder på 900 föremål. Register med specifikation på dessa. 29 nyproducerade 
mönster med inslagsordning på bolster. Hemsida. 
Bl a databaserad bokning med entreprenörernas produkter. 
Byamuseum Kalvsnäs Kvarn, Kvarndammen, Minarboretum, Klonarkiv 
De artefakter som producerats. Utvecklandet av Rosenlöfs Galleri. Utvecklandet 
av Rosenlöfs Museum. Rosenlöfs Bokförlag. 
En historisk turistattraktion i form av en besöksgruva. 
Ett fungerande stations- och företagarhus. 
Förbättring av allmänna områden ex Banktorget. Hemsida. 
Marknadsföringsmaterial. 
Grådö Hamn: Klubbhus. 2 LB (34m2/150m2). 4 FB (75m2/180/m2). 
Hamnparkering 45 B/T-platser. Avesta hamn: Klubbhus. 2 FB 75m2/ 180m2. 
Plösön: Båtrastplats m brygga. Askön: Båtrastplats m tilläggsbrygga. 
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Informationsled. Flottarkoja. Brygga. Friluftsscen. Fågeltorn. Kanotled. 
Inredda stugor, lägenheter, våningar för turistboende. 
Iordningställda biflöden för reproduktion och uppväxt för harr och öring. 
Museilantbruk med gårdssamling av hus/byggnader. 
Musikarrangemang för konserter. Nyckelharpor till ungdomar. 
Ny buss. Hållplatser. Datorer i studiecentrum. Kontor. Hemsida. 
Orrkoja. Tubkikare. 2 st broschyrer. 1 film. 1 bildspel. Hemsida. 
Ridbana samt renoverad och upprustad väg. 
Skyltar. Hemsida. Tavlor. Sjökort. Utprickad farled. Besökskarta. 
Slöjdarregistret, drygt 200 personer 
Tämnaren, Visningsträdgården Den Sköna Lustgården, Turismnätverket i 
Östervåla 
Uppdaterat register av kontaktpersoner, vävstugor, föreningar m m, dvs 
Registersystem.  
Utbildningsanläggning för helpensionsförläggning, godkänd av 
Miljö/Hälsovårdsnämnd. 
Utställningsplats och mötesplats för företag, föreningar och kulturen i Gustafs. 
Vandrings o cykelleder. Skyltar, spänger, broar, rastplatser. Broschyr och karta. 
Vandringsled m kolarplats. Fäbod m djur. Brygga och båt. Övernattningsplats. 
Fågeltorn. 660 m spänger som handikapsanpassats. Grillhus. Vindskydd och 
grillplats. 
Ångpanna för vaxsmältning. Barack för medlemsträffar. Barack för material. 
Slunga. 
Återskapad gammal bakugn. 

 

Ekonomi och lokalt engagemang 

Genom att ställa samman ett begränsat antal nyckeltal kan en första 
etappredovisning för hela Leader+ arbetet i Nedre Dalälven beskrivas. 
Sifferunderlagen baseras på fattade beslut, projektens rekvisitioner samt i Avsnitt 9 
”Övrig privat direktfinansiering” har projekten getts möjlighet komplettera med 
finansiering utöver det man angivit i rekvisitionerna. 

Ekonomi och nyckeltal  SEK 

Summa kostnad enligt ursprungsbudget 
Summa kostnader enligt ursprungligt beslut av SJV  

 75 436 ’ 

Utfall, totala resurser i projekten 
Summa utfall totala kostnader i projektet, inklusive summan 
av ”Lokalt engagemang”. 

 
64 902 ’ 

Beviljade Leader+ medel 
Av LAG beviljad medfinansiering från Leader+. 

 37 657 ’ 

Förbrukade Leader+ medel 
Totalt utnyttjat L+stöd. 

 27 299 ’ 

Övrig offentlig finansiering 
Medfinansiering direkt till L+projektet från ex vis; läns- 
styrelse, kommun, kyrka, statliga verk, fonder med offentliga 
medel och liknande. Kontant och direkt. 

 

5 630 ’ 
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Lokalt engagemang 
Beskrivning av bygdens samlade engagemang i projektet, som värdet av ideellt 
arbetad tid, ekonomisk stöttning i form av reda pengar eller rabatter etc.  
Utfall omräknat i SEK. 

Ideell tid – värdet  
Oavlönad arbetad tid av projektdeltagare, värderas till högst 
175 SEK/tim för vuxna, 90 SEK/tim för ungdomar 13-17 år. 

 
26 256 ’ 

Övrig privat finansiering  
Olika slag av prisreduceringar som erhållits genom samar-
bete och som bidrar till medfinansiering av projektets 
budget. 

 

720 ’  * 

Privat kontantfinansiering 
Reda pengar från näringsliv eller privatperson till 
medfinansiering av L+projektet. 

 
5 111 ’ 

Summa privat finansiering  
Summan av de tre ovanstående beloppen. 

 32 087  ’ 

  

• Värdet för ”Övrig privat direktfinansiering” är ej fullständigt utan ska uppjusteras i 
intervallet ca 400’ – 700’ SEK. 
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Resultatens tillförlitlighet 

 
Utgångspunkten ”Vad finns idag, som inte hade funnits, om projektet inte hade 
kunnat genomföras?” innebär att respektive projekt haft en avgörande betydelse 
för de redovisade effekterna. Men resultaten får inte alltid tolkas så, att effekterna 
skulle ha uppstått enbart på grund av leaderprojekten. 

 
I kapitlet ”Utvärderingsmetod” tas upp hur uppgifterna om projektens effekter till stor 
del baseras på beräkningar och bedömningar snarare än på exakta mätningar. Det 
är därför ofrånkomligt, att de tal som sätts på exempelvis antal nya arbetstillfällen, 
antal inflyttade eller antal besökande har olika grad av osäkerhet. Bedömningar och 
orealistiska antaganden kan ha givit såväl underskattning som överskattning av 
effekterna och för dagen finns inga indikationer som tyder på att det ena skulle vara 
mer vanligt förekommande än det andra.  

Ett antal förhållanden ger anledning att förmoda, att de redovisade effekterna trots 
allt är lågt räknade i förhållande de verkliga effekter som kommer att kunna uppnås 
som ett resultat av Leader+ i Nedre Dalälvsområdet.  

Några av de viktigaste av dessa är: 

� Många av effekterna har ännu inte hunnit uppstå. Majoriteten av 
leaderprojekten pågår fortfarande och även för de avslutade projekten 
kan ytterligare effekter förväntas tillkomma. 

� Inom Leader+ ges inga direkta företagsstöd, som enkelt kan kopplas till 
nya arbetstillfällen. Leader arbetar istället med nätverksstöd, som i 
synnerhet under projekttiden ger upphov till en stor andel diffusa spridda 
effekter, som är svåra att uppskatta och ofta förbises.  

� Vid effektbedömningar räknas ofta med att förändringar av antalet 
arbetstillfällen ger avsevärda följdeffekter, s k multuplikatoreffekter, i 
berörd bygd/samhälle. Någon sådan uppräkning har inte gjorts i denna 
utvärdering. 

Sammanfattningsvis får konstateras, att det ej är möjligt att ange exakta värden på  
projektens effekter. Men med hjälp av den samlade kunskap som finns i de nära 90 
leaderprojekt, som ingått i utvärderingen av Leader+ Nedre Dalälven, har en 
tillräckligt stabil grund skapats för att ange en rimlig storleksordning på de hittills 
uppnådda effekterna. Tillgången till exakta tal är inte heller avgörande för att kunna 
bedöma, huruvida Leader+ varit ett effektivt och ansvarsfullt sätt att använda 
skattemedel.
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Stödja Ungdomar i deras verklighet - Ungdomssatsningar 
inom Leader+ Nedre Dalälven 

Ur ”Plan för perioden 2000-2006, Leader+ Nedre Dalälven” 

Motiv: 

Ungdomen flyttar från landsbygden till städerna. Vi vill stimulera, behålla och 
få tillbaka unga människor efter studier eller arbete på annan ort. 
Teknikutveckling (IT), utbildning och social kompetens samt kulturprojekt för 
ungdomar som leds av ungdomar är viktiga områden. 

Ett gott liv för ungdomar innefattar även bostäder och kommunikationer, fritid 
och kultur, samt - inte minst - delaktighet och inflytande. De måste få vara 
med och bestämma på lokal nivå i frågor som angår dem. Aktiviteten ska 
stödja ungdomar på landsbygden och stärka deras delaktighet i 
samhällsutvecklingen; det ska vara ”kul” att bo på landet! 

Innehåll: 

 Integrering och delaktighet i samhället 
 Stärka ungdomars nätverk 
 Processtöd, framtidsverkstäder, utveckling på hemmaplan 
 Mötesplatser/träffpunkter 
 Ungdomsråd i lokalsamhället 
 Utbildning/seminarier 

Målgrupp:  

Ungdom i LEADER+ -området med huvudsaklig målgrupp för Leader-stödet 
är: 

• grupper av ungdomar,  
• lokala utvecklingsgrupper,  
• ideella föreningar,  
• organisationer. 

 

Inledning 

Inom Leader+ Nedre Dalälven har man arbetat efter ovanstående plan vad gäller 
unga. Ungdomar definierades till ca 15-25 år. LAG-gruppen har haft egna projekt 
för att gynna och uppmuntra ungdomsverksamhet och för att informera om 
möjligheter och ge extra inspiration till att gå från ord till handling. Detta har 
resulterat i två olika typer av ungdomsprojekt, dels fullskaliga projekt och dels 
ungdomscheckar. 

Information och stöttning 

Arbetet bestod till en början till stor del av information till unga och personer som 
arbetar med unga. Det arbetet fortsätter hela programperioden. Man har även 
påbörjat ungdomssamarbete inom Leader+ utanför Sveriges gränser.  
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Ungdomscheckar 

År 2002 startade ramprojektet Ungdomscheckar, som ger unga möjligheten att 
söka ett mindre stöd för att göra något i sin bygd. Tanken är att byråkratin ska vara 
så lättsam som möjligt, enklare ansökningshandlingar och hjälp med ekonomin är 
en del av den hjälp som ingår. Unga ska själva kunna driva projektet från start till 
slut, och ett krav är att ansökan fylls i av de unga själva och att det är de unga som 
gör allt jobb. Kraven är att man är minst fem unga som vill göra något bra där de 
bor, för sig själva och andra unga. Man måste ha en förening i ryggen. 
Ungdomschecken ger max 20 000 kr (f o m 2006 är beloppet 15 000 kr) och 
ungdomarna ska ha en egen insats värd samma summa som man ansöker om. 
Det egna insatsen ska bestå av ideell tid, som värderas till kronor och ören. 

Ramprojektet har lett till drygt 50 ansökningar under perioden 2002-2006. Av dessa 
har nära ett 40-tal godkänts. Ansökan om ungdomscheck handläggs av 
ungdomshandläggare kopplad till LAG och kansliet. Beslut om att bevilja 
ungdomscheck tas på delegation av verksamhetsledaren. 

Sammanställning av utvärdering: Ungdomscheckar 

De flesta ungdomscheckar har haft mellan 5-20 personer som varit aktiva i arbetet, 
med endast några få vuxna inblandade. Check-projekten pågår oftast inte särskilt 
mycket längre än några månader. Projekten har i de flesta fall ett klart syfte, en 
insats som är konkret och tydlig.  

Exempel på ungdomscheckars verksamhet: 
Danskurs, bygga replokal, spela teater, anordna utomhusbio, fiskeläger, 
hästverksamhet, bygga skateboardramp, festival, trycka en tidning, anordna disco, 
sångläger osv. 

Många av check-projekten drömmer om att fortsätta och utveckla sin verksamhet, 
ibland att starta eget. Många vill också att det ska bli ännu bättre att som ung bo i 
den bygd där de bor. 

Checkarna har gett många ringar på vattnet i form av nya samarbeten och stärkta 
ungdomar. Problemen med ungdomscheckarna har ofta varit att de unga flyttat på 
sig och att det därför varit svårt att hålla igång en långsiktig verksamhet. Problemen 
bestod också i att förstå och planera det ekonomiska, att redovisa sin ideella tid 
mm. Många av projekten uppger dock att de inte haft några hinder eller problem i 
sina projekt. 

Många anser att deras projekt gjort stor nytta, att skillnaden är stor för de unga 
eftersom det nu ”finns något att göra”. Genomförandet av projektet ger ofta en 
känsla av styrka och oberoende, att man åstadkommit något. Projekten har också 
lett till samarbete mellan unga och vuxna, något som är viktigt för att en bygd ska 
utvecklas. Orden ”att få skapa tillsammans”, ”att göra roliga sker tillsammans” 
återkommer från våra ungdomscheckar som det mest positiva med deras projekt i 
efterhand.  



 
 
 

 

 
”Planeringen och igångsättandet av vår verksamhet. Att den idé vi från början hade, att 

samla uttråkade ungdomar i vår lilla by, fortfarande håller. Vuxna och ungdomar träffas varje 
vecka. Underbart!” 

     
Svar från en ungdomscheck på frågan vad som var det roligaste 

och bästa med projektet.

 
 

Fullskaliga ungdomsprojekt 

Inom Leader+ Nedre Dalälven har fram till årsskiftet 2005-06 godkänts 16 (18 inkl 
LAG-ägda) projekt som riktar sig till unga. De har behandlas av LAG och har 
samma ansökningshandlingar, rekvisitionshantering, rapportskyldighet m m som de 
projekt som riktar sig till vuxna. 

Av dessa är: 

 2 st interregionala projektsamarbeten, det vill säga projekt som drivs med 
andra Leader+ -områden i Sverige 

 1 st ram-projekt (Ungdomscheckar 53 ansökningar, varav 37 godkända) 

 2 st LAG-ägda projekt (stöd, information, utvärdering, handläggning) 

 13 st ”vanliga” ungdomsprojekt 

Utvärdering fullskaliga ungdomsprojekt 

Utvärderingen gjordes av ungdomshandläggaren och projektledaren Jenny Nylund. 
Den består av ett frågeformulär (bilaga 1). 

Av de 13 fullskaliga projekten har vi kunnat få svar från 10. 

 
Sammanställning av svar från 10 projekt.   

1 Hur många unga har deltagit i projektet?  962 st 

2 Hur många över 25 har deltagit i projektet?   86 st 

3 Hur många nya nätverk (grupper på minst tre 
personer som samarbetar) har uppstått genom 
projektet?  

 29 st 

4 Har ni arrangerat några händelser där allmänheten 
var inbjuden?  

 Ja: 9/10  
Nej:1/10 

 Om ja, ungefär hur många kom sammanlagt på era 
arrangemang? 

 4 074 st 

5 Hur många deltagande ungdomar med utomnordiskt 
ursprung har varit med i projektet? 

 21 st 
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6 Hur många deltagande vuxna med utomnordiskt 
ursprung har varit med i projektet?  

 1 st 

7 Har ni samarbetat med unga från ställen som ni inte 
brukar samarbeta med?  

 Ja: 7/10 
Nej: 3/10 

8 Tror ni att projektets marknadsföring gjort så att något 
särskilt varumärke blivit starkare (ex. byns namn, 
föreningen, en viss plats eller byggnad osv)?  
Om ja, vilket?  
Svar: Hembygdsgårdens, byns namn, föreningens, 
lokalen, aktiviteten och verksamheten. 

 Ja: 9/10 
Nej: 1/10 

9 Kommer projektets arbete att fortsätta?   Ja: 8/10 
Nej: 2/10 

10 Vilka drömmar har ni för ert projekt i framtiden? 
Svar: ”Att det fortsätter med ideellt arbetande unga”, 
”Utbyte med andra ungdomar i Europa och Sverige”, ”Att 
kunna ha dagläger”, ”En rockskola/replokal som lever 
vidare”, ”Att någon tar upp tråden och att nya ungdomar 
fortsätter vår verksamhet”, ”Att Vi unga blir en resurs för 
unga som vill göra projekt”, ”Att ungas intresse för musik 
och dans kan utvecklas utan för stora ekonomiska 
insatser”, ”Att nätverket fortsätter och utvecklas”, ”Att vi kan 
fortsätta driva gymmet på egen hand och att det kan gå 
runt. Få fler att börja träna och ordna prova på-kvällar 
mm.”, ”En stabil grund med kompetens för att hjälpa unga 
göra bistånd på olika sätt. Gärna 2 anställda som jobbar 
med dessa frågor.” 

  

11 Tycker ni att ert projekt varit jämställt mellan tjejer  och 
killar?    

 Ja: 9/10 

Nej: 1/10 
12 Tror ni att projektet gjort att fler känner att man kan hitta på 

saker, att det faktiskt går att göra något där man bor?  
 
Tror ni att ni kommer att försöka förändra fler och kanske 
andra saker i framtiden?  
 
Tror ni att de som deltagit i projektet fått en mer positiv 
attityd till orten de bor på? 

  
Ja: 10/10 

 

 
Ja: 10/10 

 

Ja: 10/10 

13 Har projektet lett till att unga blivit utbildade inom något 
särskilt (ex kurs inom klättring, hästhoppning, flygplans-
bygge, drama, hemsidebygge osv)? 
Hur många blev utbildade?     
Om ja, vad?  
Svar: Musik, Drama, bild, skriva, Arrangörsskap, 
Ledarskap, Arrangörskunskap, Ledarskap, arrangörsskap, 
Dans, Flygplandsbygge, hemsidor, elektronik, film, 
Styrketräning, hemsidebygge, bokföring, administration, 
Föreningsverksamhet, ledarskap, hemsidor, film, teate r 
mm. 

 Ja: 10/10  
 
 

209 st 

14 Har ni lagt Leader+ -pengarna på några fysiska 
investeringar som kommer att finnas kvar efter projektet, 
det vill säga saker som går att ta på (ex byggt något, köpt 

 Ja:6/10 
Nej: 4/10 
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en dator, gjort en hemsida, köpt ett biljardbord osv)? 
Om ja, vad? 
Svar: Datorer, Ett mediecenter, Musikinstrument, musik-
anläggningar, 2 st musikstudios, bildprojektorer mm, Fräs-
bygge, hemsida mm, Renoverat lokaler och byggt gym, 
DV-kamera, hemsida,  

15 Vilken marknadsföring har projektet gjort? 
Hemsida
Affischer

Broschyrer
Annonser

(Annan: ”Tidningar”, ”Ännu inte i den fasen”,  
”Artiklar”,  Uppvisningar”) 

 
 
 
 

 
5/10 
8/10 
4/10 
8/10 

16 Tror ni att projektet gjort att företagen i din bygd gått 
bättre än om projektet inte funnits? (Till exempel 
affären, macken, färghandlaren, frisören osv.)  
Om ja, kan ni ge exempel på vilka företag? 
Svar: ”Vi hade ett arrangemang med 3000 besökare, 
det ledde självfallet till inkomster i bygden: affären, 
logi, mat, bussar mm.”,  
”Många av företagen på bygden har låtit sina 
anställda träna här hos oss, som t ex ICA, 
brandkåren, Solängs-gården, Österfärnebo skola 
mm. Detta tror vi har bidragit till en starkare och 
friskare personal, vilket i sin tur gör att företagen går 
bättre.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja: 2/10 
Nej: 8/10 

 
  

Uppge på en skala där 1 betyder ”inte alls/dåligt” och 5 betyder ”extremt 
bra/mycket”. 
  1 2 3 4 5 
17 I vilken grad har ungdomarna samarbetat  

med de vuxna? 
1 st - 1 st 6 st 2 st 

18 Tror ni att projektet gjort att unga vill bo 
kvar i er bygd efter att de flyttat hemifrån, 
eller vill återvända om tio år? 

- - 5 st 4 st 1 st 

19 Hur har det varit att driva projektet 
(administration, ekonomi mm)? 
Vem har skött det? 
Svar:  
Vuxen och ungdomar tillsammans 2 st 
Endast vuxna 4 st 
Endast unga 4 st 

- 4 st 4 st 2 st - 
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  1 2 3 4 5 
     

- - 2 st 7 st 1 st 

20 Hur fungerade kontakten med kansliet? 

Handläggning

Ekonomi och rekvirering
- 1 st 2 st 6 st 1 st 

21 Har kommunen intresserat sig för ert 
projekt? 

2 st 2 st 4 st 2 st - 

 
22 Vad fungerade inte i projektet? Vilka var hindren och problemen? 

Svar: 

”Administrationen tog tid från det kreativa. Det var betungande. Ungdomar 
flyttar mycket, det gör det svårt att ha en verksamhet med samma 
ungdomar.” 

”Det som framförallt har varit krångligt var att många ungdomar från 
kärngruppen har flyttat och att uppgifter måste omfördelas, samt att få alla 
att sköta tidsredovisningen.” 

”Vuxenvärldens avståndstagande gjorde projektet kortlivat. För liten 
projektgrupp gjorde det tunga jobbet, hade ingen projektledare.” 

”Byråkratin kring pengarna är frustrerande. När det tar för lång tid dör lätt 
delar av engagemanget – men det har gått att väcka igen.” 

”Ganska få kom in på rockgalan, många stod utanför och några söp.” 

”Konkurrens med Skaparbyn, att hitta tid i Koverstas program, lång tid från 
redovisning till att få pengar.” 

”Svårt att hinna med att förmå unga att göra en projektansökan.” 

”Ungdomarna hade dålig uthållighet, mycket splittrade dem. 
Projektledaren fick hela tiden ’puffa och puffa’. De var ibland lika flyktiga 
som gas.” 

”I början av projektet fanns en konflikt med styrelsen, den löste sig på ett 
positivt sätt. Svårt att hitta verkstadslokaler. Utbyte med Europa har inte 
hunnits med. Höga ambitioner från starten, tog längre tid än vi beräknade.”

”Ungdomar är väldigt ombytliga vad gäller intressen, men när de väl går in 
för något under kortare tid blir det mycket bra.” 
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23 Vad tror ni att projektet har lett till för de som deltog? 
Svar: 

”En vidare syn på livet och en större vilja att hjälpa mindre välbeställda 
människor.” 

”Att alla som varit med kan känna att de byggt upp något som är bra för 
bygden, och något som vi kan vara stolta över. Projektet har även lett till 
kunskap om organisering, administration, ekonomi mm.” 

”Stärkt självkänsla!” 

”Nytändning, tro på möjligheten att förändra.” 

”De har sett att de kan ordna något stort.” 

”Självförtroende, glädje i att skapa, gemenskap med andra.” 

”Förhoppningsvis har de vi informerat startat egna projekt, efter vårt 
projekts avslut.” 

”Det blev mycket bättre relationer mellan bygdens ungdomar och Folkets 
Hus-ledningen.” 

”Ungdomarna har lärt sig att man kan påverka och förändra om man tar 
kontakter och organiserar sig.” 

”En mer aktiv fritid och mer positiv syn på hemorten!” 

25 Vad var det bästa / roligaste med projektet? 
Svar: 

”Att vara kreativ i grupper.” 

”Att vi har fått ett jättebra gym, att intresset bland Österfärnebos invånare 
var mycket större än väntat, och att det bidragit till att Österfärnebo har 
blivit lite bättre att bo i.” 

”Att alla var så nöjda som jobbade i projektet, och att alla andra var så 
imponerade av våra resultat!” 

”När de yngre ungdomarna kom in i projektet.” 

”Att vi fick så bra band, lokala och från Stockholm, att komma. Bra kvalitet 
på ljud, band, servering mm.” 

”Att från sammanföra ungdomar från Nedre Dalälven. Att se utvecklingen 
under lägerveckan från blyghet till agerande.” 

”Att träffa alla ungdomar och genomföra informationsträffarna.” 

”Det var arbetet med de olika dansgrupperna. Samtidigt som projektet 
startade kom det en flyktinganläggning till bygden. Asylungdomarna kom 
snabbt in i det sociala livet och fina kontakter skapades mellan de och 
bygdens unga. Det var bäst!” 

”Att konflikten med styrelsen gjorde det möjligt att skapa en mötesplats för 
unga.” 

”Möjligheten att uppfylla och utföra olika drömmar och idéer!” 
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24 Vad tror ni att projektet har lett till för bygden? 
Svar: 

”En bättre sammanhållning, inte minst mellan svenskar och invandrare.” 

”Att bygdens invånare har fått någonstans att träna, som i sin tur leder till 
ökat välbefinnande och i stort sett en friskare bygd. Vi hoppas också att 
det kan bidra till ökad inflyttning och att bydgen blir attraktivare sett utifrån.”

”En ny tro på hembygdsgårdens framtid, och tilltro till ungas kapacitet.” 

”En ökad entreprenörsanda och vilja. Nykick i föreningen!” 

”Insikt om att det går att använda Koversta till mer än traditionella 
program.” 

”Unga har fått info om Leader+.” 

”Bygden blev imponerade av ungdomarnas glädje i sitt utövande. Det 
efterfrågas ofta uppföljningar.” 

”En väl fungerande mötesplats för alla ungdomar.” 

”Fler ungdomar anser att deras hembygd är bra att växa upp i!” 

 

 

Sammanfattning -  Ungdomsprojekt 

Man kan se vissa mönster i många projekt som berör unga, där det är de unga som 
”gör jobbet”. En beröringspunkt gäller flyktigheten hos unga, något som talar för hur 
viktigt det är med en stabil förening och stöttande vuxna, som kan hjälpa till att föra 
vidare kunskap och idéer till nästa generation unga. Man kan också se hur viktigt 
det är med enkelhet i ansökningar och redovisningar. 

I stort ser vi att ungdomsprojekten inom Leader+ -Nedre Dalälven har gett området 
mycket, och lett till ökad självkänsla bland de unga. De syften som en gång sattes 
upp i planen är på god väg att uppnås. 

 

 
”Att alla som varit med kan känna att de byggt upp något som är bra för 

bygden, och något som vi kan vara stolta över!” 

Svar från ett ungdomsprojekt på frågan om vad 
projektet lett till för deltagarna
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Bilagor:  

 

• Förteckning över projektformulär 

• Sammanställning av projektformulär 

• Utvärderingsbrev 
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Diarienr LAG nr Namn Kommun
L08-003 3 Hemslöjdsinventering i Nora socken Heby
L08-132 67 Från 1700-talet till internet Heby
L08-004 4 Landsbygdsboende & landsbygdsskolor Säter
L08-005 5 Dalajulträd Hedemora
L08-006 6 Fiskenätverksprojektet, Leader+ Nedre Dalälven Samtliga
L08-007 7 Marma Future Tierp/Älvkarleby
L08-008 8 Marmabygden - vision 2005, strandpromenaden Älvkarleby
L08-009 9 Förstudie för Svartådalens bygdeutveckling Sala
L08-160 91 Svartådalskräftan Sala
L08-169 98 Svartådalens natur- & kulturturism, SVANK Sala
L08-253 165 Svartådalens natur- och kulturleder, SNOK Sala
L08-010 10 Sundsmat-från jord till bord Hedemora
L08-011 11 Förstudie för utveckling av biodling i Nedre Dalälvsområdet Hela Leader+ omr
L08-184 112 Utveckling av biodling i Nedre Dalälvsområdet Hela Leader+ omr
L08-012 12 Framtid i Vikbygden Hedemora
L08-013 13 Turismnätverket Hela Leader+ omr
L08-014 14 Klosterträdgård i Dala-Husby Hedemora
L08-016 16 Pråmleden Hed/Ho
L08-017 17 Framtid för Storviks stationshus Sandviken
L08-019 19 Turistväg i Hedesunda - Dalälven runt Gä/Ti
L08-085 23 Förädlingsanpassad skog Hed/Av
L08-057 24 Snatra brygga rekreationsområde Tierp
L08-070 25 Natur & kultur, framtid i Kalvsnäs-kratten i Hofors kn Hofors
L08-026 28 Småstaden Säter utmanar storstadens livsstil Säter
L08-240 153 Natur- och kulturturism i Säterdalen Säter
L08-079 29 Dalälvsprojektet del 1:1 Hedemora/Avesta
L08-217 137 Dalälvsprojektet del III Fäggeby - Dala Husby Sä/Hed
L08-049 31 Nybyggarland Heby
L08-071 32 Utveckling kulturarrangemang/turism vid Gammelstilla bruk Hofors
L08-041 35 Hantverkarna i prostgårdsflygeln (hip) Avesta
L08-039 39 Återställan av bifåra till Härsingen, Nedre Dalälven Avesta
L08-048 40 Rekonstruktion & återbyggnad av Ingbo kvarn, Nora. Heby
L08-083 42 Sjökort Söderfors-Gysinge Sandv/Gävle/Tierp
L08-090 43 Söderfors turistservice Tierp
L08-091 44 Utveckling av Årsundabygden - förstudie Sandviken
L08-092 45 Kultur - näringsliv Säter
L08-094 47 Lokalt utvecklingsprojekt för utökad biodling i Folkare Avesta
L08-096 48 Inventering av och stöd till Östahalvön - projektplan Heby
L08-063 53 Utökad sommarlägerverksamhet i Skaparbyn Gävle
L08-050 55 Kyrkstigens bevarande och utveckling, Nora socken Heby
L08-109 56 Älvkarleby fallområde ger kraft och energi, förstudie Älvkarleby
L08-115 58 Hållnäs - samarbete och äventyr i det okända Uppland Tierp
L08-116 59 Viltvårdsstation - Sterte Sandviken
L08-117 60 Boende - entreprenad på landsbygden Sala
L08-133 68 Förstudie för utveckling av turism i Möklinta Sala

Lista över projekten, med sammanhörande projekt grupperade



L08-188 117 Möklinta turism Sala
L08-095 69 Hästverksamhet för alla i Torsåker Hofors
L08-134 70 Bo på lantgård i Nedre Dalälvsområdet Hela Leader+ omr
L08-237 150 Bo på lantgård i Nedre Dalälvsområdet - etapp 2 Hela Leader+ omr
L08-082 73 Utvecklingscentrum/kollektivtrafiklänkar vid Nedre Dalälven Sandviken
L08-131 76 Förstudie utveckla Östervåla Heby
L08-207 132 Utveckla Östervåla Heby
L08-141 80 Projekt Gästrikedräkter Gä/Sa/Ho
L08-258 169 Projekt Gästrikedräkter - boken Gä/Sa/Ho
L08-148 82 Förstudie utvecklingsprojektet Aspnäs-Tämnaren Heby
L08-154 85 Renovering av bakugn och brygghus i Årböle Tierp
L08-155 86 Förstudie Torsåker Hofors
L08-156 87 Förstudie av utvecklingsmöjligheterna i Södra By Avesta
L08-157 88 Projekt Nytryck Sandviken
L08-161 93 Förstudie databas för hantverkare i Nedre Dalälvsområdet Leader+ området
L08-164 95 Utveckling av båttrafik Del av Leader+ omr
L08-170 100 Utveckling av Dala-Husby i turisthänseende, etapp 1 Hedemora
L08-189 118 Utveckling av Dala-Husby, etapp 2 - analys & planering Hedemora
L08-171 101 Hammarslaget i Åshammar, steg 1 Sandviken
L08-172 102 Ekologiskt/resurshushållande byggande/boende, Stjärnsund Hedemora
L08-216 136 Bärkraftigt byggande och boende - en social process Hedemora
L08-145 105 Enåker-Runhällen Heby
L08-236 149 Återställande av kanotled i Hallaren Heby
L08-177 108 Lyskraft Hållnäs Tierp
L08-185 113 Förstudie avseende förutsättningar att bli ett biosfärområde Hela ex Hofors
L08-147 116 Musikkurser i Gysinge Sandviken
L08-144 121 Analys av näring och jobb i Huddunge Heby
L08-192 123 Förstudie möjligheter att skapa inflyttning/tomter i Dormsjö Hedemora
L08-195 125 Förstudie för folkmusikfest vid Nedre Dalälven Hela Leader+ omr
L08-210 135 Folkmusikfest vid Nedre Dalälven Hela Leader+ omr
L08-196 128 Förstudie för framtagande av Hedesunda silvergruva Gävle
L08-261 172 Framtagning av Brunns Silvergruva Gävle
L08-202 129 Landsbygdsboende i Huddunge Heby
L08-208 133 Årsunda Viking kultur- och marknadsutveckling Sandviken
L08-209 134 Naturmusik Avesta
L08-225 142 Marknadsplats Grönvallen Avesta
L08-226 143 Slöjd över länsgränserna Hela Leader+ omr
L08-222 144 Österfärnebo som pedagogisk mötesplats Sandviken
L08-245 155 Landsbygdsturistisk samverk - RTT (Rural Twining Tourism) Hela Leader+ omr
L08-244 156 Hand i hand över havet Hela Leader+ omr
L08-234 158 Förstudie för utveckling av besöksnäring Forsbacka bruk Gävle
L08-246 159 Miniplantan, lyft för skogsbruket och lokala entreprenörer Hela Leader+ omr



Lag Nr: 3  Sammanhörande: 3, 67 Diarienr: L08-003 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.04.01 - 2003.02.28
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 1 Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen 0,25 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Bolster

Karin Jönsson, Verna Lind

Heby
Nora socken

Leader+ 
projekt: 

Hemslöjdsinventering i Nora socken

Tärnsjö Slöjd och Hantverksförening

Ja

mar-06

Ideell förening

Inventering av hård och mjuk slöjd inom Nora församling.
* Ca 55 familjer har engagerats och 900 föremål är inventerade, register med specifikation och digitalbilder 
på alla föremål. Även historik finns nedtecknad.
* Genom inventeringen bevaras den ortstypiska slöjden vad gäller råvara, utförande, mönster, kvaliteer och 
tekniker som annars gått förlorat.
* Ökat intresse för gammalt hantverk har kunnat märkas bland befolkningen.
* Kurs om slöjdens utveckling under de senaste 400 åren har ägt rum.
* 29 olika bolstermönster har vävts upp i form av små "slummerkuddar". En historik följer med kuddarna vid 
försäljning.
* Två av föreningens medlemmar har gjort vårt eget datasystem för slöjdinventeringen.
* Slöjdföreningen har antagits som medlem i Västmanlands läns Hemslöjdsförbund.

System och metodik för slöjdinventering och 
tillhörande dataprogram.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 3 Diarienr: L08-003 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 6
antal deltagare Kvinnor 22

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Vi har på flera orter berättat om slöjdinventeringen, visat bilder på det insamlade materilaet och de 
nyproducerade produkterna.
Elever i Harbo skola samt Tärnsjö skola får, varje år, utöva tekniker och få kunskap från vår ortstypiska slöjd.

Produktion av inventerade föremål bl a:
Nora kollektionen, "Olle" ljustaken, Bolstervarstyger till kuddar mm.
Nytillverkning av inventerad slöjd som idag bara finns på bild och i register. 

Nationellt via Internet

Föreningens logga

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Bilder på 900 föremål.
Register med specifikation på dessa.
29 nyproducerade mönster med inslagsordning 
på bolster.
Hemsida.

Leader+ 
projekt: 

Hemslöjdsinventering i Nora socken

5 000

283 379
0

14 188
293 379

241 900
517 811
215 244
215 244

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 67  Sammanhörande: 3, 67 Diarienr: L08-132 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.10.09 - 2004.06.11
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 0,5 Nya produkter, antal: 33
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 5
Nystartade företag 
Bevarade företag 1
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 28
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 300
Nystartade nätverk, antal: 8

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kollektion för hela familjen. Ljusstakar. 
Skinnprodukter. Kuddarr. Smycken. Väska.

Verna Lind / Karin Jönsson

Heby
Nora Socken

Leader+ 
projekt: 

Från 1700-talet till internet

Tärnsjö Slöjd och Hantverksförening

Ja

mar-06

Ideell förening

Utbildning av föreningens medlemmar att anordna utställningar.
Lägga ut dessa på Internet för beställning. Slöjdutställningar 2003 o 2004.

Framtagande av mönster av det inventerade materialet - tyg funnet vid genomförd inventering. (Mönstret för 
handbroderiet ex vis kommer från en brudsadel på 1700-talet.) För framtagande av klädkollektion med 
modernt snitt efter gamla förlagor. För tillverkning av Nora kollektionen, kläder i linneplagg för hela familjen, 
stickad väska i lin till damkollektionen. För tillverkning av Träljusstake samt Skinnfällar och skinnkuddar i 
olika storlek med handvävd baksida. Tillverkning smycke i svartsmide. 

Utökade försörjningsmöjligheter, utökad kunskap i metodutveckling. Kollektionen sys på beställning.

Tillverkning och sömnad av kollektion på 
beställning.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 67 Diarienr: L08-132 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 4
antal deltagare Kvinnor 10

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Tillverkning av Norakollektionen, skinnfällar och kuddar.
Resor till slöjdutställningar, berätta om genomförd slöjdinventering, kollektionsvisning. Fällar och kuddar.

Ökad lönsamhet genom att Norakollektionen blir känd och att fler vill införskaffa dräkten. Traditionen 
förstärks i bygden. Det börjar bli "inne" med hantverk och gamla dräkter.

Viss förutsättning finns för nyföretagande genom projektet. Dock är det troligast att en utökning av befintlig 
verksamhet sker först. Genom vårt speciella datasystem med bilder och register på alla inventerade föremål, 
kan andra slöjdare använda sig av vårt inventerade material för sin produktion. 

Via hemsidan Nationellt samt 
svensktalande utomlands

Norakollektionen

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Hantverksbutik i Tärnsjö. Norakollektionens 
visningsexemplar. Visningsexemplar 
skinnkuddar och skinnfällar.

Leader+ 
projekt: 

Från 1700-talet till internet

40 000

243 147
0

34 587
277 734

427 200
520 234
202 500
202 500

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 4 Diarienr: L08-004 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.04.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 10
Nya arbetstillfällen 0,5 1 Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen 0 1 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 0 0
Bevarade företag 0 0
Övrig nystartad affärsverksamhet 0 0 Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 4

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Mark för gårdstomter.

Bo Söderlund

Säter
Stora Skedvi

Leader+ 
projekt: 

Landsbygdsboende & landsbygdsskolor

Framtidsgruppen i Stora Skedvi

Nej

mar-06

Ideell förening

Målet med projektet är att skapa/behålla befolkningsunderlaget för lokal service med hjälp av 
marknadsföring av stora och vackert belägna "gårdstomter" och av landsbygdsskolor.
Arbetet har inneburit en mängd aktiviteter som syftat till att ge en positiv bild av Skedvi som boendeort. Vi 
har jobbat med varumärket "Stora Skedvi".
I dagsläget är tre tomter (snart fyra) sålda, två villor är uppförda, byggandet av den tredje sker under 
våren/sommaren. 
Detta innebär minst 10 personer som permanent flyttat till Skedvi. Skatteintäkterna för dessa personer ligger 
i storleksordningen 400-500 tusen/år. Därutöver får vi ökat underlag för samtliga lokala aktiviteter. 
En viktig sidoeffekt är den optimistiska signal detta ger både i och utanför bygden.

Skräddarsydda/arkitektritade tomter.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 4 Diarienr: L08-004 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)

" Utbildningsinsatser, Män 15
antal deltagare Kvinnor 15

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fortsätta marknadsföra och skapa ytterligare strandtomter mot Dalälven.
Försöka skapa och finansiera en allaktivitetshall.
Möjligen också skapa en utvecklingsvision/plan på 5-års sikt tillsammans med kommun och lokala företag. 
Redan under våren tas kontakt för diskussion med Säters kommun om ytterligare 4-5 vackra strandtomter.

Att ha medverkat till minst ytterligare fem nybyggnationer i bygden samt finansiering och byggnation av den 
allaktivitetshall vi för närvarande utreder, som är tänkt att också kunna ersätta den lilla gymnastikhallen vid 
Kyrkbyns skola.
Skapa en långsiktig utvecklingsvision för vår kommundel i samarbete med Säters kommun och den lokala 
sparbanken på orten.

Klara "gårdstomter", arkitektritade 
tomter efter beställning.

Stora Skedvi

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Lånesituationen - svårigheten att få bra banklån till villabyggnation på landet där marknadsvärdet ligger långt 
under investeringskostnaderna.

Förbättring av allmänna områden ex 
"Banktorget".
Hemsida.
Marknadsföringsmaterial.

Leader+ 
projekt: 

Landsbygdsboende & landsbygdsskolor

45 000

428 252
0

50 000
478 252

372 050
930 849
600 000
407 597

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 5 Diarienr: L08-005 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.01.01 - 2005.04.15
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 2 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Anders Lindström

Hedemora
Garpenberg

Leader+ 
projekt: 

Dalajulträd

Garpenbergs Intressenter AB

Ja

mar-06

Aktiebolag

Avsikten med projektet var att undersöka möjligheterna/förutsättningarna för småföretagande med 
utgångspunkt i produktion av julträd i kruka, baserat på lokala resurser och kompetens. 
Förutom nya och bevarade arbetstillfällen skulle speciellt kvinnligt företagande stimuleras.

På grundval av kunskaper framkomna inom projektet har ett antal marknadskontakter tagits bla i form av två 
genomförda seminarier med odlare och säljare. 

Ett större antal trädarters lämplighet har testats och odlingsregimer har tagits fram för de bästa alternativen. 
Lagringsförsök har genomförts.

Bordsjulgranar, urval olika tall- och granarter.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 5 Diarienr: L08-005 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 10
antal deltagare Kvinnor 20

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Genom projektet har en omfattande kunskap byggts upp kring odling av små julträd i kruka. Denna kunskap 
finns tillgänglig och kan utnyttjas av presumtiva intresserade odlare. Produkten passar också tidsmässigt bra 
in hos många odlare. 
Dalajulträd är en produkt lämplig för små odlare på en lokal marknad. 
Odlare har tagit upp konceptet i sin produktion och utarbetar konceptet vidare

Odlare med egna kundgrupper, ex 
vis varuhus, slutkund, marknader.

Bordsjulgran

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Den trädgårdsutbildning vars elever utgjorde en väsentlig resurs i planen för projektet upphörde efter ett år 
med påföljd att insatserna på framförallt marknadssidan inte kunde genomföras fullt ut.

Leader+ 
projekt: 

Dalajulträd

26 298

300 363
0

1 279
301 642

960 000
732 014
450 000
404 074

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 6 Diarienr: L08-006 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.04.01 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 3 3 Nya produkter, antal: 15
Bevarade arbetstillfällen 3 3 Tjänster, ex 15
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 21 000
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kalle Hedin

Samtliga
Älvens avrinningsområde inom L+

Leader+ 
projekt: 

Fiskenätverksprojektet, Leader+ Nedre Dalälven

Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag (NEDAB)

Nej

dec-05

Aktiebolag

Påbörjades våren 2001 i ett stormöte med intressenter inom Nedre Dalälvens avrinningsområde i hela L+ -
området. Nära 50 personer från fiskevårdsområdena (totalt finns 17 fvo:n inom omr), entreprenörer med 
anknytning till fisket, lst:s fiskeenheter och kommunala turistfunktioner. Vid mötet fastställdes mål, syfte och 
strategi, som låg till grund för LEADER-ansökan som godkändes av LAG  2001-09-26.
Under den första delen F+ 2001-2004 handlade verksamheten främst om gemensam marknadsföring, inkl. 
produktutveckling, bl a: fiskebroschyr, utrymme turistbroschyr och hemsida på språken sv, eng, ty, fr och 
polska. Därtill mässdeltaganden, filminspelningar och reportage i svenska och utländska media och 
resekataloger. Vidare besök och kontakter med en lång rad utländska agenter.
Från 2004 har projektet ändrat inriktning till i huvudsak fiskevårdsfrågor med inriktning att genom ekologisk 
hållbarhet kunna ytterligare öka fiskets potential.
Marknadsföringen fortsätter i det nära liggande Turismnätverkets regi.
Antal nystartade och bevarade företag redovisas i Turismnätverkets formulär.

Ett antal marknadsanpassade fiskeprodukter, 
tjänster, boendealternativ.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 6 Diarienr: L08-006 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 15 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 70
antal deltagare Kvinnor 10

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Intressenterna inom projektet (fiskevårdsområden, privata fiskevattenägare och entreprenörer inom fisket) 
samverkar för en fortsatt positiv utveckling som kommer att ge ett fortsatt och förädlat fiske på ekologiskt 
hållbara grunder.

Ny satsningar är på väg till följd av projektet, bl.a genom att fiskentreprenörerna blir allt starkare och att 
Nedre Dalälven som mest bokade destination av utländska fiskare förstärks successivt. 
Effekterna av fisket är ännu starkare än vad som här framgår, då fisket är något av spets i områdets 
utveckling och ger fortlöpande stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Detta gagnar 
bygdens utveckling som helhet.

Mälard, PO, TJ, RU, FR, DE, IT, GB, 
NL. Gädda, gös, harr m fl.

River pike, Storabborre, Fiske & 
Natur, Sv närmaste Vildmarksfiske

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Delarna uppströms Älvkarleby som aktivt deltagit i utvecklingsarbetet/marknadsföringen, och där tillförlitlig 
statistik föreligger, har ökat antalet fiskedagar under projekttiden med nära 11 000 nya fiskedagar. Jfr 
utvecklingen i riket har därtill nära 11 000 fiskedagar bevarats. 
Lax- och havsöringsfisket i Älvkarleby har från mycket höga (alltför höga) besökstal gått kraftigt tillbaka av 
olika anledningar (minskad uppgång av lax o havsöring, för fisket ogynnsam vattenföring m m).

Iordningställda biflöden för reproduktion och 
uppväxt för harr och öring.

Leader+ 
projekt: 

Fiskenätverksprojektet, Leader+ Nedre Dalälven

30 940

321 256
0

98 345
419 601

1 490 000
1 359 030
1 245 000

908 489

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 7 Diarienr: L08-007 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.06.01 - 2004.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 0,1 0,1 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Anders Wirén

Tierp/Älvkarleby
Marma/Mehedeby

Leader+ 
projekt: 

Marma Future

 Marma-Mehede fiskevårdsområde

Nej

mar-06

Ekonomisk förening

Projektet har arbeta med:
* Öka tillgängligheten till området.
* Stimulera näringslivet i allmänhet och besöknäringen i synnerhet.
* Engagera ungdomar i natur-, kultur- och fiskevård.
* Främja samverkan i näringslivet.
Arbetet har lett fram till att en landsträcka har blivit röjd för att förenkla fiske från land. En trespråkig 
informationsbroschyr har blivit upptryckt - en produktutveckling för utländska fiskegäster är 
påbörjad.Fiskedagar för skolklasser har anordnats. Områdets fyra årstider har blivit digitalt dokumenterat för 
att ha tillgängligt till den påbörjade hemsidan. En ny eldstad har anordnats. Deltagit i Vildmarksmässan i 
Stockholm. Plastade informationsskyltar uppsatta på vindskydd och annonstavlor. Hemsidan påbörjad, ej 
klar. Kontakter knutna med naturvårdsskolan på Hyttön (ungdomsverksamhet). Ovanstående har lett till en 
ökad marknadsföring för området samt pågående ungdomsprojekt. I förlängningen förhoppningsvis 
attraktivare kommuner att bo i / besöka.

Fiske från iordningställd strandlinje.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 7 Diarienr: L08-007 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 30
antal deltagare Kvinnor 20

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Föreningen kommer att fortsättningsvis gradvis öka samarbetet med naturvårdsskolan på Hyttön. Samt 
arrangera sommarläger för ungdomar i Marma i samarbete med Älvkarleby Sportfiskeklubb.

En fullt fungerande hemsida.

Marma-Mehede fiskevårdsområde  

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Möjlighet till fiske från land. 
Grillplats.
Trespråkig informationsbroschyr.

Leader+ 
projekt: 

Marma Future

0

26 075
0
0

26 075

300 000
68 919

150 000
42 844
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Lag Nr: 8 Diarienr: L08-008 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.06.11 - 2004.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen 0,5 Tjänster, ex 4
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 0
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 3000
Nystartade nätverk, antal: 8

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Jarl Holmström

Älvkarleby
Marma

Leader+ 
projekt: 

Marmabygden - vision 2005, strandpromenaden

Älvkarleby hembygdsförening

Ja

dec-05

Ideell förening

Skapa en informationsslinga och en mötesplats vid Dalälvsstranden, Marma, efter Upplandsledens 
sträckning förbi samhället och därigenom synliggöra bygden med målsättningen: ökade besök, inflyttning, 
arbete.

En Strandpromenad med informationstavlor, en flottarkoja med utställning och en stor brygga, en 
friluftsscen, ett fågeltorn, flaggstång och militär vaktkur (vid infotavla om Marma läger) har uppförts.
Därutöver har en flottningsbåt (varpbåt) inköpts för att möjliggöra resor på älven.

Flottningsutställningen har visats under sommarmånaderna 03-05 och haft nära 831 besökare. 
Mötesplatsens evenemang har lockat 2 087 besökare. Anläggningen har synliggjort bygden, besökarna har 
ökat - bl a till nytta för intilliggande kiosk/gatukök och bangolf.

Lokal. Friluftsscen. Guidade vandringar. Visning.
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Lag Nr: 8 Diarienr: L08-008 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Anläggning av kanotled för kortare dagsturer - slutarbeten återstår.
Evenemang på Friluftsscenen - att hyra alt arrendera för entreprenörsskap.
Vandringsleds- och guideningsverksamheten - utvecklas.

Resor på älven med flottarbåt - entreprenösskap.

Gruppguidningar. Nätverk.

Marma. Flottarkojan. 
Strandpromenaden.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Reglering av ägandeförhållande och markanvändning. De tänkta grundförutsättningarna har ändrats. Går 
dock säkert att lösa.
Skadegörelse/inbrott/stölder.
Långa handläggningstider för tillstånd hos myndigheter har kortat projektarbetstiden.

Informationsled. Flottarkoja. Brygga. Friluftsscen. 
Fågeltorn. Kanotled.

Leader+ 
projekt: 

Marmabygden - vision 2005, strandpromenaden

68 775

499 461
60 754

2 739
562 954

910 000
1 131 729

500 000
500 000
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Lag Nr: 9  Sammanhörande: 9, 91, 98, 165 Diarienr: L08-009 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.04.23 - 2003.10.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen 2 2 Nya produkter, antal: 11
Bevarade arbetstillfällen 0,5 0,5 Tjänster, ex 4
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 Varor, ex: 7
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 16

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Bageriprodukter. Filmer. t-shirts/kepsar. 
Kalendrar/vykort. Spannmålspanna/brännare

P-O Andersson

Sala
Västerfärnebo

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för Svartådalens bygdeutveckling

Svartådalens bygdeutveckling ek.för.

Ja

mar-06

Ekonomisk förening

Vision: att starta en positiv utveckling av landsbygden i Svartådalen, genom att fånga upp den process som 
startats av byalag och arbetsgrupper i området. Arbetet har pågått sedan slutet av 90-talet. Förhoppningen 
har varit att arbetet kommer att innebära en positiv utveckling för bygden där en livskraftig landsbygd med 
människor i alla åldrar och med arbetsmöjligheter, bra boende, bra samhällsservice, god miljö och rik kultur 
är målsättningen.
Verksamheten fokuserades efter en enkät och LEA-analys i olika delprojekt: * Infrastruktur/turism (initiering 
av natur/kultur-skyltning), * Marknadsföring (broschyr med presentation av bygden, hemsida, nyhetsbrev, 
kepsar, almanacka mm) * Titta på behov av bycenter * Kräftan som resurs (återinplantering av flodkräfta) * 
Färnboparaden (film om Färnebo´s dragspelsstämma, sänd i SVT) * Cykelvägar, vandring och kanotleder 
planeras * Arbete med lokal energiproduktion/spannmål (inslag i SVT) * Uppstart av olika ungdomsprojekt (bl 
a ungdomsscheck). 
En mängd nätverk har skapats både inom Svartådalen och utåt mot övriga Sverige och Europa. Det finns nu 
ett ökat intresse för bygdens natur och kultur hos bygdens egna innevånare.

Café/catering. Boende-entreprenad. Bygde-
center. Energikonsulting. 
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Lag Nr: 9 Diarienr: L08-009 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 5 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 15
antal deltagare Kvinnor 1

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 3

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Flera nya projekt har identifierats och startats upp genom förstudie efter 2003:
- boende-entreprenad - Svartådalskräftan - naturleder
- bygdecenter - fördjupade bioenergisatsningar - nötköttproduktion (samarbete WWF och ICA)
Se vidare: L08-117, L08-160, L08-169, L08-253.

Föreningen fortsätter att utveckla infrastrukturen i bygden. 
Föreningen förvärvar gamla affären, skapar ett företagshus, arbetar med offentlig service (bl a viss 
butiksverksamhet). 
Utveckling av ungdomsverksamheten. 
Intresset riktas ytterligare mot bygdens kulturlandskap.
Nationella och internationella nätverk utvecklas och förstärks ytterligare.

Energirådgivning. Turistisk 
verksamhet i olika former.

Svartådalen. BN-Energi. 
Färneboparaden.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ändrade och kommande nya regler avseende stöd inom de areella näringarna.

2 st filmer om bygden.  Broschyrer. Infoskyltar 
om natur/kultur. Upprustad gammal smedja. LEA-
analys.

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för Svartådalens bygdeutveckling

6 000

817 398
0

58 300
875 698

694 000
1 561 608

679 910
679 910
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Lag Nr: 91  Sammanhörande: 9, 91, 98, 165 Diarienr: L08-160 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.03.01 - 2006.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

P-O Andersson

Sala
Västerfärnebo

Leader+ 
projekt: 

Svartådalskräftan

 Svartådalens Bygdeutveckling Ek Gör

Nej

dec-05

Ekonomisk förening

Svartådalen har en i folkmun väl dokumenterad tradition som mycket rikt kräftvattenområde. Kräftfisket med 
sin mystik och kultur utgjorde och utgör alltjämt en mycket betydelsefull del av områdets kulturhistoria. 
Kräftfisket hade också en ekonomisk betydelse, där utarrendering av kräftfiske och kräftförsäljning ingick. 
Kräftpesten har med jämna mellanrum sedan 1907 slagit ut delar av områdets kräftstam. Projektets syfte är 
att stimulera lokal uppfödning, återinplanering och utvecklande av kommersiella aktiviteter kring flodkräftan i 
Svartådalen. (Se även Avsnitt 6 nedan.)

Verksamhet och effekter: * Dialog med experter ang strategier för att återinföra Svensk Flodkräfta i 
Svartådalens vattensystem * Kartläggning av kräftbestånd genom provfiske i hela vattensystemet (förekomst 
av Signalkräfta kontrolleras samtidigt) * Vattenkemiska kontroller/analyser utförs kontinuerligt * 
Åtgärdsprogram för biotopvård * Utsättning av flodkräfta har planerats och delvis utförts * Stimulering till 
uppfödning av flodkräfta * Information till bygden * Utbildningar (kräftbiologi och odling) * Planering av 
studieresor * Nätverkande mellan befintliga fiskevårdsområden inom Svartådalen.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 91 Diarienr: L08-160 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 46
antal deltagare Kvinnor 3

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

De flesta planerade aktiviteterna stoppas. Trots de mycket tragiska och negativa resultatet av 
signalkräftfyndet, planeras för en insats bestående av biotopvård och utsättning av svensk flodkräfta i ett 
mindre vattendrag uppströms Svartån.

Uppfödning av svensk flodkräfta i bygden för avsalu SAMT utsättning inom bygden i vattendrag med 
möjlighet till ”kräftöverlevnad”.
Ökat bestånd av svensk flodkräfta i några lokala biotoper i Svartådalen.

Ökad efterfrågan ang kräftodling.

Svartådalen

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Olaglig utplantering av signalkräfta i Hörendesjön (norra delarna av Svartådalen och högt upp i 
vattensystemet). Katastrof! 

Biotopstudie Stävresjön.
Inventering Stävresjön (utförd av MdH).

Leader+ 
projekt: 

Svartådalskräftan

31 186

0
0

29 017
29 017

964 500
142 160
194 500

81 957
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Lag Nr: 98  Sammanhörande: 9, 91, 98, 165 Diarienr: L08-169 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 42
Nya arbetstillfällen 14 13 Nya produkter, antal: 28
Bevarade arbetstillfällen 12 12 Tjänster, ex 13
Nystartade företag 14 13
Bevarade företag 12 12
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 15
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 15657
Nystartade nätverk, antal: 12

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Daniel Green/Ann-christin Korths

Sala
Västerfärnebo

Leader+ 
projekt: 

Svartådalens natur- & kulturturism, SVANK

LRF Enköping

Nej

feb-06

Ekonomisk Förening

Bakgrund till projektet är att inom rörelsen Svartådalens Bygdeutveckling har den småskaliga 
besöksnäringen identifierats som en möjlighet att utveckla bygdens ekonomi. 

Projektets syfte har varit att utveckla besöksnäring och turistiska aktiviteter i Svartådalen.

Projektet har bidragit till att stärka möjligheterna att överleva som företagare i Svartådalen.
Projektet har skapat en positiv trend för företagande inom besöksnäringen i Svartådalen.
Antalet besökare/ kunder har ökat i området.

Övriga effekter är bl a att projektet har skapat en positiv attitydförändring gentemot besökare för att se dem 
som en tillgång för bygden.

Gudieupplevelser och paket med natur/kultur 
som bas. B&B, stuglogi. Hotellpkt, konf pkt.
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Lag Nr: 98 Diarienr: L08-169 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 20
antal deltagare Kvinnor 20

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fler aktiviteter/ produkter inom t ex fiske, fler initiativ inom upplevelsenäringen, t ex arkeologi, naturcenter, 
fler förädlade lokala produkter, såsom charkuterier, ost.

Större flora av aktiviteter, t ex levandegjord historia, kulturevenemang, fler entreprenörer inom besöksnäring 
och underleverantörer, fler förädlade produkter, kanske även utvecklade lokala maträtter, gjorda på lokala 
råvaror.
Svartådalens Natur- och Kulturturism har utvecklats till ett starkt nätverk och varumärke för alla 
entreprenörer/aktörer inom besöksnäringen. Samarbetet mellan Bygdeutvecklingen/entreprenörer har 
utvecklats ytterligare gnm ett Naturcenter/besökcenter. Samantaget har detta lett till god lokalekonomi.

Exportmarknad (GBR), Naturens 
bästa.

Svartådalen, Svartådalens 
Natur&Kulturturism.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ryanair lågprisflyg till Västerås. 
Valutaskillnaden kronan-pundet till vår fördel

Orrkoja. Tubkikare. 2 st broschyrer. 1 film. 1 
bildspel. Hemsida.

Leader+ 
projekt: 

Svartådalens natur- & kulturturism, SVANK

236 338

202 738
1 608

276 419
480 765

1 855 700
1 166 190

600 000
449 087

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 165  Sammanhörande: 9, 91, 98, 165 Diarienr: L08-253 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2005.08.01 - 2006.07.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 2
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Leader+ 
projekt: 

Svartådalens natur- och kulturleder, SNOK

Svartådalens Bygdeutveckling Ek För

Nej

feb-06

Ekonomisk förening

Projektet är en fortsättning på Förstudien L08-009 för att projektera och färdigställa naturleder. En cykelled, 
en vandringsled i "del 2" ytterligare tre vandringsleder och en kanotled. Markägaravtal är under upprättande.
(I förstudien för Svartådalens bygdeutveckling framkom önskemål om olika sätt att öka tillgängligheten för 
besökare samt att marknadsföra områdets sevärdheter.)

Till dags dato har cykelleden projekterats, kontakter tagits med markägare och vägsamfälligheter. Skyltar 
har tagits fram och lämnats över till Farmartjänst för uppsättning. Arbete med karta och broschyr för 
cykelleden har påbörjats. För vandringsleden har dragning av leden med olika alternativ på karta gjorts. En 
del markägarkontakter har gjorts samt beställning av arbete med spång över Svartån gjorts. Inställningen till 
turist- och besöksnäringarna har förbättrats.

Vandringsled resp Cykelled m tillhörande 
infrastruktur.

Jan-Erik Bergström

Sala
Västerfärnebo o Fläckebo

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 165 Diarienr: L08-253 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Att det ska genereras nya aktiviteter runt lederna, att nya och gamla företag och entreprenörer ska se 
möjligheten att exploatera bygdens resurser och sevärdheter. 
Fler gästnätter. 
Börja projektera för ridleder.

Ytterligare utveckling av de sevärdheter som finns t ex stenåldersby, gammelgården med  historisk guidning. 
Uthyrning och transport av cyklar och kanoter. 
Fler upprustade överoppsbyggnader för turistboende. Att vara ett naturligt centrum för att vandra paddla och 
cykla. 
Färdigt nätverk för boende och boxplatser efter ridled.

Storstadsområdena, NL.

Svartådalen

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Personalbrist. Västmannaturisms sammanbrott.

Vandrings- o cykelleder.
Skyltar, spänger, broar, rastplatser.
Broschyr och karta.

Leader+ 
projekt: 

Svartådalens natur- och kulturleder, SNOK

0

892 700

150 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 10 Diarienr: L08-010 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.04.27 - 2004.10.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 10
Nya arbetstillfällen 0,5 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lokal försäljning av ekologiskt odlade grönsaker 
under skördesäsong.

MiaMarie Bolling

Hedemora
Stjärnsund

Leader+ 
projekt: 

Sundsmat-från jord till bord

Stiftelsen Stjärnsund

Ja

feb-06

Ideell Förening

Något som är viktigt för byn Stjärnsunds välmående är att kursgården Fridhem, driven av Stiftelsen 
Stjärnsund, kan hitta rimliga villkor för sin existens. 

Sundsmat – Från jord till bord, kom in i Stiftelsens Stjärnsunds liv i ett brytningsskede mellan olika 
verksamheter. Projektet gav ett viktigt tillskott i en kritisk situation. 

En central del av stiftelsens målsättning är att främja och utveckla ett resurshushållande och naturenligt 
brukande av jorden. Via Leaderprojektet fick vi större möjligheter att arbeta mer intensivt och utveckla det. 
Men det var aldrig en fristående verksamhet utan en del av Stiftelsen Stjärnsunds arbete. Så min bedömning 
av projektets betydelse kan inte helt särskiljas från de övriga verksamheterna inom stiftelsens ram.

Det finns hos flera olika aktörer i Stjärnsund ett mer eller mindre uttalat miljömål. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 10 Diarienr: L08-010 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 10
antal deltagare Kvinnor 10

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Människor i en förändringsprocess söker sig hit till Fridhem och Stjärnsund i ökad omfattning. 
Det är ett rätt stort antal personer som genom årens lopp funnit sin egen rehabilitering genom verksamheten 
på Fridhem i stort (där trädgården alltså är en viktig del – men inte allt) på ett informellt sätt. Besöksantalet 
ligger kvar på nuvarande nivå.

Kanske börjar nu tidsandan komma i kapp våra idéer - Trädgård som medel för rehabinsatser börjar bli en 
accepterad behandlingsform. Det får på sikt förutsättningar att utvecklas i något ekonomiskt bestående. Den 
terapeutiska, läkande trädgården prisas i media och folks medvetande ökar. Det borde vara en möjlig 
framtida verksamhet att utveckla ett mer formaliserat koncept. Vi vet att vad många mår bra här av att finnas 
i ett sammanhang där man har möjlighet att arbeta tillsammans med andra människor (på sina egna – 
stundtals rätt begränsade – villkor.)

Lokal marknad

Fridhem

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Trots flera försök att formalisera och utveckla verksamheten har det ej lyckats med en modell som svarar 
mot t ex Försäkringskassans krav för att bevilja medel för rehabinsatser. Den terapeutiska läkande 
trädgården är ännu ej allmänt vedertagen.

En utvidgad trädgård.

Leader+ 
projekt: 

Sundsmat-från jord till bord

0

836 062
0

18 689
854 751

1 042 000
1 293 891

450 000
439 140

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 11  Sammanhörande: 11, 112 Diarienr: L08-011 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.06.01 - 2003.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 2 6 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Honungsproduktion.

Alf Arvidsson

Hela Leader+ -området
Garpenberg

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för utveckling av biodling i Nedre Dalälvsområdet

Garpenbergs Intressenter AB

Ja

feb-05

Aktiebolag

Fokus i projektet var att undersöka biodlingens möjligheter att bidra till försörjningen på landsbygden. 

Som central uppgift ingick att bygga upp och etablera ett fungerande nätverk mellan leaderområdets 
biodlare och även stödja lokala nätverk. Framtagning av ett uvecklingsdokument och start av konkreta 
utvecklingsprojekt och utbildningar, vilket skett. 
Förstudien skulle som delresultat även mynna ut i ett fortsättningsprojekt, vilket uppnåtts. 

Sammantaget har förstudien lagt grunden för ökad försörjning via bidolingsrelaterad verksamhet på 
landsbygden.
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Lag Nr: 11 Diarienr: L08-011 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 211
antal deltagare Kvinnor 76

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Den absolut största "effekten" av förstudien var tillkomsten av fortsättningsprojektet. De nätverk som tillkom 
under förstudien lever vidare och nyttjas även i fortsättningsprojektet.
Den kartläggning och efterföljande "utvecklingsplan" som genomfördes har bl a resulterat i både kortare 
kurser och en ett-årig "Yrkesbiodlarkurs". Den senare planeras även för kommande år. 

Ovan sagda gäller även på 3 års sikt.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Minst åtta nya biodlare. 
Fyra initierade utvecklingsprojekt.
Bättre pollinering.

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för utveckling av biodling i Nedre Dalälvsområdet

0

490 600
0

60 965
551 565

818 000
951 565
400 000
400 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 112  Sammanhörande: 11, 112 Diarienr: L08-184 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.09.10 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 2 2 Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen 1 1 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 1 1
Bevarade företag 1
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 Varor, ex: 6
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Pollen, propolis, bastukräm med honung, smaksatt 
honung, salvor och andra vaxprodukter.

Karin Westlund

Hela Leader+ -området
Garpenberg

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av biodling i Nedre Dalälvsområdet

Garpenbergs intressenter ab

Nej

mar-03

Aktiebolag

Huvudsyfte är att utveckla biodlingen i Nedre Dalälvsområdet genom att främst stimulera tillkomsten av fler 
del- och heltidsbiodlare. En viktig del i projektet är också att etablera samverkansformer mellan biodlare som 
gör varje delverksamhet mer rationell och lönsam genom t ex utbildning och nätverksbyggande verksamhet. 
Projektet har till dags dato lett fram till:
-  en nationell ettårig gymnasieutbildning på distans för yrkesbiodlare
-  minst tre biodlingsföretag 
-  fem personer heltidssysselsatta inom bioding eller annan service kopplad till biodling
-  ytterligare fler biodlare har delar av inkomsten från biodlingsprodukter
-  flera kurser för bekämpning av bisjukdomar
-  kurser och seminarier för utveckling av olika biodlingsprodukter 
-  nätverksbyggande där biodlare nyttjar varandras anläggningar etc
Indirekt har projektet medverkat till ett uppvaknande om vilken potential yrkesbiodling har som inkomstkälla 
samt samverkansformer och andra utbyten mellan företagare.  

Legoslungning av honung
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Lag Nr: 112 Diarienr: L08-184 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 4 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 100
antal deltagare Kvinnor 50

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 3

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

- den lokalt produverade honungen kommer i större utstgräckning levereras till lokala större 
biodlare än som tidigare skickas iväg till större honungsanläggningar
'- de informella nätverken utvecklas ytterligare
'- nya produkter kommer dyka upp, t ex pollen

’- ett nytt företag håller på att etableras och sannolikheten för att fler kan tillkomma 
inom de närmaste åren är stor
’- nya produkter har och kommer sannolikt att tas fram då denna diskussion
ständigt förs i nätverken och där biodlare söker nya samarbetsformer och samarbetspartners
’- fler företag där biodling är en del av annan verksamhet

Växande lokalmarknad. Propolis- o 
pollen-efterfrågan. Ölbryggeri.

Familjen Labys biprodukter, 
Puppans, Husbyhonung 

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

’- ändrade strängare regler för livsmedelshantering
’- divergerande uppfattningar om utveckling och framtid mellan hobby och yrkesbiodlare
’- svårt få klara regler och hjälp för byggande av lokaler för honungshantering
’- svårt få förståelse för denna näring och vikten av utbildning hos kommuner, länsstyrelser och myndigheter.

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av biodling i Nedre Dalälvsområdet

0

264 753
0

103 387
368 140

2 440 000
874 868

1 210 000
506 728

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 12 Diarienr: L08-012 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.07.01 - 2004.03.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 10
Nya arbetstillfällen 1 2,5 Nya produkter, antal: 3
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 3
Nystartade företag 1 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 1 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 5

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Tvättad potatis.

Gösta Johansson

Hedemora
Vikbygden

Leader+ 
projekt: 

Framtid i Vikbygden

Vikbygdens intresseförening

Ja

feb-06

Ideell Förening

Rensning/muddring av Kvarndammen, renovering av dammarm och utskov. Rensning/muddring av Sågån, 
ca 1,5 km. Röjning av sly vid Trollbosjön. Renovering av bybastu i Wibberbo. Samarbete med byförening i 
Sudiste, Estland.

En utvecklingsprocess har startats, med en rad följdprojekt och konkreta effekter. Flertalet boende och 
sommargäster är medlemmar i intresseföreningen, totalt 115 st. En utvecklingsplan finns utarbetad.
Bybastun genererar ett mindre årligt överskott till föreningen. Julmarknad samt kolning av mila varje höst. 
Slogbod och grillplats har iordningställts. Arbete med fågeltorn och röjning av strövstig. 2006 
handikappanpassning för fågelskådning samt uppsättning av informationstavlor. Inventering av hus och 
byggbara tomter har genomförts, vilket resulterat i 7-8 möjlig uthyrningsobjekt. Studiecirklar i smide.

En prisbelönt restaurang, Krubban, har startats i Vikbyn. Befintligt företag har utökat sin verksamhet för 
tvättning och lagring av potatis. Entreprenör inom byggnadsvård har etablerat verksamhet i bygden. 

Restaurang. Catering. Byggnadsvård. 
Tvättning/lagring av potatis.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 12 Diarienr: L08-012 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Hela tiden något nytt projekt igång eller planerat. Handikappanpassad plats för fågelskådning är 
färdigbyggda. Strövstigen är färdigröjd. Informationstavlor är uppsatta. Julmarknaden utvecklas till ett 
återkommande evenemang. Möjligheter undersöks att förverkliga byggande på de byggbara tomter som 
inventerats.
Några yngre lantbrukare börjar förverkliga sina planer på naturbetesdrift runt Trollbosjön. Planering av 
brygga för besökande båtar vid Viks Bro. Planering av mindre husvagnscamping.

Utvecklingsplanen revideras. Samarbete/entreprenörskap utvecklas ytterligare. Efterfrågan på bostäder ökar 
alltmer. Utökad uthyrningsverksamhet av hus och lägenheter på jordbruksfastigheter. Viss nybyggnation på 
byggbara tomter. Naturbetesdrift etableras. En brygga byggs vid Viks Bro, det underlättar för båtburna 
besökare att ta del av utbudet. Restaurang Krubban kan utöka sitt öppethållande. Mindre camping uppförs, 
vilket ger fler besökare. Fågelguidning vid Hovran. Samman-taget fler besökare till Vikbygden som 
efterfrågar varor och tjänster, ger nya försörjningsmöjligheter.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

* Renoverad (återskapad) damm.
* Renoverad bastu.
* Muddrad å.
* Röjning vid sjö. 

Leader+ 
projekt: 

Framtid i Vikbygden

0

245 438
0

47 490
292 928

400 000
477 928
185 000
185 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 13 Diarienr: L08-013 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.08.08 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: ej räknat
Nya arbetstillfällen 8 7 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 6 5 Tjänster, ex
Nystartade företag 2 3
Bevarade företag ej räknatej räknat
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: ej räknat
Nystartade nätverk, antal: 10

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kalle Hedin, Karin Andersson

Hela Leader+ -området
Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Turismnätverket

Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag (NeDa)

Nej

dec-05

Aktiebolag

Vid stormöte med ett 60-tal aktörer inom turism hösten 2001 bildades ett övergripande projekt i NeDa:s regi 
för en genomslagskraftig marknadsföring, produktutveckling och stöd till enskilda aktörer. 

Inledningsvis 2002-2004 genomfördes alla marknadsföringsaktiviteter enligt planen. Detta innebar bl.a 
framtagande av turistbroschyr (40 000 ex sv, 10 000 eng, 10 000 ty, 10 000 pol, 5 000 franska). Vidare 
hemsida på nämnda språk, där bl a 75 turistaktörer ingår. Deltagande i en lång rad mässor, genomförande 
av visningsresor för köpare, agenter och media. I en andra etapp fr 2004 har, parallellt med fortsatt 
marknadsföring, verksamheten än mer inriktats på ökad affärsmässighet och bokningsbarhet, varvid 
uppbyggnad av en bokningstjänst är av strategisk betydelse. 

I Turismnätverket deltar ca 150 enskilda intressenter varav mer aktivt ett 70-tal. Flertalet är småskaliga 
entreprenörer. Projektet beräknas pågå i nuvarande form t o m. 2007. Det etablerade samarbetet fortsätter 
därefter.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 13 Diarienr: L08-013 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 15 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 93
antal deltagare Kvinnor 99

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 70

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fortsatt marknadsanpassning av verksamheten, bl a med bokningstjänsten och däri ingående produkter. 
Minskning av tidigare traditionell marknadsföring via mässor och tryckta budskap till förmån för IT-baserat. 
Utveckling av outdoorprodukter mot utlandsmarknaden, bl a de nya starka, växande marknaderna Polen och 
Holland.

Nedre Dalälven är en komplett destination -”Det naturliga valet” för natur- och kulturupplevelser, 
konferenser, kick offs, kundvård o d. Mellan 60 -100 etablerade större och småskaliga turistföretag 
samverkar. 
NeDa är som idag ett nav i samarbetet, driver utvecklingen vidare och svarar för samordnad bokningstjänst 
o marknadsföring. 
Turismen har fått en ännu större roll för bygdens försörjning och attraktivitet i övrigt.

Näromr. Sthm-Mälard. NL, GBR, 
DE, PL, FR. Ämnesvisa.

Ca 70 i form av Nedre Dalälven 
samt entreprenörernas egna.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Marknadens krav på bokningsbarhet har utv mkt snabbt senaste år. 
En anpassning sker med uppbyggnad av bokningstjänst med onlinebokning/betalning, i drift maj 2006. En 
slutlig effektbedömning sker 2007. 
Redovisade effekter av nya och bev jobb och nya företag baseras på översiktlig genomgång av var och en 
som deltagit aktivt, dock ej på besökstal. 
Redovisade effekter är alltså ej slutgiltiga. 

Bl a databaserad bokning med entreprenörernas 
produkter.

Leader+ 
projekt: 

Turismnätverket

393 936

1 069 744
0

481 845
1 551 589

2 875 000
5 038 699
3 788 500
3 093 174

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 14 Diarienr: L08-014 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.01.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Egenodlade kryddväxter för användning i hotellet

Sten Fransson

Hedemora
Smedby / Dala-Husby

Leader+ 
projekt: 

Klosterträdgård i Dala-Husby

Husby utvecklingskommitté

Ja

dec-05

Ideell förening

Bygga en trädgård till åminnelse och syftning till Gudsberga - klostret i Kloster.

Projektet har lett till ett ökat intresse till förmån för det närbelägna hotellet
Ett nytt nätverk bland cistercienserkloster och kontaktmän har skapats i Norden och Tyskland där 
klosterträdgården ingår.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 14 Diarienr: L08-014 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 5
antal deltagare Kvinnor 5

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Projektet har haft problem med genomförandet p g a kontinuitetsproblem bland strategiska personer i 
projektet.

Leader+ 
projekt: 

Klosterträdgård i Dala-Husby

0

468 563
0

4 330
472 893

1 165 000
1 154 589

681 696
681 696

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 16 Diarienr: L08-016 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.10.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 2 2 Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 3
Nystartade företag 2
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kartor.

Kjell Rosén

Hed/Ho
Edsken/Stjärnsund

Leader+ 
projekt: 

Pråmleden

Intresseföreningen Pråmleden

Nej

dec-05

Ideell förening

Hofors och Hedemora kommuner har sedan 1600-talet en industrihistorisk bindning. Under århundranden 
utgjorde vattenvägen (Pråmleden) över sjöarna Edsken-Fullen-Grycken förutsättningen för industrins 
utveckling. Genom Pråmleden lyfts områdets natur-, kultur och industrihistoriska värden fram i samklang 
med en utveckling av besöksnäringen som ger flera arbetstillfällen.

Arbetet har i ett första skede resulterat i en förbättrad infrastruktur som t ex upprustning av slussen i 
Slfhytteå, utprickning av farled, rastplatser och angöringsbryggor.

Det har hittills inneburit nystartade företag, bl a Pråmleden Rederi AB som bedriver passagerartrafik och 
kompletterande verksamheter i befintliga företag, uthyrningsverksamhet, vilket också skapat nätverk. 
Områdets identitet och varumärke har stärkts. Cykel- och kanotpaket har utvecklats och marknadsförs bl a 
mot Mälardalsområdet.

Slussens dag. Kanotuthyrning. Cykeluthyrning. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 16 Diarienr: L08-016 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 7 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 16
antal deltagare Kvinnor 18

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Ett fortsatt nätverksbyggande och en avsevärt ökad marknadsföring av Pråmleden i form av besökskarta, 
annonser, sjö/farledskarta m m stärker området. Insatserna innebär att arbetstillfällen säkras för såväl 
nystartade som befintliga företag.

Nya företag har under senare år blivit medlemmar i föreningen. Det har tillfört bl a ökade logimöjligheter. 
Inom projektets ram har diskussioner förts och enklare studier gjorts för att se på möjligheterna att stärka 
åretruntverksamhet inom pråmledsområdet. Långfärdsskridskor, skidor, hundspann, snöskoter är några av 
de områden som förväntas ge försörjningsmöjligheter. 

Pråmleden

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Skyltar. Hemsida. Tavlor. Sjökort. Utprickad 
farled. Besökskarta.

Leader+ 
projekt: 

Pråmleden

0

582 681
0

42 506
625 187

1 630 000
1 353 187

910 000
728 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 17 Diarienr: L08-017 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.09.14 - 2004.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen 3,5 5,5 Nya produkter, antal: 8
Bevarade arbetstillfällen 1 2 Tjänster, ex 7
Nystartade företag 2 2
Bevarade företag 1 2
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Hantverksförsäljning. Kioskvaror.

Karl-Erik Sjöberg

Sandviken
Storvik

Leader+ 
projekt: 

Framtid för Storviks stationshus

Vilhelminas Framtidsförening för Storviks 
stationshus

Ja

mar-06

Ideell förening

Syfte är att:
* Arbeta för bevarandet av Storviks Stationshus.
* Samverka till och utveckla stationshuset för nya verksamheter.
* Verka för att husets kulturhistoriska värde tillvaratas i möjligaste mån.
* Verka för att huset delvis används för sitt ursprungliga ändamål, järnvägsstation, om möjlighet finns.
* Merdverka till genomförande av olika kulturella och traditionella evenemang i/vid stationshuset.
* I övrigt arbeta för olika ändamål som ligger i stationshusets intresse.
* I samarbete vara med och skapa tillväxt i Storvik och regionen.

Vi har genom projektarbetet fått ett fungerande stations- och företagarhus med väntsal, biljettförsäljning, 
bussgods, kiosk och lokaler för flera företag och rum för övernattning åt tågpersonal samt 
konferensmöjlighet. Kommunikationscentrum.

Väntsal. Café/Servering. Kiosk. Företagarhus. 
Godsombud. Tågbiljetter. Övernattning. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 17 Diarienr: L08-017 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Småföretag, affärsgäster, 
lokalbefolkning.

Storviks Stationshus

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Inbrott och skadegörelse i väntsal och kiosk var nära att tillintetgöra projektets verksamhet.
Kontrakt med Tågkompaniet bröts när Connex övertog Norrlandstrafiken och förlade den över Gävle - 
Stockholm.

Ett fungerande stations- och företagarhus.

Leader+ 
projekt: 

Framtid för Storviks stationshus

42 000

840 701
0

139 348
980 049

1 009 350
1 622 049

600 000
600 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 19 Diarienr: L08-019 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.10.31 - 2003.07.01
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 2
Nystartade företag 2 2
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Leader+ 
projekt: 

Turistväg i Hedesunda - Dalälven runt

Hedesunda hembygdsförening

Ja

feb-06

Ideell Förening

Skapa en folder som beskriver turistväg "Dalälven runt", runt fjärden mellan Hedesunda och Söderfors.
Foldern har uppmärksammats och gett ett direkt ökat intresset för trakten. 

Foldern togs fram i två varianter 9 000 ex av den stora foldern - svensk text, 45 sidor och 6 000 ex av en 
mindre som sammanfattar den stora och som gjordes på engelska. Företag i området blev intresserade av 
att medverka till del av finansieringen.

Foldern har inneburit fler dagbesökare och fler övernattande gäster i området, vi kan inte säga något antal 
men vet att effekten är klar när det gäller boende i gästrum, camping, privat stuguthyrning. Turistbussar har 
använt foldern och önskat guidning.

Guidning, servering

Sven-Olof Rask

Gä/Ti
Söderfors/Hedesunda-området

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 19 Diarienr: L08-019 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Dalälven, med milsvida områden får friluftsliv, fiske, lättillgängligheten till natur och naturupplevelser bidrar 
till intresse för återinflyttning och efterfrågan på sommarboende.

Foldern (stora) skulle omtryckas!
Effekt till 2010.

Privatresenärer, bussgrupper

Hedesunda, Söderfors

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Rgeleverket tillät inte uppsättning av skyltar/orienteringstavlor vid vid sevärdheterna.
Svårighet att ordna finansiering av nytryckning av ny upplaga.

Leader+ 
projekt: 

Turistväg i Hedesunda - Dalälven runt

0

118 650
0

24 500
143 150

217 500
245 063
132 000
101 913

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 23 Diarienr: L08-085 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.06.01 - 2005.05.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 6 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Alf Arvidsson

Hed/Av
Garpenberg

Leader+ 
projekt: 

Förädlingsanpassad skog genom nätverksbyggande och nya angreppssätt

Garpenbergs intressenter ab

Ja

feb-06

Aktiebolag

Informations- och kunskapsinsamling i fält hos privata skogsägare för att tillsammans "identifiera" och 
komma överens om befintligt behov av skogsvårdsinsatser, primärt röjningsbehovet.

Med målet att det aktuella behovet åtgärdas, antingen via skogsägarens egna arbetsinsatser eller 
avhonom/henne köpta tjänster, tex av småskaliga skogsvårdsentreprenörer. Resultat i form av ökade 
skogsvårdsinsatser, som förutom omedelbara positiva sysselsättningseffekter, ger framtida bättre 
virkeskvalité, därmed ökade intäkter med möjlighet till ytterligare arbetstillfällen i såväl skogen som 
efterföljande förädlingsled. Lokala arbetstillfällen som förbättrar möjligheterna för en aktiv landsbygd.
 
Sammanställning och tryckning av en entreprenörskatalog, med avsikten att underlätta kontakten mellan 
köpare och säljare av skogsvårdsinsatser. I anslutning till projektet genomförande av utbildningen/kursen 
"Grönt kort - skogsvård", med 16 certifierade skogsvårdsentreprenörer som resultat.

Skogsvårdsentreprenörstjänster

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 23 Diarienr: L08-085 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 27
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Projektet har visat på ett arbetssätt (metod) som är praktiskt genomförbart  och som ger mätbara resultat 
(tex utförda skogsvårdsinsatser). Metoden/arbetssättet är också överförbart till andra geografiska områden. 
Kunskaperna har implementerats i en organisation (Mellanskog) i den dagliga verksamheten och 
förhoppningen är att man även framgent kommer att arbeta på detta sätt. Entreprenörskatalogen avses 
kontinuerligt uppdateras och är ett värdefullt hjälpmedel i det dagliga kontakterna mellan skogsägare och 
köpare av tjänster.

Värdföretaget fortsätter implementera delar av projektets arbetssätt i sin dagliga verksamhet. Fortlöpande 
positivt med ökade skogsvårdsinsatser som resultat helt i linje med projektets intentioner. Sannolikt kommer 
det ökande behovet av vedfiber för energiändamål att innebära fortsatt höga uttag via en förbättrad 
skogsvård. 

Lokalt runt Hedemora och Avesta 
kommuner.

Entreprenörskatalogen.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Vedfibersektorns känslighet för förutsättningar som påverkas genom politiska beslut.

Entreprenörskatalog

Leader+ 
projekt: 

Förädlingsanpassad skog genom nätverksbyggande och nya angreppssätt

7 200

760 163
0

245 142
1 005 305

2 310 000
1 539 662

540 000
527 157

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 24 Diarienr: L08-057 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.12.17 - 2004.12.17
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Göran Wessén/Bertil Hillgren

Tierp
Karlholmsbruk

Leader+ 
projekt: 

Snatra brygga rekreationsområde

Snatra bysamfallighet medsökande Snatra 
jaktklubb

Nej

mar-06

Ideell förening

Projektet har tagit initiativatt utveckla området vid Snatra Brygga. Syftet med projektet är att ta tillvara 
områdets natur- och kulturvärden intill havet. Detta sker genom att ge besökarna naturupplevelser, 
serviceinrikta turismen, uthyrningsstugor för fritidsfiske, sjöfågeljakt, sjöfarare och rekreation i form av 
fritidsboende och badande mm. 

Det handlar om utgrävning/muddring av en 150x25m stor hamn, 2m djupgående, som ger plats för 
gästhamn samt plats vid båtbrygga för ca 50 st båtar. Ca 19 st båthus med fritidsboende byggs, ett antal 
nätbodar, byggnader för service, hantverk och servering. Övernattningsstugor, toaletter, bil och 
husvagnsparkering, kanot- och båtuthyrning. Potentialen i projektet beräknas till arbetstillfällen 4K/4M,  
bevarade arbetstillfällen 3K/4M, nystartade företag 5. Inflyttade permanentboende 30 st gnm samarbete 
Tierpsbyggen. En serie ny tjänster är förberedda gnm projektet - fritidsfiske,  kanotuthyrning, båtuthyrning 
som kan efterlämna en rad resurser.

Sjöfågeljakt.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 24 Diarienr: L08-057 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 5
antal deltagare Kvinnor 5

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Start av muddring, byggnation av ca 19 st båthus, iordningställande av parkeringsplats för bilar och 
husvagnar. Detta medför många arbetstillfällen för snickare, elektriker, målare, plåtslagare, fler kunder för 
byggvaruhandlare, båtfirmor, mataffärer, bensinmackar och annan service. 
Starten av serviceutbyggnaden ökar intresset för kommande gästande fritidsbåtar från norra Roslagens 
skärgård resp Gävle.

Färdig servicebyggnad med servering, båtuthyrning, husvagnsparkering, övernattningsmöjligheter, toaletter, 
hantverksförsäljning. Båthusen med fritidsboende och fritidsstugor, som blir följden av projektet, medför ett 
viktigt underlag för befintliga affärer och service på orten. (Beräkning: Säsong maj-sept=25 veckor, 10 
sommarveckor + 10 weekends => 90 dygn x 0,8 (brukarindex) = 72 dygn om snitt 3,2 personer => 230 
gästnätter/båthus x 19 st = ca 4 300 gästnätter.)
Framdragning av VA-ledning. Ökade möjligheter för entreprenörer med paketering av turismaktiviter.

Snatra Brygga.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

1) Stora kostnader genom miljödomstolens påverkan och påföljande handläggningstid över tre år.
2) Stora kostnader med detaljplaner och arkitekter.
3) Utdragen handläggningstid pga överklagan från intilliggande fritidsboende.

Leader+ 
projekt: 

Snatra brygga rekreationsområde

0

110 162
0
0

110 162

917 000
167 788
450 000

57 626

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 25 Diarienr: L08-070 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.04.01 - 2004.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 12
Nya arbetstillfällen 1 2,3 Nya produkter, antal: 5
Bevarade arbetstillfällen 5 5 Tjänster, ex 5
Nystartade företag 1 1
Bevarade företag 2
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 2000
Nystartade nätverk, antal: 6

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Roland Lundén

Hofors
Kalvsnäs / Kratten

Leader+ 
projekt: 

Natur & kultur, framtid i Kalvsnäs-kratten i Hofors kommun (nakukk)

Kalvsnäs och Kratten byalag

Ja

dec-05

Ideell förening

Kalvsnäs Kvarn har från ett förfallet skick upprustats/renoverats så att den kan användas som Bymuseum 
innehållande fyra permanenta utställningar: 1) Kalvsnäs och Krattens historia 2) Kvarnens funktion 3) 
Skogens förädling 4) Bymuseum, utvisande torparens förutsättningar samt en 5) foto/konstutställning som 
ordnas årligen under juni-aug. 
Kvarnen används som samlingslokal för bybornas gemensamma aktiviter, musikarrangemang (1-2 ggr 
juni/juli) samt diverse aktiviteter. 
Kvarndammen har restaurerats, gräsmatta m m röjs årligen och parkeringsplats finns tillgänglig. 
Intill Kratte Masugn har ett Miniarboretum och ett klonarkiv restaurerats vilka har varit förfallna från den tid 
Skogsbruksskolan på Kratte Masugn nedlades. 
Genomförd verksamhet innebär att Kalvsnäs har en god renommé inom kommunen, byn är attraktiv för 
boende och inflyttning har blivit följden såväl som inställd utflyttning. Verksamheten har inneburit att Kratte 
Masugn Konferns och Äventyr dragningskraft har ökat. Det har inneburit att nyanställningar har gjorts.

Utställningar, Bo På Lantgård

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 25 Diarienr: L08-070 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 4
antal deltagare Kvinnor 2

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fortsatt utställningsverksamhet i Kvarnen samt besök med guidning i klonarkiv och Miniarboretum. 
Aktiviteter typ loppmarknad anordnas i Kvarnen

Aktiviteterna bibehålls. Volymen besökare ökas. Musik i Kvarnen utvecklas till två sommarkvällar istf en. 
Inbjuds till en danskväll vilket tidigare (1960-talet) var populärt i bygden. En loppmarknad organiseras en 
gång per år. Miniarboretunm och klonarkiv får ökat antal besökare. Kvarnen, miniarboretum och klonarkiv 
fins inom ramen för "Turism i Hofors".

Lokalt. Regionalt. Mälardalen

Byamuseum Kalvsnäs

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Byamuseum Kalvsnäs Kvarn, Kvarndammem, 
Minarboretum, Klonarkiv

Leader+ 
projekt: 

Natur & kultur, framtid i Kalvsnäs-kratten i Hofors kommun (nakukk)

0

605 500
68 303

0
673 803

1 049 100
1 121 754

450 000
447 951

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 28  Sammanhörande: 28, 153 Diarienr: L08-026 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.05.04 - 2005.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 100
Nya arbetstillfällen 1 3 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 2 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Anders Norman / René Mortensen

Säter
Säters Centrum o Säterdalen

Leader+ 
projekt: 

Småstaden Säter utmanar storstadens livsstil

Säters köpmannaförening

Nej

mar-06

Ideell förening

Ett mål var att på ett processinriktat sätt utveckla Säters träinnerstad och Säterdalen som besöksmål. Andra 
mål var att vidareutveckla bef nätverk, att skapa delaktighet och engagemang, att profilera Säter som en 
kulturstad, att vidmakthålla och nyskapa arbetstillfällen i staden och bidra till att öka inflyttningen. 

Projektet har medfört att: 
* turistbyrån återgår i kommunal regi. * en fin stadsrastplats byggts i bra centrum- och parkeringsläge. * en 
fin musikpaviljong byggts, som har använts och kommer att användas för många olika evenemang. * 
Säterdalens Folkpark får en ideell förening (Dalsällskapet) som entreprenör fr o m säsongen 2006, vilket blir 
ett lyft för Dalen. * Säterdalens naturdel utvecklas som besöksmål genom Dalsällskapets Natur- och 
Kulturturistprojekt. * Säters Camping får en ny, kraftfull entreprenör. * samarbetet mellan näringslivet, 
kommunen och ideella krafter har utvecklats och fördjupats. * några nya arbetstillfällen har skapats och 
skapas 2006. * inflyttningen har ökat betydligt. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 28 Diarienr: L08-026 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 15
antal deltagare Kvinnor 5

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Säterdalens Folkpark gör en bra säsong 2006 = Säterborna blir gladare, då Dalen är viktig för dem. 
Totalt sett något/några nya arbetstillfällen. 
Servicen på Campingen höjs och platsen blir attraktiv på nytt. Samarbetet mellan näringsliv och kommun 
fördjupas ytterligare. Natur- och kultururistprojektet rullar vidare och ger något/några nya arbetstillfällen. 
Den ökade inflyttningen består. 

Säterdalens Folkpark utvecklas och drar med sig en positiv anda. Totalt sett något/några nya arbetstillfällen. 
Campingen har fått 3(4) stjärnor. Samarbetet mellan näringsliv och kommun fördjupas ytterligare. Natur- och 
kultururistprojektet i Säterdalen har satt Dalen på kartan i större delen av Europa och ger flera nya 
arbetstillfällen. Den ökade inflyttningen består. 
Arbetet med att marknadsföra trästaden har återupptagits.

Naturturism. 
Kulturturism.

Säters Innerstad.
Säterdalen

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Stadsrastplats. 
Musikpaviljong. 
Skisser/ritningar på nytt Bazarhus.

Leader+ 
projekt: 

Småstaden Säter utmanar storstadens livsstil

41 349

794 720
0

28 512
823 232

1 100 000
1 434 484

584 000
569 903

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 153  Sammanhörande: 28, 153 Diarienr: L08-240 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.11.01 - 2006.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x x

Ulf Ljusteräng

Säter
Säterdalen

Leader+ 
projekt: 

Natur- och kulturturism i Säterdalen

Dalsällskapet

Nej

feb-05

Ideell förening

Projektet syftar till att erbjuda besökare natur- och kulturupplevelser kring Säterdalen, världens största 
ravinsystem bildat efter sista istiden. I nära anslutning till upplevelsen ska mervärden kunna erbjudas 
besökaren, till exempel i form av kost, logi, caféer, hantverksförsäljning, kurser, guidning, uthyrning, 
temadagar och/eller paketerade helgturismpaket. Samt att stärka hela Säterbygdens attraktionskraft som 
turist- och boendeort.
Projektetidén har nått spridning och förankring i bygden. Dels via samarbetet med lokala intressenter 
(Bispbergs byförening och Solvarbo intresseförening), dels via entreprenörsmöten och kontakter med 
företag, dels via Dalsällskapet som anordnat seminarier om Säterdalen, dels via reportage i media, dels via 
personliga besök hos många markägare och faktiska resultat i form av nya vandringsleder.
Samarbetet med länsstyrelsen har intensifierats, där Dalsällskapet har fått en viktig roll i planeringen om 
Säterdalen. 
Närmast möte där skötselplan, turistsatsning och vandringsleder inom reservatet ska diskuteras samt hur 
samverkan med våra leder utanför reservatet på bästa sätt kan ge synergier till Säterdalen. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 153 Diarienr: L08-240 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 2
antal deltagare Kvinnor 3

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Iordningsställande av vandringsleder och marknadsföringsmaterial kopplat till detta. Eventuellt mässbesök 
om lämplig målgrupp/mässa för produkten blir aktuell. Idéer om vinteraktiviteter bör stämmas av mot 
bygdens näringsidkare. Leverera material till kända utländska (tyska) turistföretag och sondera terrängen om 
möjligt turistsamarbete med kringliggande attraktioner. Sommaren och höstens utfall i Säterdalen kan 
förhoppningsvis utgöra en ny språngbräda för nya entreprenörer.

Flera entreprenörer/anställda har sin utkomst från projektet. Vandringslederna har visats i reseprogram på 
TV. Omkringliggande byar har utvecklat servicen angående kost, logi och aktiviteter. Nya och utökade 
boenden samt utbud i form av fisketurism, vinteraktiviteter, båtturer, guidade turer, temadagar och 
paketerade turistupplevelser förekommer. Samverkan med lokala och regionala turistaktörer har 
formaliserats och internationella kontakter genererar besök. Nya leddragningar planeras i anslutning till 
befintliga leder. En viss inflyttning kan skönjas, i första hand från omkringliggande kommuner.

Utveckl av målgr barnfam, naturin-
tresserade, pensionärer, utländska.

Säterdalen

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Vad gäller entreprenörer befinner sig projektet i någon form av Moment 22-situation, kryddat med tidigare 
erfarenheter av misslyckade projektidéer som blossat upp och sedan tynat bort utan märkbara effekter. Vi 
tycks också märka en avvaktande inställning hos entreprenörer när projektet hitintills inte har kunnat visat 
upp varken marknadsföringsmaterial eller konkreta ledsträckningar. Förståelsen för turismnäringen på 
kommunal/politisk nivå är svag. Avsaknad av en kommunal turismstrategi gör att idéer och konkreta förslag 
tar lång tid att förankra, åtgärderna bedöms ofta var för sig istället för ur ett helhetsperspektiv.

Vandringsleder med faciliteter.
Övernattnings-/Raststuga.
Kartmaterial. Info-skyltar. 
Reklammaterial

Leader+ 
projekt: 

Natur- och kulturturism i säterdalen

105 610

133 701
0
0

133 701

1 080 500
350 273
356 000
110 962

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 29  Sammanhörande: 29, 137 Diarienr: L08-079 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.09.30 - 2006.04.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 15
Nya arbetstillfällen 5,75 3,13 Nya produkter, antal: 7
Bevarade arbetstillfällen 2 2 Tjänster, ex 5
Nystartade företag 
Bevarade företag 2
Övrig nystartad affärsverksamhet 2 Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 25000
Nystartade nätverk, antal: 18

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Båt- o motortillbehör. Prototyp till farledsboj för 
strömmande vatten.

P-O Herou, Krister Larsson

Hedemora/Avesta
Avesta hamn o Grådö hamn

Leader+ 
projekt: 

Dalälvsprojektet del 1:1

Södra Dalelfvens Båtklubb [SDBK]

Nej

mar-06

Ideell förening

Skapa goda möjligheter för båt-/fiskeintresserade, lokalbefolkning, besökande turister, att ta aktiv del av de 
unika natur-/kultur- och rekreationsvärden som finns längs Dalälven i Hedemora/Avesta kommuner. Viktiga 
delmål har varit att bygga upp infrastrukturella förutsättningar samt organisera samverkan med olika 
intressenter inom näringsliv, fiske- och naturvård, turism och offentliga organisationer. 

Projektet har levererat mycket goda resultat; bl a två moderna hamnanläggningar för med plats för ett 50-tal 
fritidsbåtar, 4-5 "fartyg" samt stora bryggytor för landbesökare och gästbåtar. Restaurangbåten M/S 
DalaHusby har återupprättat kommersiell trafik, hittills 20 000 resenärer, och blivit en stor resurs för 
näringslivs-representation och privata festligheter. Två nya företag har etablerats med totalt 9 nya 
årsarbetstill-fällen och med betydande sekundära ekonomiska effekter. Båtklubben/projektägaren har ökat 
från 5 till 120 medlemmar på fyra år och mobiliserat ett 20-tal företag, föreningar samt ca 250 deltagare att 
medverka med över 5000 timmar i ideellt arbete och med betydande sponsorstöd från det lokala näringslivet. 

Passagerbåtstrafik. Båtplatsuthyrning. Lokal-
uthyrning. Marin- o motorservice. Minigolfbana.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 29 Diarienr: L08-079 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 6 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 7
antal deltagare Kvinnor 2

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 3

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Dalälvsprojektet är ett första, mycket viktigt, utvecklingssteg för att ta tillvara de stora möjligheter till ökad 
turism- och rekretationsupplevelser som finns längs Dalälven. Fortsatt utveckling kräver en rad nya 
investeringar i brygganläggningar, båtrastplatser, sanitära resurser och ett kreativt nyföretagande som kan 
skapa attraktiva upplevelser samt kommersiell kringservice. Närmaste året koncentreras insatserna på att 
bygga ut hamnarnas kapacitet (båtplatser, besökstoaletter, vatten- och avlopp, avfallshantering) samt 
kvalitetssäkra farled- och utprickning. Vårda kontakter med näringsliv/föreningar.

Aktivt medverkat i EU-mål 2 projektet båtled Södra Dalarna – Siljan för fritidsbåtar. Projektet har börjat ta 
form och insatser planeras som även kommer att beröra vår egen älvsträcka inom Hedemora-Avesta. 
Båtklubben är en aktiv partner och kommer noga att medverka i den fortsatta planeringen. Speciellt finna 
medel för en utbyggnad av båtfarleden med ny utmärkning, välutrustade båtrastplatser, sjökort, utbyggnad 
av hamnkapacitet. Etablera Dalälven som en av Sveriges riktigt attraktiva besöksmål för "älvturism" med god 
service, närhet till kulturbygder och vackra upplevelser. 

Båtutfärder, -platser, -service, 
lokaluthyrning, caféverksamhet.

M/S Dala Husby. Södra Dalelfvens 
Båtklubb. Marin&Motor.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Flera förseningar i byggnationer p g a snö- och isförhållanden, hög nederbörd och vattenstånd. 
Fortsättningen av vårt utvecklingsarbete i Dala Husby har fått skjutas på framtiden i avvaktan på 
kommunens fortsatta undersökningar av geologiska förhållanden kring älvstranden. Resultaten som 
framkommit sedan höstens mätningar kan leda till att betydande markförstärkningsarbeten måste till innan 
hållfastheten möjliggör investeringar av tyngre hamnanläggningar, besöksbryggor i Dala Husby. Vi hoppas 
från projektets sida att kommunen löser dessa problem tillsammans med andra myndigheter så att visionen 
om en attraktiv båtfarled längs hela Dalälven kan förverkligas. 

Grådö Hamn: Klubbhus. 2 LB (34m2/150m2). 4 FB 
(75m2/180/m2). Hamnparkering 45 B/T-platser. Avesta 
hamn: Klubbhus. 2 FB 75m2/ 180m2. Plösön: 
Båtrastplats m brygga. Askön: Båtrastplats m 
tilläggsbrygga.

Leader+ 
projekt: 

Dalälvsprojektet del 1:1

315 023

845 967
76 603

165 581
1 088 151

1 980 000
2 201 372

895 000
798 198

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 137  Sammanhörande: 29, 137 Diarienr: L08-217 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.03.25 - 2006.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Fred Severin

Sä/Hed
Fäggeby

Leader+ 
projekt: 

Dalälvsprojektet del III: Fäggeby - Dala Husby

DalaFäggeby Älvision

Nej

mar-06

Ideell förening

Dalälvsprojektet del III är fortsättnignen på älvsträckan Avesta till Dala-Husby. Genom sista delen kommer 
ca 50 km farled vara färdigställd med båtramper/iläggningsplatser, förtöjningsplatser, utprickning av farled 
samt karta.
När båtramper/iläggningsplatser blev klar ökade antalet båtar på älven betydligt. Genom att bli en del av 
Farled Dalarna (Orsa-Avesta) hoppas vi att älven kommer bli mer betydelsefull för företagare, inflyttning och 
besöksnäringen.
Då projektet inte är klart än och består av en infrastrukturförbättring har det inte gett några direkta 
arbetstillfällen än.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 137 Diarienr: L08-217 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 0
antal deltagare Kvinnor 0

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Att farleden är etablerad och att några nya näringar samt utökning av befintliga ägt rum, t ex båturhyrning 
och boende.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Båtramp.
Bryggor.
Grönyta.

Leader+ 
projekt: 

Dalälvsprojektet del III: Fäggeby - Dala Husby

28 951

153 038
45 236

4 277
202 551

992 000
374 381
549 000
142 879

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 31 Diarienr: L08-049 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.01.01 - 2005.04.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 5
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 6
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 3
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 5 2 Varor, ex: 3
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 5000
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Björksav. Barkbröd. Tunnbröd.

Jakob Martinell

Heby
Råsbo

Leader+ 
projekt: 

Nybyggarland

Råsbo intresseförening (numera Nybyggarna)

Ja

mar-06

Ideell förening

Huvudsyftet är att bedriva gammeldags lantbruk och hantverk för att bevara kunskap som överförs mellan 
generationer och för att tillgodose nutidsmänniskans behov av lugn och avkoppling i en harmonisk miljö med 
djur och natur.
Vi vill ge den nutida människan möjlighet att göra en resa i tiden till den epok då människorna levde i 
harmoni med självhushållning och med djur och natur.

Under projekttiden har tre st Råsbodagar genomförts + Julmarknad och två stycken skogsdagar med 
besöksantal av ca 5000 personer.
Projektet har sammanfogat hantverkare och boende i bygden.

Tovningskurser. Trädgårdskurser. Körkurs med 
häst.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 31 Diarienr: L08-049 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 10 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 30
antal deltagare Kvinnor 30

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Genomföra ytterligare en Råsbodag med breddade aktiviteter som ex vis utveckla nätverket till näringsliv och 
föreningar som kommer att delta och agera i nybyggarland.
Utvecklat samarbete mellan andra föreningar och projekt.
Uppstart av nytt projekt "Tåg i Tärnsjö"

Uppföra ett övernattningshus. Bygga ut djurhållningen och växtodlingsbiten.
Genomföra öppethållande under hela sommaren.
Ytterligare förstärka nätverket. Mera tyngd i marknadsföringen.
Skapa arbete för lokala hantverkare. 
Skapa fasta arbetstillfällen under turistsäsong.

Kompetenshöjande 
kursverksamheter. Temadagar.

Nybyggarland

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Tillfälliga problem vid på/avfart till Riksväg.

Museilantbruk med gårdssamling av 
hus/byggnader.

Leader+ 
projekt: 

Nybyggarland

0

993 464
0

99 354
1 092 818

1 056 500
1 538 071

450 000
445 253

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 32 Diarienr: L08-071 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.08.01 - 2005.10.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 10
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Björn M Mohlin

Hofors
Gammelstilla

Leader+ 
projekt: 

Plan-förstudie-projekt, paket för utveckling av kulturarrangemang och turism vid 
Gammelstilla bruk

Stiftelsen Gammelstilla bruk

Nej

dec-05

Stiftelse

Vårt primära arbete med projektet var att utveckla bruket som ett stort besökmål. Vi har färdigställt en 
igenväxt trädgård bakom vårt "Tegelmagasin".
Magasinet är utarrenderat till ett nystartat företag som skall tillverka whisky.
Under de senaste tre åren har den fasta befolkningen ökat från 17 - 27 personer.
Viss ombyggnad har skett av fastigheter och fler kommer att ske.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 32 Diarienr: L08-071 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Under 2006 o 2007 kommer ett stort antal träd att att planteras på bruket som det sett ut tidigare.

På sikt kommer teater och konstutställningar att öka då vi kommer att restaurera fler byggnader.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Plan-förstudie-projekt, paket för utveckling av kulturarrangemang och turism vid 
Gammelstilla bruk

377 482

424 113
0

9 000
433 113

940 000
1 106 761

300 000
296 166

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 35 Diarienr: L08-041 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.10.29 - 2005.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,6 0,4 Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen 0,3 0,3 Tjänster, ex 3
Nystartade företag 1 2
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 10000
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Hantverksförsäljning av många olika slag

Ingrid Öberg Hägg

Avesta
By Socken

Leader+ 
projekt: 

Hantverkarna i prostgårdsflygeln (hip)

Föreningen Hantverkarna i Prostgårdsflygeln

Ja

mar-06

Ideell förening

Att utveckla och marknadsföra ett Hantverkshus där lokala hantverkare kan mötas, vidareutvecklas och 
försälja produkter. Vi har haft kurser i bl a fönsterrenovering, takunderhåll och lerklining. Lerkliningskursen 
har också lett till att kursdeltagarna lerkinat andra äldre byggnader(Fattigstugan i Karbenning)och framöver 
erbjuder sig att ha kurser vid andra byggnader i behov av lerklining.De interna kurserna där deltagare delat 
med sig av kunskaper och övat sig i samarbete har lett till att de t ex tagit åt sig att lägga om andra tak som 
skall bevaras. (Smedjan på By Hembygdsgård). 
Mötet mellan hantverkare av olika slag trä, textil, tovning, målning och smide utvecklar produkterna och 
öppnar nya möjligheter. Ex vis smidda lamphållare med sydda skärmar, täljd Bygubbe med målad kropp, 
lammskinnförkläde och smidd yxa.
Under projektets gång har deltagare startat eget: Gunder Häggs Trä och Smide, gårdssmedja utanför HIP 
gården. Bed&Breakfast i sin egen gårdsstuga efter att ha renoverat den. Ånbos grafiska museeum, ett 
komplett äldre tryckeri där initiativtagaren själv härleder sina tankar till HIP. Ytterligare en förbereder fönsterre

Häntverkshus. Utställningar. Café.
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Lag Nr: 35 Diarienr: L08-041 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 4 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 30
antal deltagare Kvinnor 30

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fortsatt verksamhet, ca 6-8 nya hantverkare har knutits till oss. Vi finns med i "Konstrundan" i påsk, 
Slånkvicku, Adventmarknad. Vi ger och får draghjälp i marknadsföring. 
Flera kurser under den varma årstiden, just nu har vi tre (Trä, Färg och Oljemålning). Vi hyr ut till kurser i 
Förgänglig slöjd, en projektdeltagare leder i studieförbunds regi. Under Slånkveckan kommer vi att ha "Prova 
på smide", leds av  en projektmedlem med eget företag. Minst två vävkurser igång. Vi arbetar på att 
tillsammmans med ett studieförbund ha en halvtidsanställd som värdinna för vävningen.

Har vi öppet jul, påsk och sommar. 
Vi har minst 15 hantverkare som lämnar produkter till försäljning.
Kursverksamheten kommer att bli ca 4 kurser i veckan.
Fler hantverkare driver verksamheten i egen firma.

Lokalt boende, Nationellt. 
Konstrundan i Avesta, Julmarknad.

HIP-gården

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

HIP-gården, en gård rustat på gammalt sätt.

Leader+ 
projekt: 

Hantverkarna i prostgårdsflygeln (hip)

14 532

751 098
0

2 375
753 473

849 000
1 204 992

437 000
436 987
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Lag Nr: 39 Diarienr: L08-039 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.01.25 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,1 Nya produkter, antal: 3
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 120
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Återskapt flöde i bäck. Gångbro över bäckravin.

Böril Jonsson

Avesta
Tyttbo

Leader+ 
projekt: 

Återställan av bifåra till Härsingen, Nedre Dalälven

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund

Nej

dec-05

Ideell förening

Återställning av bifåra till Härsingen, fördämd i samband med flottningen. Gnm grävning och nedläggning av 
trumma skapa ett jämnt vattenflöde i bäcken som kan utgöra ett naturligt lekområde för harr och öring. 
Dessutom blir det då möjligt att göra försök med ögonpunktad rom av älveget material. Projektet gör det 
också lättare att framöver undersöka förekomsten av känsliga insekter/filtrerare i Dalälvens bottenfauna. 
Övergripande syftet är att skapa ett naturligt uthålligt harrfiske som ökar besöksantalet till Tyttbo då Tyttbo är 
lämpligt geografiskt beläget med ett stort befolkningsunderlag inom 20 mils radie och där intresserade 
harrfiskare idag  åker uppemot 50 mil för att fiska harr. Målet är att öka dagens besöksantal med ca 500 
gäster/år varav en del övernattar. Detta ger sysselsättning för bygden med stuguthyrning, 
detaljhandelsomsättning och färjetrafik. Allt sammantaget beräknat till 0,5 arbetstillfälle. För Näs Fiskodling 
kan det betyda säkrade kommande affärsmöjligheter. Det porlande vattenflödet som återskapat ekologiskt 
system utgör det en sevärdhet i sig även för icke fiskare. Utbildning av projektdeltagare har skett på plats i Tyt

Tyttboforsen får en ny kvalitetsdimension i sitt 
harrfiske, en ny sportfiskeprodukt.
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Lag Nr: 39 Diarienr: L08-039 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Slutföra projektet genom att förse bäckens höljor med lekgrus samt ytterligare biotopförbättring. Upprensning 
av bäckens utlopp.
Ytterligare förbättringar av flödet i bäcken planeras i samarbete med det närliggande Fiskenätverket.

Återskapat ett reproduktionsområde föt Tyttboforsarnas harr och öring. Skapat ett bättre harrfiske som ger 
ökat besöksantal/gästnätter i bygden. Förutom ett ökat besöksantal (500 gäster per/år) som skapar 
sysselsättning i redan etablerad uthyrning, detaljhandel och kommunikation motsvarande 0,5 
helårssysselsättning, finns naturligtvis ytterligare "spin-off" -effekter i annan turistservice som guidning, 
fiskeredskapsförsäljning m m. Projektets potential ligger i nivån 2 000 gäster/år, då ökar möjligheterna för 
denna typ av entreprenörskap betydligt.

Förstärkt Tyttbofiske

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Kraftiga svängningar i dygnsregleringen av Dalälvens vattenflöde under 3 "torrår" har negativt påverkat ett 
jämnt flöde i bäcken.

Avel av älvegen öringstam. 
Fövandlat en torrfåra till porlande vårbäck. 
Gångbro över bäckravin.

Leader+ 
projekt: 

Återställan av bifåra till Härsingen, Nedre Dalälven

0

129 825
0
0

129 825

146 000
222 028
134 000

92 203

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 40 Diarienr: L08-048 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2001.05.11 - 2005.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1,3 1,3 Nya produkter, antal: 10
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 9
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 25000
Nystartade nätverk, antal: 4

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Stenmalet mjöl. Träkol.

Torsten Landén

Heby
Östahalvön

Leader+ 
projekt: 

Rekonstruktion & återbyggnad av Ingbo kvarn, Nora, med dess 
skvaltkvarnsteknik i fullt bruk

Ingbo källor & kvarn, ek.för.

Ja

mar-06

Ekonomisk förening

Återuppbyggnad av kvarnbyggnad som revs omkring 1930 och därigenom nå föreningens målsättning att 
lära ut äldre byggteknik.
Viktigt var att under återuppbyggnaden med hjälp av det ofullständiga ritningsunderlag som fanns bevarat 
samt studiebesök vid liknande kvarnar och med hjälp av gamla böcker se till att det blev rätt utförande av 
skvalttekniken mm i konstruktionen.
Tydlig effekt är det ökade intresset som visats för utbildning inom mjölnaryrket. Det ökade antal turister som 
skapar förutsättningar för att framtida satsningar på föreningens övriga delobjekt för att främja turismen och 
ortens företagare genom att återskapa kulturvärlden och bevarad kunskap.
Besökare för upplevea en del av bygdens näring och livsförutsättningar under 1800 och 1900-talet.
Studiecirkelverksamhet och guideutbildningar.

Olika slags mjölnartjänster, Guidning, 
Vigselmöjlighet, Studiecirklar
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Lag Nr: 40 Diarienr: L08-048 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 8 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 10
antal deltagare Kvinnor 4

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Mjölnarutbildning, guideutbildningar, kolmilor.
Linberedning. Hantverksutbildningar.
Utbildning i matlagning och bakverk.
Renovering av kulturhistoriska byggnader.

Fullfölja visionen om Ingbo Kvarn och dess omgivning enligt fastlagd plan.

Utbildning; Mjölnare, mjölhantering, 
äldre byggteknik, guidning m fl.

Ingbo Kvarn

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Återskapad kvarnbyggnad med vattendrift och 
tillhörande utrustning och byggnader.

Leader+ 
projekt: 

Rekonstruktion & återbyggnad av Ingbo kvarn, Nora, med dess 
skvaltkvarnsteknik i fullt bruk

25 000

382 550
132 775

40 821
556 146

750 400
1 078 146

497 000
497 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 42 Diarienr: L08-083 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.02.25 - 2004.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,3 0,3 Nya produkter, antal: 8
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 6
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Sjökortet i två versioner (pappers resp digitalt).

Mats Ramsten

Sandviken/Gävle/Tierp
Söderfors / Hedesunda / Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Sjökort Söderfors-Gysinge

Söderfors båtsällskap

Ja

dec-05

Ideell förening

Framställande av nautiskt sjökort över älvområdet Gysinge-Hedesunda-Söderfors. Detta för att på ett säkert 
sätt öka områdets tillgänglighet.

Viktig händelse på grund av projektet är bl a bildandet av Nedre Dalälvens Sjökortsförening, som fördjupar 
samarbetet mellan aktörerna (båtklubbarna) i området och skapar ekonomiska förutsättningar att underhålla 
farleder och sjökort i framtiden. 

Nytta av sjökortet har båtklubbarna och den turverksamhet som bedrivs i området t ex med Ymer. Även 
fiskeklubbarna som nyttjar de aktuella vattnen har nytta av projektet. Även de som bedriver 
campingverksamhet har nytta av projektet då det t ex i Söderfors tillhandahållits ett antal kort via Söderfors 
Camping. 

Olika slags utvecklad turverksamhet med 
passagerarbåten Ymer.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 42 Diarienr: L08-083 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 15
antal deltagare Kvinnor 5

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Bolagisering av den hittills ideella verksamheten med turbåten Ymer mellan Söderfors och Gysinge.

Betydande utökning av turbåtsverksamheten i området.
Bolagiseringen av Ymer syftar till att utöka verksamheten och ett nytt flytetyg eller ett ytterligare på sikt med 
större passagerarkapacitet diskuteras. 

Pnr-området attraktivt i förhållande 
till älven. Gästande båtägare.

Älvfjärdarna mellan Söderfors och 
Gysinge.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Sjökort. Farled med prickning.

Leader+ 
projekt: 

Sjökort Söderfors-Gysinge

0

363 519
0
0

363 519

724 200
682 947
362 100
319 428

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 43 Diarienr: L08-090 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.03.05 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 7 7 Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen 4 11 Tjänster, ex
Nystartade företag 3
Bevarade företag 3 3
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Textilhantverk.
Smideshantverk.

Inger Åhs-Kjellén

Tierp
Söderfors

Leader+ 
projekt: 

Söderfors turistservice

Söderfors Goif

Nej

dec-05

Ideell förening

*Starta en gemensam info- o bokningsfunktion. Har gjorts med en sommarturistbyrå i kombi med telservice 
vintertid, hemsida, deltagande i NeDa:s bokningsservice.

*Marknadsföring för att locka turister hit och att stanna längre. Har gjorts med en egen broschyr över 
Söderfors och en egen hemsida. Pressreleaser och tidningsartiklar.

*Att skapa aktivitetspaket, som lockar hit nya turistgrupper och få "gamla" målgrupper att stanna längre. Ett 
stort antal nya aktivitetsområden har arbetats fram som t ex långfärdsskridsko, fågelskådning m guide, 
företagsfiske i egen sjö mm. Ytterligare ett antal där förberedelserna är startade och grundplanering gjord.

Fågel/naturguide. Fiskeäventyrspaket. 
Musikaktiviteter. Reorganiserad båttrafik.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 43 Diarienr: L08-090 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 6
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fler befintliga verksamheter har fått ökad kunskap om prissättning, vinsttänkande, vilket bidrar till fortsatt 
mer lönsamma verksamheter.
Marknadsintresse har uppdagats i projektet på bättre stugor för uthyrning och bättre ordnad tur-verksamhet 
för Ymer på Dalälven, vilket kan resultera i nya verksamheter och nya försörjningsmöjligheter. 
Att lokala nätverket har stärkts öppnar för fler samarbetslösningar för produktutveckling.

Aktivietsplanering har startats inom vitt skilda områden: musik, naturguide, cykel, långfärdsskridsko, 
skoterturer, vilket på sikt kan resultera i nya verksamheter och utvidgad verksamhet för befintliga aktörer.

Fågel/natur, cykel

Söderfors Bruksmiljö
Söderfors Naturmiljö

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Dåligt definierad projektledarroll ledde till att projektet tappade lite fart i början.

Turistbroschyr.
Hemsida.
Aktivitetspaket.

Leader+ 
projekt: 

Söderfors turistservice

11 000

397 377
0

128 570
525 947

1 260 000
1 062 728

600 000
525 781

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 44 Diarienr: L08-091 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.03.08 - 2003.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,5 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 1 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice X

Håkan Andersson

Sandviken
Årsunda

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av Årsundabygden - förstudie

Årsunda turism & utveckling, ek. för.

Ja

dec-05

Ekonomisk förening

Få företag, föreningar och invånare att jobba ihop mera, nyttja varandras resurser. 
Sätta Årsunda på världskartan genom gemensam marknadsföring och samverkan. 

Det har lett till att vi genomfört med företag och föreningar arrangemangen Engans watershow samt Engans 
wintershow sammanlagt fem gånger med ungefär 25-30 000 besökare sammanlagt. Vilket gjort att fler 
affärsideer kommit fram, företag har fått sälja mer produkter och en skön framtidstro har grundats. Det har 
betytt att många nya projekt har börjat gro och fler nätverk har skapats.
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Lag Nr: 44 Diarienr: L08-091 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor 8

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Varje sommar och vinter gör vi Engans motorshower på land, i luften, på vatten på is.   
Vi har marknader tivoli olika sorters försäljning, utställningar etc och varje år får vi ca 10-15 000 besökare 
som annars inte skulle komma. 
Det är projektet som gjort att vi projektet får nya besökare till Årsunda, besökare från en större region än 
tidigare     

Projektet har gjort att nya ideer växt fram, bl a håller vi på söker medel hos det offentliga, fonder och företag 
för att bygga ut vår motorstadion med en internationell go-kartbana. Anordna olika motorevents året om. 
Vi kommer att funktionsanpassa hela anläggningen med fordon för funktionshindrade etc. Vi räknar med ca 
50 000 besökare per år. Projektet beräknas ta ca 3 år.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av Årsundabygden - förstudie

0

476 438
0

4 315
476 438

578 830
634 516
200 000
153 763

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 45 Diarienr: L08-092 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.02.18 - 2005.11.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,5 Nya produkter, antal: 5
Bevarade arbetstillfällen 1 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 1
Bevarade företag 1
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 4
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 8400
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Gustafsspeglar, Gustafshästen, 
Gelbgjutarspegel, Vykort.

Barbro Johansson

Säter
Gustafs

Leader+ 
projekt: 

Kultur - näringsliv

Lundgrens Vänförening

Ja

nov-05

Ideell förening

Projektet har bidragit till att skapa en mötes- och utställningsplats plats med goda servicemöjligheter för 
föreningar, företag, konstnärer, barn, och vuxna i Gustafs med omnejd. Med den goda publicitet som 
projektet fått har Lundgrens blivit ett "skyltfönster" för bygden och gett en start för kommande 
projekt/verksamhet.
Huset har betydelse för företagen: De kan besöka Lundgrens med sina utländska gäster och även svenska 
gäster, för visa på den långa industritradition som funnits i  bygden, och kunnat  bjuda sina gäster på lunch, 
kaffe eller vad de önskat. Förutom huset i sig har de fått information och demonstrationer om det mycket  
speciella hantverk som bidrivits i Gustafs. Lundgrens speciella miljö har imponerat  på besökarna!
Huset har haft i genomsnitt haft sex större utställningar: Konst, Utställning om  gelbgjutartraditionen, 
Fotoutställningar, Klädutställning, Bröllopsutställningar, Samlarutställningar, Spegelutställningar samt 
filmförevisningar, reseskildringar, tema hälsa, lyrikkvällar.
Under utställningar har serverats kaffe, samt även soppluncher - ca 15 per år med olika  teman.

Service till föreningar och företag

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 45 Diarienr: L08-092 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 7
antal deltagare Kvinnor 5

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 3

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Vidareutveckling närmaste året: Lundgrens fortsätter med den verksamhet som bedrivits under projekttiden 
och som visat sig ge ett gott resultat.
Genom utbyggnad av huset och fullföljande av museet skapas arbetstillfällen för kursledare i förgyllning, 
hantverksutbildning för barn och ungdom. 
Servicen till huset, servering/guidning, uppskattas till en och en halv ny tjänst.

Finansiering söks för att kunna fullfölja de planer som finns. Utbildning inom olika områden med olika 
hantverksmetoder bl a förgyllning,akvarell- och oljemålning. Kunna fullfölja planerna med ett museum över 
den ramlisttillverkning som funnits i Gustafs under mer än 100 år, med ett digitaliserat museum där man kan 
demonstrera tillverkningsprocessen. Samma dokumentation planeras över den månghundraåriga 
gelbgjutartillverkningen i Gustafs. Fordras en utbyggnad av lokalerna med 28 kvm vardera i två plan. Detta 
skulle ge en möjlighet att ta emot t ex en besöksgrupp på 50 pers.

Företagare, föreningar samt 
privatpersoner.

Lundgrens, Gustafshästen, 
Gelbgjuteri, Gustafskorv, Ramlisten.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Genom upprustningen och kompletteringen av Lundgrens kan företag och föreningar välja Lundgrens som 
mötesplats för möten och konferanser. 
Vi vill påpeka att effekterna har slagit igenom först under sista året, varför effekten på sysselsättning är svår 
att bedöma helt. Vi vet redan nu att besökare redan nu gör inköp i bygdens butiker, bageri-/mat- och 
blomsterhandel.

Utställningsplats och mötesplats för företag, 
föreningar och kulturen i Gustafs.

Leader+ 
projekt: 

Kultur - näringsliv

0

984 199
0
0

984 199

650 000
1 308 432

325 000
324 233

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 47 Diarienr: L08-094 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.03.01 - 2004.02.28
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 6 7
Bevarade företag 1 3
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 3
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Honungs & Vaxförsäljning.
Salvtillverkning

Birgitt Broström, Göte Andersson

Avesta
Kungsgårdens Bigård

Leader+ 
projekt: 

Lokalt utvecklingsprojekt för utökad biodling i Folkare

Folkare Biodlarförening

Ja

dec-06

Ideell Förening

Gränsöverskridande utbildning och kompetensutveckling.
Nytänkande angående vaxsmältning med ånga.
Förbättring av möjligheter att träffas och utöva verksamhet vid bigården.
Ökat engagemang har gett en breddning och förnyelse av styrelsen.
Kompetensutveckling via träffar, cirklar och möten.
Bättre kvalitet på honung med ny modern slunga för uthyrning.

Bitillsyningsman

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 47 Diarienr: L08-094 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 17
antal deltagare Kvinnor 18

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Ångpanna som underlättar ursmältning av vax. Bra medlemsnytta och sjukdomshindrande för bin.
Honungsslunga, mobil och modern, underlättar arbetet och ger bättre hygien. 
Samlingslokal, lättare att ordna medlemsträffar för utbildning och samvaro. Kompetenshöjande 
inbjudningsträffar med grannavdelningar. Kursverksamhet.

Nätverksbyggande, ett kvinnligt är igång.
Biavelsprogram ska startas.
Raps/rypsodling förväntas öka - för bra skörd är bipollinering viktigt.
Pollineringspool kan ev startas. 
Ökat miljötänkande. Biologisk mångfald kräver mer bin. Ger större intresse för biodling o ett ökat 
utbildningsbehov. Det underlättas av projektets bestående värde.

Hembygdsmarknader

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ångpanna för vaxsmältning.
Barack för medlemsträffar.
Barack för material.
Slunga.

Leader+ 
projekt: 

Lokalt utvecklingsprojekt för utökad biodling i Folkare

0

50 225
0
0

50 225

66 500
81 513
33 000
31 288

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 48 Diarienr: L08-096 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.04.04 - 2003.07.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 0,5 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 27

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet
Samarbetsklimat
Kompetens
Framtidstro
Jämställdhetsvärde
Identitet
Integration
Entreprenörskap
Samhällsservice

0

Heby
0

Leader+ 
projekt: 

Inventering av och stöd till Östahalvön - projektplan

Östahalvöns intresseförening

Ja

1900-01-00

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 48 Diarienr: L08-096 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation
Kretsloppsanpassning
Bevarande av naturvärden
Utvecklingen av naturvärden
Bevarande av kulturvärden
Utvecklingen av kulturvärden

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 4
antal deltagare Kvinnor 6

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Inventering av och stöd till Östahalvön - projektplan

0

150 167
0
0

150 167

204 625
238 929

90 000
88 762

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 53 Diarienr: L08-063 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.01.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 2
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 50
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

gnm Kerstin Bodell

Gävle
Ön/Hedesunda

Leader+ 
projekt: 

Utökad sommarlägerverksamhet i Skaparbyn

Hedesunda vävarna Skaparbyn

Nej

dec-05

Stiftelse

Utökad sommarlägerverksamhet.
Konferenser.
Uthyrning.

Konferensservice för daggrupper samt 
övernattande m kursinslag som profil.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 53 Diarienr: L08-063 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Svårt pga Skaparbyns nuvarande huvudmannasituation.

Konferensgäster. 

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Diskussionerna kring Stiftelsens långsiktiga huvudmannaskap, organisation och inriktning.

Bryggor.
Handikappramp.

Leader+ 
projekt: 

Utökad sommarlägerverksamhet i Skaparbyn

0

332 779
0

151 262
484 041

1 905 000
964 041
600 000
480 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 55 Diarienr: L08-050 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.09.01 - 2006.04.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 Nya produkter, antal: 10
Bevarade arbetstillfällen 1 Tjänster, ex 10
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 500
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Karl-Erik Moberg

Heby
Tärnsjö

Leader+ 
projekt: 

Kyrkstigens bevarande och utveckling, Nora socken

Kyrkstigskommittén i Nora församling, Tärnsjö

Nej

mar-06

Ideell förening

Genom underhåll och utveckling av ”Kyrkstigen” Marknadsföra Tärnsjö/Nora församling med kultur-
/naturupplevelser. Den kulturhistoriska stigen är ett inslag som har direkt betydelse för turismen och ortens 
företagare genom sitt stora natur/miljö/kulturvärde. 
En total renovering av spängerna över Nordmyran, 660 m med 4 gångbräder i bredd, är gjord, vilket ger 
möjlighet att köra rullstolar och barnvagnar. Det har ökat tillgängligheten avsevärt och det har också visat sig 
i antalet besökare. I övrigt är stigen väl underhållen. Kolarplatsen Mässkog är röjd och kolarkojan är 
reparerad. Österbo fäbodar har får under sommaren och stugan är öppnad för övernattning. För 
bekvämligheten har också ett elverk införskaffats. Ladan vid fäboden har fått nytt tak. Stigen runt Hundsjön 
har röjts, samtliga ca 20 dikesbroar har renoverats. Vid Hundsjön kommer en flytbrygga att läggas ut för att 
ge möjlighet till fiske, en roddbåt kommer att finnas. Fäbodarna har fått en ny attraktion genom den 
bäverkoloni som etablerat sig där. Ett paket med bäversafari kommer att kunna erbjudas. Vid fågeltornet vid 
Österbo har ängsladan renoverats, ger fågelskådare möjlighet till provisorisk övernattning. Vid Hagudden har 
Vi ser att de vidtagna åtgärderna givit ett lysande resultat genom mycket ökat besöksantal.

Bokningsbara paket, guidningar, övernattning.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 55 Diarienr: L08-050 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 10 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Bokningsbara paket, guidningar, övernattningar och mat skall ge betydligt fler betalande besökare. 
Kyrkstigen med tillhörande faciliteter marknadsförs aktivt med fler bokningsbara paket och olika 
arrangemang. 
Kyrkstigen blir en resurs. Detta bör då leda till ett antal nya arbetstillfällen.

Försäljningen av paket utvecklas i samarbete med entreprenör/er.
Samarbetet med Turistnätverket förstärks.

Upplevelser.

Kyrkstigen. Tärnsjö.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Vandringsled m kolarplats. Fäbod m djur. Brygga 
och båt. Övernattningsplats. Fågeltorn. 660 m 
handikappanpassad spång. Grillhus. Vindskydd 
och grillplats.

Leader+ 
projekt: 

Kyrkstigens bevarande och utveckling, Nora socken

0

477 750
0

55 925
533 675

775 750
809 513
400 750
275 838

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 56 Diarienr: L08-109 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.05.01 - 2005.07.08
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 4

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Marie Öberg

Älvkarleby
Älvkarleby

Leader+ 
projekt: 

Älvkarleby fallområde ger kraft och energi, förstudie

Älvkarleby fallområdes vänner ideell förening

Ja

dec-05

Ideell förening

En förstudie med syfte att utveckla ett brett nätverk för utveckling av Fallenområdet med Laxön i centrum.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 56 Diarienr: L08-109 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 4
antal deltagare Kvinnor 6

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Vattenfall har börjat renovera byggnaderna och har en projektanställd som håller i genomförandet. Han har 
haft samordningsmöten med entreprenörer på ön för att få ett sammanhållande program för kommande 
sommarsäsong.
Trädgårdsutbildningen innebär att nya grupper kommer till Laxön.

Om en god marknadsföring av Laxön genomförs, utifrån de igågnsatta arbetet med projektet, ska synergier 
med ex vis det nya handels- och kulturcentret vid E4-an göra att fler gäster kan lockas till Laxön.

Komvux.

Laxön.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Pågående konflikt mellan en ny förening, Älvkarlebygruppen, och Vattenfall och kommunen kring detaljplan 
och ägande. Detta har förstört mycket av samrbetsmöjligheter, då det har bildats två konkurrerande 
grupperingar.

Skyltar.
Bänkar.
Karta.
Trädgårdsutbildning (Komvux) har startats på 
Villa Harmoni.

Leader+ 
projekt: 

Älvkarleby fallområde ger kraft och energi, förstudie

0

212 215
29 369

4 100
245 684

400 000
444 832
200 000
199 148

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 58 Diarienr: L08-115 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.05.01 - 2005.04.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 20
Nya arbetstillfällen 1,5 2 Nya produkter, antal: 9
Bevarade arbetstillfällen 1 1 Tjänster, ex 7
Nystartade företag 4 3
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 3 500
Nystartade nätverk, antal: 11

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Olika slags slags souvenirer, massor av varor 
under Hållnäsrundan

Jenny Nylund

Tierp
Hållnäs-halvön

Leader+ 
projekt: 

Hållnäs - samarbete och äventyr i det okända Uppland

Hållnäs sockenråd

Nej

nov-05

Ideell förening

1. Marknadsföring av halvön
2. Nätverksbyggande
3. Logi & förtäring - uppbyggnad, uppmuntran
4. Hantverk & sevärdheter - inventering
5. Hållnäsrundan - årligt event
6. Inflyttning & återflyttning - vända trenden
7. Försörjning - visa på fler möjligheter och nya vägar

Projektet har inneburit att starten på den utökade turistverksamheten på Hållnäshalvön blivit kraftfull och att 
vi haft möjlighet att prova oss fram på experimentella vägar för att till sist hitta modellen för framgång. En 
mängd nya samarbeten har växt fram och människor har fått en stärkt tilltro till möjligheterna med 
Hållnäshalvön. Många har blivit eller är på väg att bli nya aktörer inom turistbranschen, människor som inte 
hade en tanke på det innan projektets start.

Minst sju - Guidning, Bed&Breakfast, Servering, 
Konst, Hantverk, Visningar.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 58 Diarienr: L08-115 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 15 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 11
antal deltagare Kvinnor 21

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Arbetsgrupper som arbetar med ekonomi, marknadsföring mm har kommit långt . 
Kommande sommarprogram blir lika bra som tidigare och ekonomin går runt. 
Alla är motiverade och positiva.

Fortsättning och ytterligare etablering av "På tur i Hållnäs". Nya förtäringsentreprenörer har vågat satsa. Fler 
logimöjligheter. Nya byar deltar i "På tur i Hållnäs".

Ex Guidning, logibehov, visningar, 
gruppservering, sagovandring mm.

Hållnäshalvön

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Nya fina vägar har tillkommit senaste åren.
Bredband har kommit senaste åren.

En försvårande yttre påverkan som har nämnts är svårigheterna med att få serveringstillstånd inom Tierps 
kommun. Detta har gjort att vissa avvaktar och backar. 

Leader+ 
projekt: 

Hållnäs - samarbete och äventyr i det okända Uppland

0

229 950
0

25 531
255 481

1 395 000
735 481
600 000
480 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 59 Diarienr: L08-116 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.10.01 - 2005.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1,75 1 Nya produkter, antal: 11
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 11
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Mats Görling

Sandviken
Sterte/Österfärnebo

Leader+ 
projekt: 

Viltvårdsstation - Sterte

Jägarnas riksförbund

Nej

dec-05

Ideell förening

Utbildning i jakt, viltvård och skytte med inriktning Jägarexamen samt liknande aktiviteter speciellt riktade till 
ungdomar och kvinnor.
Sterte var nedläggningshotat men har nu tuvecklats till en unik utbildningsanstalt med inriktning på jakt och 
viltvård. 
Sterte Kursgård som nu arbetar under namnet Sterte Jägarskola har under projekttiden utvecklats till 
Sveriges kanske största enskilda arrangör av intensivkurser för Jägarexamen. 
Av de 791 genomförda utbildningsinsatserna är 141 ungdomar.
Skolan har med hjälp av lokala entreprenörer genomgått en totalrenovering. Köket är godkänt av Miljö och 
Hälsovårdsnämnden. VA-systemet uppfyller nuvarande miljökrav beträffande bl a infiltration.

Ungdomsläger. Skytte f kvinnor. Utb ungdoms-
ledare. Jägarex. Viltförvaltning. Jaktledarkurs.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 59 Diarienr: L08-116 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 4 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 641
antal deltagare Kvinnor 150

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Verksamheten bedöms har en bärkraftig ekonomi och den nuvarande inriktningen bör kunna omfatta ca 130 
studerande på årsbasis. Arbetskraftsbehovet är då ca 1 – 3 personer.

Verksamheten bedöms har en långsiktigt bärkraftig ekonomi. 
Kan ytterligare verksamhet tillföras vad som angetts ovan finns kapacitet för ca 250 elever på årsbasis vilket 
torde motsvara ett arbetskraftsbehov motsvarande ca 5 personer.
Basen är jägarexamen men det finns ytterligare resurser till t ex arbetsmarknadsutbildningar med grön 
inriktning. Samtal pågår med vuxenskolan, AF och länsarbetsnämndens folk, status för denna 
utvecklingsväg visar sig under perioden.

Jägarexamen. Intensivkurs. Kvinnor. 
Ungdomar.

Sterte Jägarskola

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Transport/kommunikation vägledes till Sterte har från öster stadigt försämrats.

Utbildningsanläggning för 
helpensionsförläggning, godkänd av 
Miljö/Hälsovårdsnämnd.

Leader+ 
projekt: 

Viltvårdsstation - Sterte

0

295 556
72 000

616 985
984 541

1 610 000
1 584 541

600 000
600 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 60 Diarienr: L08-117 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2004.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 0,3 Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 2
Nystartade företag 2 2
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 7

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

P-O Andersson

Sala
Västerfärenbo

Leader+ 
projekt: 

Boende - entreprenad på landsbygden

Svartådalens bygdeutveckling ek. för.

Ja

sep-04

Ekonomisk förening

Genom att arbeta strukturerat med frågor om attityd och problem har projektet satsat på att genom 
information, upplevelse och utbildning stimulera flera att våga satsa på boende-entreprenad i landsbygden.
Projektets syfte är att öka antalet övernattningställen i Svartådalen för att detta ska bidra till att utveckla 
sidonäring inom turism i området och stärka lokal ekonomi.

Verksamhet och effekter: * Allmänt ökat intresse för boende-entreprenad inom Svartådalen * Antalet bäddar 
för uthyrning har ökat från 12 till 78 * Seminarium i form av ”idédag för landsbygdsföretagare” * Studiecirklar i 
restaurering resp nybyggnation av timmerhus * Studieresor/besök till ”goda exempel” * Informationsträffar 
med Sala Kommun ang regler och krav för boende-entreprenad * Förslag till utbildningsplan för boende-
entreprenörer * ”Lathund” för nya och gamla entreprenörer * Bildande av nya nätverk och inf om befintliga * 
Olika samarbetsformer mellan boende-entreprenörer har skapats * Ökat intresse i stort för turistisk 
verksamhet.

Uthyrning av boende. Verksamhet i samband 
med boende ex vis uthyrning båt, cykel mm.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 60 Diarienr: L08-117 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 51
antal deltagare Kvinnor 69

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

* ökad uthyrning
* verksamhet med ”trädgårdsvandringar”

* Ökad turism. Detta kräver och skapar nya boendeobjekt. 
* Allmän positiv utveckling i bygden kommer även att kräva ökat åretruntboende-möjligheter. 
* Flera olika typer av ”boende-entreprenör-knutna” verksamheter kommer att utvecklas (ex olika 
guidningsverksamheter runt kultur/natur, fiske m fl). 
* Allt fler ser möjligheten att utnyttja boende-entreprenad och till den knutna verksamheten som en heltids- 
eller bisyssla.

Turistboende. Guideverksamhet.

Svartådalen.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Positiva effekter som inverkat: 
RyanAirs etablering på Hässlö/Västerås. Sala Kommuns intresse att stötta och hjälpa boende-entreprenörer 
har ökat.

”Lathund” för etablerade och nya entreprenörer. 
Utbildningsplan. 
Handikappsanpassat boende.

Leader+ 
projekt: 

Boende - entreprenad på landsbygden

0

227 062
0

823
227 885

443 400
427 885
200 000
200 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 68  Sammanhörande: 68, 117 Diarienr: L08-133 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.10.15 - 2003.10.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal: 4

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

0

Sala
Möklinta

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för utveckling av turism i Möklinta

Föreningen Möklintagården

Ja

okt-03

Ideell förening

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 68 Diarienr: L08-133 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för utveckling av turism i Möklinta

0

146 711
0

9 650
156 361

350 000
303 541
175 000
147 180

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 117  Sammanhörande: 68, 117 Diarienr: L08-188 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.10.15 - 2005.10.15
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 0
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 0
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 0
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

0

Sala
Möklinta

Leader+ 
projekt: 

Möklinta turism

Föreningen Möklintagården

Ja

dec-05

Ideell förening

Att utveckla besöknäringen i Möklinta socken

Projektet har med privat finansiering satt upp fem stora skyltar vid sockengränserna med text "Välkommen 
till Möklinta".

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 117 Diarienr: L08-188 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 0 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 0
antal deltagare Kvinnor 0

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 0

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Skyltar.

Leader+ 
projekt: 

Möklinta turism

0

431 921
0

24 059
455 980

800 000
855 980
400 000
400 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 69 Diarienr: L08-095 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 2
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Karin Mohlin

Hofors
Torsåker

Leader+ 
projekt: 

Hästverksamhet för alla i Torsåker

Torsåkers hästintesseförening

Nej

feb-06

Ideell förening

Projektets syfte med anläggande av en ridbana i Torsåker har utvecklat intresset för hästverksamhet av olika 
slag samt bidragit till att göra Torsåker-bygden till ett attraktivt bostadsområde för hästägare. 

Torsåkers Hästintresseförening har bildats och ett nytt nätverk har därigenom etablerats. Direkt effekt har 
varit att traktens ryttare kunnat erbjudas träningstillfällen på hemmaplan. Fler familjer har skaffat häst och en 
familj har t.ex. flyttat närmare ridbanan. Genom kurser i hästhållning har kunskapen ökat och även intresset 
för hästverksamhet i allmänhet. Projektet har presenterats i samband med Torsåkers Bygdemarknad med 
ponny-ridning. Marknadsföring av projektet har skett via medlemsbrev och anslag i bl.a. ortens 
livsmedelsbutik, förskola och skola. Olika hästraser visades upp och presenterades vid invigningen av 
ridbanan. Många av ortens köpmän sponsrade invigningen av ridbanan med varor och förmånligt pris vid 
hyra av förstärkaranläggning. Ridbanan har använts både av medlemmar i föreningen och övriga som velat 
testa den.

Tur-ridning på islandshäst.
Dressyr- och hoppinstruktion.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 69 Diarienr: L08-095 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 10
antal deltagare Kvinnor 14

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Kursverksamhet i hästhållning (Hästkörkortet) i samarbete med Studieförbundet VUXENSKOLAN. 
Dressyr-ridning, ban-hoppning, prova-på-ridning, tävlingar. 
Planer finns även på samarbete med leverantör av stallströ för gemensamt inköp via föreningen. Återvinning 
av hästgödsel.
Bygdens hovslagare och sadelmakare får fler arbetstillfällen på grund av ökat hästantal.

Fortsatt och utökad verksamhet enligt ovanstående. Komplettering av ridbanan med belysning, 
åskådarläktare, domartorn  samt förvaringsutrymme för hindermaterial. 
Projektet bidrar till att fler familjer söker sig till Torsåker genom vårt samarbete med fastighetsmäklare. Det 
öppna landskapet bibehålles och landsbygden blomstrar genom ökad hästhållning, vilket genererar 
livskvalitet i ett djur- och naturnära boende. 
På sikt torde det finnas möjlighet att utveckla entreprenörskap i anslutning till ridbanan.

Kursdeltagare

Torsåkers ridbana

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ridbana samt renoverad och upprustad väg.

Leader+ 
projekt: 

Hästverksamhet för alla i Torsåker

0

260 380
0

42 347
260 380

558 000
489 127
233 000
186 400

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 70  Sammanhörande: 70, 150 Diarienr: L08-134 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2005.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 5
Bevarade arbetstillfällen 12 3 Tjänster, ex 5
Nystartade företag 
Bevarade företag 12
Övrig nystartad affärsverksamhet 2 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 1200
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lotta Zetterlund

Hela Leader+ -området
Medverkande LRF-gårdar i omr.

Leader+ 
projekt: 

Bo på lantgård i Nedre Dalälvsområdet

Lantbrukarnas ekonomi i Falun

Nej

sep-05

Ekonomisk förening

Intressera fler jord och skogsbrukare för turistnäringen och utveckla nya samt förstärka befintliga 
turistföretag. Effektmål, att skapa förtsättningar för utveckling inom turistnäringen för lantbruks- och 
landsbydsföretagare för att på så sätt hitta nya möjligheter till försörjning inom företagen. 

Arbetet har lett till att 12 företagare har startat upp med boendeverksamhet för turister. Två sedan tidigare 
turistföretagare har utvecklat sin verksamhet med Rum&Frukost från att tidigare endast erbjudit självhushåll.  
Projektet har lett till att det finns 72 ordinarie bäddar + ett antal extrabäddar i Neda-området för turister att 
tillgå. 

Projektet har skapat möjligheter till en egen regional Bo på Lantgårdsförening i Västmanland. Tidigare var 
man tillsammans med Sörmland då man var för få medlemmar för att bilda en egen lokalförening, vilket har 
gett en stark medlemsnytta. 

Bl a kanotturer och fiskepaket samt 
ostprovningskvällar.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 70 Diarienr: L08-134 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Möjligheter att fler utveckar sin boendeverksamhet och erbjuder fler alternativ. Fler kan även utveckla genom 
att erbjuda upplevelser tillsammans med boende verksamheten. 
Genom att fler startar upp kan man även rikta sig mot t ex gruppresor när det inte är så långt mellan gårdar 
som erbjuder bra boende.
Iordningställda byggnader för turisterna är resurser som kommer att finnas kvar under många år. Dessa 
resurser skapar också möjligheter för permanent inflyttning om behov skulle uppstå i framtiden.

Resurser som finns kvar är de byggnader som är iordningställda för turisterna och de kommer att finnas kvar 
under många år. Dessa boende möjligheter skapar också möjligheter för permanent inflyttning om behov 
skulle uppstå i framtiden.

MC-gäster, Resandeboende

Bo På Lantgård

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Begränsningen av antalet bäddar till åtta för att inte hamna under regelverket för hotellverksamhet är ett klart 
hinder och en tröskel som hindrar utveckling. 
Kommunernas olika tolkning av regelverket gör att värdarna behandlas olika när det gäller avgifter för 
anmälan vilket kan kännas tungt när man är verksam i samma län.

Inredda stugor, lägenheter, våningar för 
turistboende. (Även för ev framtida 
permanentboende.)

Leader+ 
projekt: 

Bo på lantgård i Nedre Dalälvsområdet

0

335 082
0

39 448
374 530

1 146 000
832 930
573 000
458 400

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 150  Sammanhörande: 70, 150 Diarienr: L08-237 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2005.04.01 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 2 1 Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lotta Zetterlund

Hela Leader+ -området
Medverkande gårdar i området

Leader+ 
projekt: 

Bo på lantgård i nedre dalälvsområdet - etapp 2

Lantbrukarnas Ekonomi i Falun

Nej

mar-06

Ekonomisk förening

Projektet skall skapa fler nya Bo på Lantgård-värdar samt stärka etablerade och nya värdar i 
turistföretagandet och fortsätta utvecklingen från den plattform som skett i etapp 1.
Det ska ske genom en satsning på att bistå företagarna med stöd för paketlösningar och aktiviteter. 
Projetet skall även stödja profileringen av Bo på Lantgård-verksamheten för en ökad beläggning samt stödja 
utvecklingen av lokala nätverk som kan stärka verksamheten. 
Här ser vi möjligheter att skapa nätverk mellan olika inriktningar inom turist och besöksnärningen för att på 
så sätt stimulera till utveckling av det egna företaget utifrån den efterfrågeutveckling som sker hos 
marknaden/gästerna.

Under projektets gång arbetar vi en hel del med värdskapet, utbildning genom studieresa och 
seminariedagar allt för att stärka värdarna i sin tusristverksamhet. 
Möjlighet att stärka nätverk till kollegor inom Turistnätverket samt inom det internationella utbytet ska 
tillvaratas för kompetensutveckling.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 150 Diarienr: L08-237 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 2
antal deltagare Kvinnor 8

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Under det här året kommer vi också att arbeta med marknadsföring för våra värdar. Arbeta mer för att öka 
intresset för att sälja mer paketlösningar som ger fler gästnätter.

Har vi närmat oss våra kollegor ute i övriga Europa när det gäller att ta emot turister i lantbruks- och 
landsbygdsföretag. Vi hoppas ha möjligheter att utöka boendet med att även servera matupplevelser på 
gårdarna som det görs i övriga Europa. 
Vi har nått en lösning för hur BpL-värdar kan utveckla sin gästvolym, för rationellare drift och därmed ökade 
förutsättningar för lönsamhet, utan byråkratiskt krångel.

Bo på Lantgård

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Boendemöjligheter finns kvar på landsbygden.

Leader+ 
projekt: 

Bo på lantgård i nedre dalälvsområdet - etapp 2

0

0
0
0
0

939 000
0

452 000
0

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 73 Diarienr: L08-082 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2005.03.20
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 2
Nya arbetstillfällen 2 2 Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen 1 1 Tjänster, ex 2
Nystartade företag 3
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal: 10

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lars Igeland

Sandviken
Österfärnebo

Leader+ 
projekt: 

Utvecklingscentrum och kollektivtrafiklänkar vid Nedre Dalälven

Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp

Ja

mar-06

Ideell förening

Viktigast var arbetet för en kollektivtrafiklänk mellan nyckelorter vid Nedre Dalälven som också öppnar upp 
för direktförbindelser t ex på sträckan Österfärnebo (Gysinge) - Uppsala. Bussförbindelserna över 
länsgränsen har genom projektet återupptagits i form av Gysingelänken. Invigning i juni 2005 med ett stort 
arrangemang med musik, trolleri, musik, servering och tal. Busslinjen har blivit en framgång och fortsätter för 
andra året 2006-2007. Bussen används bl a av kvinnor som studerar i Uppsala, kvinnor som pendlar till 
arbete på folkhögskolorna i regionen, kursdeltagare, ungdomar samt äldre som har ett nätverk i regionen 
och i Mälardalen. Gysingelänken som en kollektivtrafiklänk initierad underifrån för att överbrygga brister i 
länssamarbeten är intressant för andra regioner i Sverige. 

Den andra delen av utvecklingscentrum bestod i lärcentrum, bytarbutik och hemsidesverksamhet med målet 
att mobilisera fler människor i lokalt utvecklingsarbete. Allt detta arbete fortsätter och utvecklingscentrum kan 
förhoppningsvis vara en resurs i det riksintressanta försöket med direktvalt närråd som startat 2006. 

MF Gysinge i Östervåla/vv samt i Uppsala. 
Julmarknad, utomhusdans, tidtabeller mm.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 73 Diarienr: L08-082 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 5 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 4
antal deltagare Kvinnor 11

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 6

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Just nu pågår ett omfattande arbete för att permanenta trafiken på Gysingelänken samt att skapa positiva 
kringeffekter av busslinjen. 
Det innebär gemensam marknadsföring av regionen och bussen i Uppsala, specialarrangemang anpassade 
till busstiderna och information till entreprenörer i regionen om de möjligheter länken öppnar upp. Större 
sommar, höst och julmarknad, helgkurser, danskvällar...

Minst Färnebo Folkhögskola, PRO Folkhögskola, Gysinge Vandrarhem, Turistbyrån med krokiga smedjan 
och Gysinge Brukshandel, har sökt skapa nya marknader genom att marknadsföra busslinjen på hemsidor 
och reklamblad. Det handlar om nya grupper t ex människor utan bil som kan resa t ex Stockholm-
Gysinge/Österfärnebo. För nationalparken, fisket, marknaderna, folkhögskolekurser, Färnebo filmfestival 
osv. Genom att entreprenörerna når nya marknader stärker de också varumärket Gysinge. Dessutom har 
Gysingelänken stärkt Gysinge, bl a genom namnet, 10' minitidtabeller mm.

Folkhögskolor, olika publika säsongs-
arrangemang.

Gysinge. Folkhögskolorna. Xtrafik. 
VLlokaltrafik. Naturrum.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Samtidigt som Gysingelänken startades också Naturum i Gysinge- och vi kunde inviga samma dag. 
Konmbinationen Naturum och Gysingelänken gör det möjligt att ta upp naturintresserade från Mälardalen till 
Gysinge i ökad omfattning. 
En annan omständighet är länsbytet för Heby kommun som sker i januari 2007. Heby kommer nu att tillhöra 
Uppsala län vilket underlättar, det blir inte lika många län inblandade t ex i kollektivtrafikplanering. Det 
omfattande arbetet på utvecklingskontoret har burit frukt genom att Sandvikens kommun nu beslutat att göra 
ett försök med ett direktvalt närråd.

Ny buss. 
Hållplatser. 
Datorer i studiecentrum. 
Kontor.
Hemsida.

Leader+ 
projekt: 

Utvecklingscentrum och kollektivtrafiklänkar vid Nedre Dalälven

190 522

305 025
0

53 491
358 516

950 000
874 038
325 000
325 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 76  Sammanhörande: 76, 132 Diarienr: L08-131 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2004.03.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 37
Nya arbetstillfällen 4 2 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 3
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kiell Tofters

Heby
Östervåla

Leader+ 
projekt: 

Förstudie utveckla Östervåla

Föreningen Östervåla utvecklingsråd

Ja

feb-06

Ideell Förening

Projektet är till för företagens behov av lärlingssystem och utbildningplatser och motivera det egna nätverket 
engagera sig i det samt som mentorer till kollegor. Gemensamma lokaler som en resurs i bildandet av en 
lokal företagspark.Grund för ett kommande huvudprojekt med syfte att med långsiktigt arbete stärka 
entreprenörskap och eget företagande i Östervåla. Utveckla nätverk nya samarbetsformer och strukturera 
detta i ett enkelt register.
Förstudien har byggt upp ett nätverk av 60-talet intresserade av att medverka i ett huvudprojekt. Projektet 
har även byggt ett nätverk av 17 intressenter till Östervåla Gästgivaregård AB, skapa nya företag och 
möjliggöra för inflyttande företag samt skapa arbetstillfällen i dessa och befintliga företag. Framgången med 
Gästgivaregården innebar nya arbetstillfällen och ökad servicegrad i ortens näringsliv och besöknäring.

Mervärden ex vis eldsjälar, fungerande nätverk, lokal gemenskap, samverkan mellan små och stora företag 
stort engagemang har skapats.

Lokal företagarservice, skapandet av 
företagarnätverk, bildande av företagarpark

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 76 Diarienr: L08-131 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 33
antal deltagare Kvinnor 17

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Lagt god grund för efterföljande huvudprojekt genom att samarbetsanda har skapats i bygden och framförallt 
mellan företagsledarna, som aktivt deltar i förstudie och huvudprojekt samt styrgrupp, företagsparksbolag 
samt intressentgrupp för Östervåla Gästgivaregård.

Östervåla 

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Östervåla Gästgivaregård

Leader+ 
projekt: 

Förstudie utveckla Östervåla

0

152 294
0

100 000
252 294

400 000
452 168
200 000
199 874

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 132  Sammanhörande: 76, 132 Diarienr: L08-207 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.10.01 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 17 26 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 20 100 Tjänster, ex
Nystartade företag 3,5 7,5
Bevarade företag 1
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 500
Nystartade nätverk, antal: 6

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Säkerhetsutbildning; markiser och persienner; 
växter till badhus

Kiell Tofters

Heby
Östervåla

Leader+ 
projekt: 

Utveckla Östervåla

Föreningen Östervåla Utvecklingsråd

Nej

feb-06

Ideell förening

Förbättrat lokalt företagsklimat genom företagareluncher, nätverksmöten, skapande av gemensamma 
värden som Varumärket Stolriket, symbolen Stolen samt fyra stora välkomstskyltar. Det råder positivism 
bland Östervålas företag. Största initiativet är att Zetterbergs med 170 anställda köptes av dess vd och 
ekonomichef. Genom samarbete med skolan i Östervåla undervisas i entreprenörskap.  
Lärlingsundervisning erbjuds på gymnasienivå i kommunen. 
Projektet har skapat 7 fungerande nätverk. Företagareluncherna ger gemenskap, information om konjunktur 
och arbetsläge, behov av arbetskraft, kompetensförsörjning och utbildning. Behov finns för lokaler för företag 
och hantverk. Vi önskar köpa Kyrkskolan för detta. 19 företagare köpte Östervåla Gästgivaregårds fastighet 
för att möjliggöra fortsatt verksamhet.  
Målet är att få tillväxt med 15 personer per år. Vi arbetar med bostadsfrågor, ombyggd skola, tillväxt i 
företagandet och arbetstillfällen, mer turism samt restaurera sjön Tämnaren. Bristen av bostäder hindrar 
tillväxt. Företagen behöver kompetensförsörjning av arbetskraft, som skall ha möjlighet att bo i Östervåla.

Turismnätverk med 18 intressenter

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 132 Diarienr: L08-207 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 15
antal deltagare Kvinnor 15

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Ökat bostadsbyggande, inflyttning från Uppsala, ökat befolkningstal.

Stor attraktivitet i Varumärket Stolriket, 50 - 80 000 besökare per år, restaurering påbörjad Tämnaren, 
etablerad företagspark, väg 272 på Uppsalasidan ombyggd. 

Stolriket

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Tämnaren, Visningsträdgården Den Sköna 
Lustgården, Turismnätverket i Östervåla

Leader+ 
projekt: 

Utveckla Östervåla

0

264 952
0

145 000
409 952

1 200 000
722 903
600 000
312 951

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 80  Sammanhörande: 80, 169 Diarienr: L08-141 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.11.19 - 2005.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen 1 Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Dräktmaterial, dokumentation

Elisabeth Eriksson

Gä/Sa/Ho
Gävle

Leader+ 
projekt: 

Projekt gästrikedräkter

GästrikeHälsinge Hembygdsförbund

Ja

mar-06

Ideell Förening

Att bevara Gästriklands dräktttradition och utveckla arbetstillfällen inom dräktområdet samt skapa 
förutsättningar för att dräkttraditionen ska kunna leva vidare. 

Arbetet har lett fram till:
· dräkttyger av god kvalitet utifrån material som finns idag.
· att kunskapen inom dräktområdet har ökat genom föreläsningar, seminarier, studieresor och utställningar.
· nya marknader, ex en hemsida där dräkterna presenteras och där kunder och entreprenörer hittar 
varandra.
· bevarade arbetstillfällen, exempelvis har antalet beställningar från Europa och Amerika ökat.
· att dräkterna fotograferats och dokumentation om dom har sammanställts, vilket utgör en grund för framtida 
forskning och produktion.
· nya kontaktytor, exempelvis nätverk mellan olika entreprenörer både inom och utanför NeDa-området.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 80 Diarienr: L08-141 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor 7

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

En bok om Gästrikedräkter

Kursverksamhet, större ideellt engagemang för dräktfrågor, inventering, intresse för samarbete och 
saminköp av dräktmaterial inom och utanför NeDa-området.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Uppdaterat register av kontaktpersoner, 
vävstugor, föreningar m m, dvs Registersystem. 
Hemsida.

Leader+ 
projekt: 

Projekt gästrikedräkter

158 796

285 900
0

152 500
438 400

383 500
1 017 507

422 000
420 311

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 169  Sammanhörande: 80, 169 Diarienr: L08-258 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2005.09.01 - 2006.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 50
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Bok

Elisabeth Eriksson

Gä/Sa/Ho
Gävle

Leader+ 
projekt: 

Projekt Gästrikedräkter - boken

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Nej

mar-06

Ideell förening

Att marknadsföra Gästriklands folkdräkter och underlätta för kunder att köpa dräkter, dräktdelar och material 
samt att bevara och utveckla en del av Gästriklands textila kulturarv samt lyfta fram och uppvärdera ett 
undervärderat arbete och kunnande som oftast burits upp av kvinnor genom utgivning av en bok.

Arbetet har lett fram till:
· att forskning inom området genomförts och sammanställts.
· att resultatet av forskningen har ökat intresset för Gästriklands dräkter på riksnivå.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 169 Diarienr: L08-258 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Föreläsningar, boken fyller ett tomrum eftersom det finns ytterst lite dokumentation inom ämnet, efterfrågan 
av boken finns både bland allmänheten och yrkesverksamma.

Seminarier, kursverksamhet, kontakt med Högskolan i Gävle angående kurs i ämnet. 
Gästrikland får en tydlig plats på den textila kulturkartan.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Bok

Leader+ 
projekt: 

Projekt Gästrikedräkter - boken

59 500
0

519 500

30 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 82 Diarienr: L08-148 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.02.01 - 2006.01.20
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet
Samarbetsklimat
Kompetens
Framtidstro
Jämställdhetsvärde
Identitet
Integration
Entreprenörskap
Samhällsservice

0

Heby
0

Leader+ 
projekt: 

Förstudie utvecklingsprojektet Aspnäs-Tämnaren

Föreningen Östervåla utvecklingsråd & Aspnäs 
och Östervålas lokala utvecklingsgrupp

Ja

1900-01-00
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Lag Nr: 82 Diarienr: L08-148 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation
Kretsloppsanpassning
Bevarande av naturvärden
Utvecklingen av naturvärden
Bevarande av kulturvärden
Utvecklingen av kulturvärden

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 6
antal deltagare Kvinnor 7

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Förstudie utvecklingsprojektet Aspnäs-Tämnaren

0

246 624
0

25 516
272 140

575 000
359 707
200 000

87 567

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 85 Diarienr: L08-154 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2002.04.22 - 2003.05.01
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 83
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Årböle bröd

Björn Skeppström

Tierp
Årböle/Hållnäs

Leader+ 
projekt: 

Renovering av bakugn och brygghus i Årböle

Årböle Byalag

Ja

mar-06

Ideell förening

Årböle Byalag renoverade en bakugn och anslutande byggnadsdelar i ett av byns brygghus, för att skapa 
gemenskap i ett arbete där alla kunde deltaga - Bakning av spisbröd i en vedeldad ugn. Därigenom 
bevarade vi en gammal kunskap och kunde också utveckla ny kunskap. Hittills har bakning skett 
kontinuerligt till försäljning som givit pengar till föreningen som i sin tur fött nya projekt. Gemenskapen har 
stärkt liksom sammanhållningen. 

Tre nya familjer har flyttat in i vår by och de deltar i den gemenskap som skapats i olika projekt. 
Under "på Tur i Hållnäs" dagarna i augusti får besökare se och deltaga i bakningsarbetet. 
Folk utifrån har intresserats för byalagets arbete.

Upplevelsebesöksmål.
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Lag Nr: 85 Diarienr: L08-154 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Hålla kurser i brödbak på gammalt vis i vedeldad bakugn. Boka in grupper som får prova på - med 
övernattning i brygghus och få göra andra upplevelser.
Socialt är det av stor betydelse för medlemmarna i roten och att kunna bidra med att få folk utifrån att 
upptäcka Hållnäs.

Aktiviteten "På Tur i Hållnäs".

Årböle bröd

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Återskapad gammal bakugn.

Leader+ 
projekt: 

Renovering av bakugn och brygghus i Årböle

0

22 000
0
0

22 000

35 154
35 154
13 154
13 154
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Lag Nr: 86 Diarienr: L08-155 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.04.01 - 2004.06.07
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 0
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Hofors
Torsåker

Projektets syfte: Hitta "verktyg" som kunde ge upphov till ett nätverkssamarbete och stärka utvecklingen i 
Torsåkersbygden. Några andra deluppgifter var att:
* skapa en gemensam bild av utgångsläget, * ta fram en utvecklingsstrategi, * göra en resurs och 
behovsinventering, * vidga vyerna hos de lokala aktörerna

SWOT-analys, idédiskussioner, förberedelser för enkätundersökning, allmänt projektinformationsmöte, 
faktainsamling, bevistande av föredrag, telefonintervjuer och projektgruppsrekrytering är några av 
aktiviteterna i projektet. 
Styrgruppens intresse var lågt redan från början och tog nog definitivt slut efter allmänt informationsmöte 
drygt en månad efter projektstart. EU-projekt ej högt i kurs bland praktiskt taget alla de ca 20 närvarande. En 
styrgruppsledamot hoppade av direkt efter mötet. Kort därpå föll även mitt intresse för projektet men jag 
ombads stanna för att försöka hitta andra intressenter. Resultat, ny huvudman och styrgrupp för projektet, 
projektgruppen kom att bestå av enbart egenföretagare.

Leader+ 
projekt: 

Förstudie Torsåker

Leader+ Nedre Dalälven (tom 030831 
Studieförbundet Vuxenskolan, Hofors)

Ja

mar-06

Ideell förening

Ingemar Kjettselberg
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Lag Nr: 86 Diarienr: L08-155 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 0 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 0
antal deltagare Kvinnor 0

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 0

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Leader+ 
projekt: 

Förstudie Torsåker

124 775

39 515
0
0

39 515

535 000
345 497
200 000
181 207

Den stora, negativa inställningen till projektet som kom till uttryck på det allmänna informationsmöte som 
skulle sprida kännedom om projektet i bygden. Visserligen kan man inte extrapolera denna uppfattning till 
hela befolkningen men den togs som intäkt av åtminstone delar av styrgruppen för att avbryta sitt 
engagemang, som redan innan präglades av motvillighet. Någon gjorde det omedelbart efter mötet, andra 
senare.

Enligt en uppgift har några av deltagarna i projektgruppen börjat samarbeta genom gemensam annonsering 
om sina resp produkter/tjänster vilket är ett resultat av att de lärde känna varann under projekttiden. 
Uppgiften är dock mycket osäker.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 
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Lag Nr: 87 Diarienr: L08-156 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.04.01 - 2005.03.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,5 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Christer Bergkvist

Avesta
Södra By

Leader+ 
projekt: 

Förstudie av utvecklingsmöjligheterna i Södra By, Avesta kommun

By utvecklingsgrupp

Ja

feb-06

Ideell förening

Förstudie avseende möjigheterna att hitta former och förutsättningar för att stimulera entreprenörsskap och 
eget företagande, samt hitta samarbetsformer för detta i By socken.
Förbättrad och mer strukturerad info om Bys företag har tagits fram. Informationen finns lagrad, antal företag 
som omfattas är ca 80. Viktig fråga är hur få företagarna att "ta ett steg framåt" och orka engagera sig och 
själva driva egna nätverk.

Arbetet med förstuiden har lett fram till att ett fortsättningsprojekt har startats tillsammans med LRF, projekt 
Wäxthuset, för aktörer inom turismnäringen.
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Lag Nr: 87 Diarienr: L08-156 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 16
antal deltagare Kvinnor 9

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Förutsättning för ett varaktigt nätverk inom turistnäringen/bland turismaktörerna bedöms som små i nuläget.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Förstudie av utvecklingsmöjligheterna i Södra By, Avesta kommun

0

212 625
0
0

212 625

600 000
512 072
300 000
299 447
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Lag Nr: 88 Diarienr: L08-157 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 2 1 Nya produkter, antal: 5
Bevarade arbetstillfällen 0,8 0,2 Tjänster, ex 4
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 1500
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Rosenlöfs Bokserie

T.Eklund, C.Thorell, E-M.Persson

Sandviken
Kungsgården

Leader+ 
projekt: 

Projekt Nytryck

Rosenlöfs Vänner

Nej

feb-06

Ideell förening

Syftar till att komplettera och utveckla den potential Rosenlöfs Museum besitter. Vi initierar ett nyskapande 
bokprojekt, ett samarbete mellan författare, bildkonstnärer och bokhantverkare. Syftena äro flera: 
framställandet av en Rosenlöfs Bokserie, samarbeten över gränser, ge ökade arbetsmöjligheter samt bevara 
och tillgängliggöra ett viktigt kulturarv. Direkta effekter har varit 5 st bokproduktioner med originaltexter/grafik 
och hantverksmässig framställning. Samtliga utgåvor även utgivna i faksimilupplaga på 999 ex av varje titel. 
Utställningar på museet efter varje produktion, samt ett flertal utställningar på välrenommerade gallerier, 
museer runt om i landet, övriga Norden och Irland. 

Detta innebär att vi placerat Rosenlöfs Museum på Sveriges kulturella karta på ett nytt och spännande sätt. 
Nya nätverk har uppstått mellan de yrkeskategorier som samverkat, vi har bevarat och utvecklat 
kännedomen om äldre hantverkstraditioner. Projektet har givit upphov till sysselsättning för museiper-sonal 
och arbetstillfällen till olika näringsgrenar i Sandvikens Kommun. Projektet har också bidragit till ökad 
kunskap inom olika grenar av den grafiska industrin för de medverkande, samt ökad självkänsla. 

Text, bild och konsthantverkstjänster

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 88 Diarienr: L08-157 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 100 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 10
antal deltagare Kvinnor 10

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 10

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Vi arbetar med två bokproduktioner. Den fjärde handgjorda boken med efterföljande faksimilutgåva, samt en 
spännande utlöpare ur projektet. En "Sandviksantologi" i pocketform. 27 medverkande författare. Denna 
utgåva ger museet och Sandvikens Kommun ytterligare kulturell goodwill. Vi intensifierar arbetet mot en 
effektivare marknadsföring och rationellare distribution. Förbättrad hemsida etc. Vi har en förnämlig samling i 
det arbet vi redan gjort. Resultatet skall bli en samlingsutställning med marknad inom Sverige, Norden, 
Irland och England. Nya och äldre kontaktnät utvecklas.

Vi hoppas att vårt arbete har givit oss en stabilare plattform att verka utifrån, och att vårt pionjärarbete skall 
befrukta Stiftelsen Rosenlöfs Museum, Rosenlöfs Vänner och Sandvikens Kommun till en positiv och kreativ 
anda att verka och öppna upp till nya samarbeten. Med hjälp av en utvecklad distribution och 
marknadsföring räknar vi med att verksamheten kommer att vara i huvudsak ekonomiskt självbärande. Ur 
projektets grundideér om samarbeten över gränser, kvalitet, långsamhetens lov tror och hoppas vi att det 
föds ytterligare kreativitet och idag oförutsägbara stickspår ur projektet. 

Museer, gallerier, bibliotek, samlare 
etc.

Rosenlöfs Bok, Rosenlöfs Galleri

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Några drastiska yttre omständigheter som kullkastat projektets ursprungsideer eller kärnverksamhet har inte 
inträffat. 
Däremot har vi stött på nya arbetsfält, kunskapsområden och affärsområden som tagit tid och kräver 
ytterligare insatser för att hantera på bästa sätt. 
Förutom rena ekonomiområden så har distributionsfrågorna och marknadsföringsfrågorna tagit mycket tid 
och krävt mycket ny kunskap för att lösa. Vi arbetar nu intensivt med dessa frågor.

De artefakter som producerats. 
Utvecklandet av Rosenlöfs Galleri. 
Utvecklandet av Rosenlöfs Museum. 
Rosenlöfs Bokförlag.

Leader+ 
projekt: 

Projekt Nytryck

529 550

385 700
0

183 732
569 432

1 235 000
1 534 604

450 000
329 551
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Lag Nr: 93 Diarienr: L08-161 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.03.01 - 2004.05.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen 0 0 Nya produkter, antal: 0
Bevarade arbetstillfällen 0 0 Tjänster, ex 0
Nystartade företag 0 0
Bevarade företag 0 0
Övrig nystartad affärsverksamhet 0 0 Varor, ex: 0
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 0
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lillemor Ruhne-Eriksson

Leader+ området
Storvik

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för databas för hantverkare i Nedre Dalälvsområdet

Lokatten, Storviks hanverks- & turistcentrum

Ja

mar-06

Ideell förening

Eftersom detta var en förstudie som inte utmynnade i något projekt, så finns inga aktiviteter nu som kan 
härröra sig till förstudien. 
Det har dock skapats ett kontaktnät bland hantverkare, speciellt i Storvik-Sandvikenområdet, men det har 
inte specifikt något samband med databasen, utan är mera av den karaktären att de vet om att de finns och 
kan utbyta åsikter och erfarenheter vid behov. Databasen kom ju aldrig till stånd, men planerna finns där och 
kan återupptas om lämpligt tillfälle skulle ges.
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Lag Nr: 93 Diarienr: L08-161 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 0
antal deltagare Kvinnor 0

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 0

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Det finns ett visst intresse från databaskunnigt företag att ev försöka dra i gång någonting i stil med vår 
databas. Och om den skulle komma till stånd så vore det ju onekligen en ny marknad för hantverket i vårt 
område. Hantverkare är traditionellt ej så duktiga på marknadsföring, de är mera konstnärer, som vill arbeta 
med sina produkter.

Ytterst osäkert att uttala sig om, men om databasen skulle kunna komma till stånd och marknadsföras på 
rätt sätt, så skulle det kunna medföra ökade försäljningsmöjligheter för hantverkare i Leader+ -området, till 
att börja med.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för databas för hantverkare i Nedre Dalälvsområdet

62 022

99 925
61 350

0
161 275

419 125
396 628
200 000
173 331
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Lag Nr: 95 Diarienr: L08-164 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.02.08 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 3 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 2000
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Ingvar Westman

Del av hela Leader+ området
Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av båttrafik

Dalälvarnas Flottningsmuseum, Stiftelsen

Nej

dec-05

Stiftelse

Bygga upp ett nätverk för utveckling av båttrafiken längs älven inom L+ området. Ger möjlighet till erforderlig 
formell kompetens att framföra båt med betalande passagerare (ofta faller personbefordran p g a den 
formella kompetensen). 
Därtill skaffa sig kunskaper om bygdens natur, kultur och historia. Vidare att bygden inventeras på äldre 
båtar av musealt värde och/eller som kan användas i trafik. 
Verksamheten är av stor strategisk betydelse för att kunna nyttja vattnen i olika affärsmässiga sammanhang, 
då efterfrågan på båtturer är stor. Samlingspunkten för projektet är Dalälvarnas Flottningsmuseum i 
Gysinge. I museets ägo finns bl a 32 tonaren, ångvarpbåten Laxen, vilken fungerar som skolskepp samt 
även andra mindre båtar som kan användas i kompetensutvecklingen. 

Ett av målen har varit att ca 25 personer i olika roller kan deltaga i affärsmässig båtverksamhet. Hittills, innan 
projektet avslutas, har15 personer avlagt examen som fartygsbefäl klass VIII, och 20 personer examen som 
maskinbefäl klass VIII.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 95 Diarienr: L08-164 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 48
antal deltagare Kvinnor 1

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Nätverket fortsätter att träffas och utbilda sig. Närmast sker en fortsättning av maskinutbildningen på 
ångpannor.

Projektet har skapat förutsättningar för en fortsatt utveckling av båttrafiken i hela L+-området. 
En naturlig knutpunkt för intresserade är Flottningsmuseet med bl a ångvarpbåten Laxen. 

Projektet har skapat förutsättningar för att Flottningsmuseet ska kunna få en nystart och bli mer aktivt och 
levande. Nu är det upp till ägarna av Flottningsmuseet att ta tillvara de möjligheter som skapats genom 
projektet.

Konferensmarknaden. 
Privatpersoner.

Nedre Dalälven. Pråmleden.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

De mycket höga, till synes orimliga, kompetenskraven för att framföra även små båtar på små vatten för 
personalbefordran, utgör ett hinder i turismutvecklingen. 
Därtill är regelverket oklart. 
Sjöfartverkets policy ifråga om dispenser är densamma oberoende av om det handlar om en liten sjö eller de 
stora haven. 
För något större båtar, som tar mer än 12 passagerare, är därför i praktiken möjligheterna mycket 
begränsade i våra vatten. 

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av båttrafik

0

585 025
0
0

585 025

1 160 000
1 009 479

580 000
424 454
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Lag Nr: 100  Sammanhörande: 100, 118 Diarienr: L08-170 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2004.04.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0 0,5 Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 2
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Sten Fransson

Hedemora
Smedby / Dala-Husby

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av Dala-Husby i turisthänseende, etapp 1

Utvecklingskomitten Dala Husby

Ja

dec-05

Ideell förening

Byn började samarbeta för att öka attraktionskraften och turistnäringen.
En flytande scen blev startpunkten att samlas kring.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 100 Diarienr: L08-170 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Dala_Husby

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ej klarlagd risk för ras längs älvens strandbrink.

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av Dala-Husby i turisthänseende, etapp 1

0

204 750
0
0

204 750

350 000
373 033
170 000
168 283

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 118  Sammanhörande: 100, 118 Diarienr: L08-189 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.11.01 - 2005.05.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 3 2 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 4

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Sten Fransson

Hedemora
Smedby / Dala-Husby

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av Dala-Husby, etapp 2 - analys & planering

Dala Husby Utvecklingskommitte

Ja

dec-05

Ideell Förening

För att kunna planera en framtida utveckling behövdes en analys och plan göras. 
Visionen vara att bl a utveckla användningen av stranden längs Dalälven. 
Härvid framkom sådan risk för ras längs delar av strandbrinken att planeringen fick läggas på framtiden.

Däremot blev samarbetet inom gruppen så positivt att ett företag bildades för ett helt annat, turistiskt, 
ändamål. Som i sin tur givit ett antal nya arbetstillfällen och inpendling till orten.

Utbildning
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Lag Nr: 118 Diarienr: L08-189 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Företaget som utvecklats har idag åtta anställda och utvecklas mycket positivt. Samarbetar med Sveriges 
Exportråd för att sprida affärer inom övriga EU.
Idag verksamhet i Sverige och UK.

Export av affärsidéen till Beligen, Frankrike och Italien. Affärsidéen helt inom turistnäringen, 
hotell&restaurang. Beräknad omsättning om tre år 8-10 MSEK.

Export: GBR, DE, DK, NO, NL, USA. 
Nationellt.

Petit Hotel, Cutting-Edge

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Oväntade geologiska förutsättningar visade på rasrisk i strandbrinken vilket tillsvidare stoppar ursprungliga 
planeringen av nyttjande av området längs älven.

Leader+ 
projekt: 

Utveckling av Dala-Husby, etapp 2 - analys & planering

17 000

229 950
0
0

229 950

430 000
441 793
199 000
194 843

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 101 Diarienr: L08-171 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.04.01 - 2005.09.01
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 5 10 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 2 3
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Bengt Lönnberg

Sandviken
Åshammar

Leader+ 
projekt: 

Hammarslaget i Åshammar, steg 1

Åshammarfolkets Hus För

Nej

mar-06

Ideell förening

Företagsmässa - gav allmän kännedom om Åshammarsföretagen samt blev starten nätverksbyggandet och 
företagarföreningens start.
Företagarförening - har en bestående effekt, den blir remiss- och förhandlingsorgan infrö kommun och 
myndigheter.
Show room - bidrar till att kunna visa produkterna till allmänhet och intresserade kunder.
Naturstig - viktig för skolbarnen som kan lära sig praktiskt om Åshammars geologiska historia.
Historieprojekt - väldig betydelse för den egna synen på det egna samhället. Ger stärkt identitet.
Datorverksamhet - ett verktyg för att kunna dokumentera och att sälja bygden. Vi vänder oss till den egna 
befolkningen men framförallt till människor som inte vet att Åshammar har en viktig industritradition som om 
den uttnyttjas rätt, kan säkra företagssamheten.
Den studiecirkel vi har är historieprojektet ”Einargruppen” den hade inte kommit till stånd utan 
”Hammarslaget”.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 101 Diarienr: L08-171 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Skapande av företagarhus pågår, de första företagen har flyttat in i Folkets Hus "Show Room".
I sommar skall turister hejdas!
Inflyttning, ny byggnation kommer att öka, företagen samverkar i nätverk.
Stadsarkitektkontoret har nu "Åshammarsprojekt" i gång och 17 maj startar samråd kring översitktsplanen.

Vi kommer att ha reviderade översiktsplaner till gagn för industrin och därmed kommer investeringarna och 
sysselsättningen att öka.

Åshammar

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Show room
Hemsida
"Stadsplan" gnm stadsarkitekten

Leader+ 
projekt: 

Hammarslaget i Åshammar, steg 1

0

0
0
0
0

526 000
97 556

223 000
97 556

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 102  Sammanhörande: 102, 136 Diarienr: L08-172 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.03.05 - 2005.03.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,25 1 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen 0,25 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 1
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 225
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Mats Rönnelid

Hedemora
Stjärnsund + omnejd

Leader+ 
projekt: 

Ekologiskt och  resurshushållande byggande och boende - en utbildning i 
Stjärnsund

Stiftelsen Stjärnsund

Nej

feb-06

Stiftelse

Utveckling av högskolekurs (10p): "Bärkraftigt byggande och boende".
Verksamheter för att öka intresset för ekologiskt byggande i Stjärnsund & omnejd.
* Byggande av återvinningscentral.
* Informationstavla.
* Informations broschyr, websida mm.
* Offentliga föredrag & möten.

Placeringen av kursen i Stjärnsund ökar också dess trovärdighet då man är nära den typ av miljö som 
kursen vill vara med att påverka.
Kursen engagerar sammanslautningar i Stjärnsundsbygden som med detta fått nytt tillfälle att börja 
samarbeta, t ex Polhemsstiftelsen (undervisningslokal) och Stiftelsen Stjärnsund (lunch/övernattning). Även 
skolan (byggande av återvinningscentralen) och Församlingen (tidigare undervisningslokal) har engagerats, 
vilket gjort projektet till en angelägenhet för många grupper i bygden. 

Utbildning, kurs.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 102 Diarienr: L08-172 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 60
antal deltagare Kvinnor 60

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Ny kurs erbjuds hösten 2006.
Återvinningscentralen invigs sommaren 2006.

Etablerad kursverksamhet (Högskolan Dalarna) med flera kurser i utbudet.
Nyetablering av företag i byggbranschen (1 st).
Nybyggnation i Stjärnsund påbörjad (3 hus).

Högskolestuderande

Bärkraftigt byggande och boende.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Högskolekurs (10p) som erbjuds i Stjärnsund.
Ny återvinningscentral.
Anslagstavla "Ekobygg".

Leader+ 
projekt: 

Ekologiskt och  resurshushållande byggande och boende - en utbildning i 
Stjärnsund

78 000

313 155
0
0

313 155

733 600
603 117
297 000
211 962

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 136  Sammanhörande: 102, 136 Diarienr: L08-216 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.06.01 - 2007.08.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag 0,25
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 35
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Mats Rönnelid

Hedemora
Stjärnsund

Leader+ 
projekt: 

Bärkraftigt byggande och boende - en social process

Stiftelsen Stjärnsund

Nej

feb-06

Stiftelse

Olika projekt för att stödja utbildningen "Bärkraftigt byggande och boende" som startats genom projektet 
"Ekologiskt byggande och boende" (L08-172):
* Uppbyggande och underhåll av "Byggbiblioteket" i Stjärnsund. Har skapat fysisk förankring och 
trovärdighet för kursen. Används av kursdeltagare samt i ökande omfattning av allmänheten. Lokalen 
används även för offentliga infomöten.
* Genomförande av studieresa våren 2005. Har konkretiserat byggprocesssen för deltagarna som därmed 
lättare kunnat planera sina egna byggprojekt. 
* Byggande av övernattningsstuga vid Fridhem tillsammans med kursdeltagare. Har gett ökat självförtroende 
för deltagarna, som rent handgruipligt fått prova på olika byggmetoder. I förlängningen också ett tillskott till 
övernattningsverksamheten i Stjärnsund. 

Byggbiblioteket

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 136 Diarienr: L08-216 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 10
antal deltagare Kvinnor 10

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Byggbiblioteket används av allt fler för att skaffa sig inspiration/kunskap om byggande av 
permanentbostäder.
Sovstugan färdigställd och börjar utnyttjas av Stiftelsen Stjänsund.

Personer som gått kursen flyttar permanent till Stjärnsund (några är på gång!).
Sovstugan utnyttjas fullt ut vilket ökar antalet övernattningar i Stjärnsund markant (80-100 nätter extra/år).
Byggbiblioteket utnyttjas som ett led i byggnation av permanent bostäder.
Stjärnsund uppmärksammas mer nationellt då flert personer som gått kursen sprider goda erfarenheter 
därifrån.

Kursdeltagare

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Åtstramningar vid Högskolan Dalarna riskerar att minska den offentliga medfinansieringen vilket därmed kan 
begränsa projektets åtaganden.

* Byggbibliotek.
* Övernattningsstuga 15 m2.

Leader+ 
projekt: 

Bärkraftigt byggande och boende - en social process

0

70 875
0
0

70 875

348 400
177 191
250 000
106 316

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 105  Sammanhörande: 105, 149 Diarienr: L08-145 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.01.01 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 3 3 Nya produkter, antal: 10
Bevarade arbetstillfällen 1 1 Tjänster, ex 5
Nystartade företag 3 3
Bevarade företag 1 1
Övrig nystartad affärsverksamhet 1 Varor, ex: 5
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 90
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Trädgårdsmaskiner, Barnböcker, Illustrationer, 
Fritidstomter, Affär och ombud.

Stig Jansson

Heby
Runhällen-Enåker

Leader+ 
projekt: 

Enåker-Runhällen

Runhällens Byalag

Nej

mar-06

Ideell förening

1) Förstudien för nytt projekt ”Återställande av kanotled sjön Hallaren till Dalälven” har resulterat i en 
godkänd ansökan och arbetet har redan påbörjats.

2) Förstudie entreprenörskap, marknadsföring och möjligheter för nya bostäder på orten. 

3) Uppföljning av nya idéer har skett i form av en förteckning av prospekt som kan användas av intresserade 
innevånare i samband med turism, starta eget, föreningsverksamhet mm. 

4) Hemsidan, som blivit den sammanhållande länken, har engagerat många i bygden och har till dags dato 
registrerat över 5000 besökare. Den är idag öppen för alla intresserade föreningar och företag och har 
samlad information om boende, historia, djur, natur, kultur, nöjen och turism.

Service o rep av trädgårdsmaskiner, Aktiviteter, 
Övernattning, Uthyrning.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 105 Diarienr: L08-145 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 5
antal deltagare Kvinnor 15

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Ordentligt farbar kanotled. 
Fler övernattningsplatser. 
Affären igång med standardsortiment, ombud och som mötesplats med servering, tipslördag och andra 
aktiviteter.

Fågeltorn. Camping vid Hallaren. Guidning. Viltsafari. Fågelskådning. 
En levande bygdegård med fler arrangemang av typen teater, musik och film. "Nätverk Runhällen" skall vara 
ett allmänt känt begrepp.
Fler övernattningsplatser.

Sthlm / Mälardalen

Runhällen - Enåker

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Asfaltering genomfartsleder. Länsbyte.

Hemsidan

Leader+ 
projekt: 

Enåker-Runhällen

0

0
0
0
0

546 700
19 938

125 000
19 938

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 149  Sammanhörande: 105, 149 Diarienr: L08-236 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.12.01 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Stig Jansson

Heby
Runhällen - Enåker

Leader+ 
projekt: 

Återställande av kanotled i Hallaren

Runhällens Byalag

Nej

mar-06

Ideell förening

Som ett medel att uppnå ökat entreprenörskap kommer farleden från sjön Hallaren till Dalälven att 
återställas genom att igenvuxna delar rensas från vass. Projektet syftar till att ge ortens entreprenörer en 
möjlighet att utveckla turistnäringen på orten där sjöns rika natur samt möjligheten till aktiviteter, 
(kanotpaddling etc), blir huvudattraktionen.
Ta vara på de värdefulla naturresurserna genom att återskapa en attraktiv vattenled och med denna som 
grund arbeta för ett ökat entreprenörskap inom besöksnäringen. Vi tror att projektet har goda förutsättningar 
att bidra till nya försörjningsmöjligheter och en stärkt lokal ekonomi. Dessutom har projektet en stor 
utvecklingspotential, eftersom Hallaren sjövägen sammanknyts med Dalälven och därmed även 
Färnebofjärdens Nationalpark samt Östa, Gysinge m fl platser. Samverkanseffekter kan förväntas med flera 
andra projekt inom närområdets besöksnäring.
Vi försöker under projektets genomförande skapa ett engagemang och en lokal förankring genom att ta med 
nytänkande och samla idéer till nya projekt, som enkelt kan utföras med eller utan yttre stöd. Det kan t ex 
gälla förbättrade möjligheter för fågelskådning, bad, camping mm. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 149 Diarienr: L08-236 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Vassklippning som kommer att påbörjas juli 2006 och ger en ordentligt farbar kanotled. Fler 
övernattningsplatser. Ökad turism och fågelskådning.

Fågeltorn. Camping vid Hallaren. Guidening. Fler övernattningsplatser. Viltsafari. Fågelskådning. Ökat 
samarbete med ikringliggande orter, ss Östa, Tärnsjö, Hovnäs, Tyttbo m fl. Låta vinterturister åka 
långfärdskridsko på Hallaren.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Asfaltering genomfartsleder. Länsbyte. Ändring av regelverk? 

Leader+ 
projekt: 

Återställande av kanotled i Hallaren

0

0
0
0
0

496 875
106 638
195 000
106 638

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 108 Diarienr: L08-177 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.05.23 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 1
Nya arbetstillfällen 1 1 Nya produkter, antal: 20
Bevarade arbetstillfällen 1 1 Tjänster, ex 15
Nystartade företag 1 1
Bevarade företag 1
Övrig nystartad affärsverksamhet 7 4 Varor, ex: 5
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 3000
Nystartade nätverk, antal: 10

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lokala matprodukter, böcker, vykort

Staffan Söderlund / Åsa Hofring

Tierp
Hållnäs

Leader+ 
projekt: 

Lyskraft Hållnäs

Stiftelsen Vallonbruk i Uppland

Nej

feb-06

Stiftelse

Marknadsföra besöksmål på Hållnäshalvön. Tillvarata lokal kunskap om natur och kulturhistoria. Nätverk 
mellan aktörer och myndigheter och organisationer.Skapa bokningsbara paket. 
Arbetet har uppnått:
- 14 genuina besöksmål med skyltar, foldrar, stigar, P-platser mm. - 5 bokningsbara paket, 8 nya guider, 2 
nya B&B som marknadsförs genom olika kanaler. - logotyp, fungerar som gemensam grafisk avsändare. - 
stimulerat till besökscentret Äng och Hav, central informationstavla och karta/folder med besöksmålen i 
området, guidade turer, logi mm. 
Hållnäshalvön har fått mycket positiv bild av att vara ett attraktivt område att besöka och även flytta till. 
Många nya nätverk och nya försörjningsmöjligheter såsom guidningar, bokningsbara paket, logiuthyrning, 
försäljning av lokalt producerad mat mm. Genom fältvandringar och guideträffar har kunskap och känslan för 
bygden stärkts. Därmed har många fler Hållnäsbor blivit lokala ambassadörer och sprider en positiv bild av 
bygden. Lyskrafts arbete med besöksmål, guidning, bokningsbara paket mm, ingår i en långsiktig 
målsättning att locka turister och samtidigt skapa arbetstillfällen i bygden.

Bokningsbara paket, guidningar, B&B

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 108 Diarienr: L08-177 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 15 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 180
antal deltagare Kvinnor 220

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

De som startat bokningsbara paket, guidningar, logiuthyrning mm får fler betalande besökare. 
Nya bokningsbara paket, guidningar, logiuthyrning mm kommer att starta upp under året. 
Hållnäshalvön kommer att få fler besökare pga invigningar av besöksmål, marknadsföring genom annonser, 
artiklar mm.

Fler caféer, ny restaurang, B&B, bokningsbara paket, ex vildmarksupplevelser, uppleva tystnad/lugn vid 
havet, sälsafari, cykelpaket. Utländsk o svensk fisketurism utvecklas. Busspaket i samarbete med 
Vallonbruken. Utrikes fågelskådarresor till Hållnäshalvön och Björn. Vandrarhem vid Rödhäll alt Björn, 
båttransport till Björn (sommartid). Naturstig på Björn. Båtturer längs Hållnäskusten och till Örskär. Naturrum 
vid havet. Vandringsled runt Hållnäshalvön. Uthyrning av kajak, båt. Affärsresenärer, kick-off. Hållnäs får fler 
besökare och fler inflyttande pga bilden av Hållnäshalvön som vackert, havsnära, lugnt.

Guidningar, bokningsbara paket, 

Logotype Hållnäshalvön

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

* 4 natur/kulturstigar
*12 informationstavlor
*2 informationsfoldrar
*1 hemsida

Leader+ 
projekt: 

Lyskraft Hållnäs

84 840

484 959
0

10 000
494 959

420 000
930 137
450 000
350 338
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Lag Nr: 113 Diarienr: L08-185 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.03.01 - 2006.01.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 1
Nya arbetstillfällen 1,5 1,3 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kalle Hedin, Karin Westlund

Sä/Hed/Av/Sal/Heb/Ti/Äkb/San/Gä
Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Förstudie avseende förutsättningar för att bli ett biosfärområde

Nedre Dalälvens intresseförening

Nej

feb-06

Ideell förening

Förstudien har handlat om att ta reda på om grundläggande  förutsättningar finns för att Nedre Dalälven 
skulle kunna ansöka om att bli ett Biosfärområde. Avseende av älvens avrinningsområde berörda 
kommuner.
Ett biosfärområdes tre huvudfunktioner är att:
* Bidraga till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald * Främja ekonomisk utveckling 
och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar* Öka förutsättningar för utbildning och 
forskning.
Ett Biosfärområde innebär en zonering i kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområden. Förstudien har 
till stor del handlat om information och  förankring av biosfärstanken bland kommuner och sakägare samt 
beskrivning av området och dess förutsättningar i en rad avseenden. På grundval av förstudien beslutade 
svenska MAB-kommittén i början av 2006 att utse Nedre Dalälven till Biosfärkandidat. Utifrån detta har 
staten och kommunerna anslagit ekonomiska och personella resurser för att under en tvåårsperiod gå vidare 
i arbetet med att ansöka om att bli ett Biosfärområde. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 113 Diarienr: L08-185 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Under ansökningsarbetet de närmaste ca två åren kommer ett stort antal människor, företag, offentliga och 
ideella organisationer att bli engagerade i arbetet för en hållbar ekonomisk och social  utveckling i Nedre 
Dalälvsområdet.
Redan förhållandet att vi är en utsedd biosfärområdeskandidat, f n landets enda, skapar förutsättningar för 
ökat samhällengagemang och även för olika stöd från samhällets sida samt tilldrar sig intresse från 
omvärlden av positiv betydelse.

Om ca 3 år beräknas UNESCO ha utpekat Nedre Dalälven som biosfärområde. 
Detta kommer att ge nationell och internationell genklang! 
Många verksamma i bygden inom bl.a areella näringar, och turism ges ökade förutsättningar socialt och 
ekonomiskt. Förutsättningarna har ökat att bibehålla kulturlandskapet (som om inget görs inom kort till stor 
del riskerar att förfalla), vilket är av avgörande betydelse för hela bygdens attraktionsvärde i en lång rad 
avseenden. 

Världsomspännande nätverk. 
Kvalitetsturism.

Ytterl förstärkn Nedre Dalälven.
Biosfärområde Nedre Dalälven.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Biosfärområde handlar till stor del om hållbar utveckling som allt mer blivit ett mycket positivt laddat begrepp 
inom all samhällsutveckling, i politiska sammanhang, inom markanvändning, inom turism, fiskevård, inom 
EU och andra internationella sammanhang. 
Sammantaget talar alltså dagens omvärldsutveckling för Biosfärarbetet.

Leader+ 
projekt: 

Förstudie avseende förutsättningar för att bli ett biosfärområde

300 000

0
0

42 506
42 506

800 000
582 506
300 000
240 000
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Lag Nr: 116 Diarienr: L08-147 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.09.29 - 2006.07.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 2
Nya arbetstillfällen 1 Nya produkter, antal: 3
Bevarade arbetstillfällen 0,2 0,2 Tjänster, ex 3
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 110
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Mats Windemo

Sandviken
Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Musikkurser i Gysinge

Mattöns Missionsförening

Nej

mar-06

Ideell förening

Projektet handalr om kurser i improvisations/jazzmusik i Gysinge året om. Musikkurser för avancerade 
utövare från hela landet.

Projektet har bidragit till två inflyttningar av permanentboende.
Projektet visar vägen för andra som är intresserade och fler funderar på Leader+-projekt.

Gysinge som konsertmiljö har upptäckts av andra arrangörer som förlagt konserter här, exempelvis 
folkmusikfestivalen. Folket på orten känner att något nytt kreativt händer, orten lever upp. Självförtroende 
hos ortsbefolkningen byggs. 
Projektet samarbetar med PRO och vandrarhemmet. 

Kurser i musik med jazzinriktning, modern musik, 
konserter.
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Lag Nr: 116 Diarienr: L08-147 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Musikfestival
Samarbete med Musikhögskolan i Göteborg.

Bestående skola i jazz/improvisationsmusik.
Stor chans till expandering av samarbeten med arrangörer utifrån samt samarbeten med andra utbildningar.
Fler inflyttningar.

Hela landet. Lärare. Kurser.

Mattias Windemo. Gysinge.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Musikkurser i Gysinge

0

40 075
0

78 928
119 003

281 000
214 766
128 000

95 763
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Lag Nr: 121 Diarienr: L08-144 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.06.01 - 2005.10.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 9
Nya arbetstillfällen 1 2 Nya produkter, antal: 2
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 2
Nystartade företag 4 6
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Leo Padazakos 

Heby
Huddunge By

Leader+ 
projekt: 

Analys av näring och jobb i Huddunge

Huddunge hembygdsförening

Ja

mar-06

Ideell förening

Projektets uppgift är att stödja befintliga företag att stanna kvar och vilja växa, få företag att flytta verksamhet 
till Huddunge samt stödja/initiera människor i bygden att starta nya företag (gärna i samverkan). 

Vi har; Identifiera målgruppens (primärt befintliga företagare, lantbrukare samt de boende som har en vilja 
att utveckla en verksamhet) förutsättningar vad gäller intresse, verklig vilja, förmåga, planer, problem, 
företagsidéer, etc, för att projektets syfte ska kunna uppnås.

Arbetet har lett fram till 5 nya företag har startat och 5 har flyttat in eller bildats om. Minst 3 arbetstillfällen har 
tillkommit som följt av nystartade företag. Ett stort antal utbildningar har genomförts 2004. En ekonomisk 
förening med målsättning att som aktiv och långsiktig partner verka för att skapa tillväxt i företag i 
närområdet har startats. Kommunikationsmöjligheter i form av bredband samt i form av flera bussturer har 
förbättrats.

Utbildning, lokal nätverkstidning.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 121 Diarienr: L08-144 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 60
antal deltagare Kvinnor 40

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Vi har startat en ekonomisk förening med målsättning att som aktiv och långsiktig partner verka för att skapa 
tillväxt i företag i närområdet.

Genom projektet håller vi på att ta fram en nättidning i sammarbete med www.norran.se, som vi kommer att 
använda till att binda samman byn och kommunen samt bevaka det politiska och ekonomiska livet.

Vi hjälper olika entreprenörer att starta eget och stödja dem och de befintliga företagarna att lyckas med sitt 
arbete under resans gång.

Nätverket med datautbildningarna har gått så bra att vi nu utvärderar att skapa en verksamhet under namnet 
"Landsbygdsutbildarna".

Utbildningar. E-handel.

Hudunge

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Största påverkan, som är värt att nämna, är den allmänna kulturen som präglar varje enskild 
by/socken/kommun. 
Man skall vara aktsam och ha inte bråttom med förändringarna utan behandla den lokala kulturen med 
respekt om man vill åstadkomma långvariga resultat. Man skall också se till att informera allmänheten ofta 
om projektets framgångar.

5 st datorer i nätverk, används för att utbilda våra 
företagare och invånare i IT och 
affärsutbildningar.

Leader+ 
projekt: 

Analys av näring och jobb i Huddunge

0

644 997
0
0

644 997

697 500
961 241
316 250
316 244
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Lag Nr: 123 Diarienr: L08-192 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.10.20 - 2004.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0,2 Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen 5 5 Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag 1
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 1
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Ingelsbo korv

Olle Bengtsson

Hedemora
Dormsjö

Leader+ 
projekt: 

Förstudie av möjligheter att skapa inflyttning och tomter i Dormsjö

Föreningen Dormsjöskolan

Nej

mar-06

Ideell förening

Förstudiens syfte: - Inventera resurser och möjligheter i och runt Dormsjö som kan stödja ökad inflyttning. - 
Lokalisera resurspersoner såväl privat som inom organisationer, företag, kommun etc. - Göra en 
handlingsplan för byggfärdiga tomter på Dormsjöstiftelsens fastighet.  
Arbetet har lett till: Identifiering av problemområden som - Problem med en svag fastighetsmarknad, - 
Dålig kommunikationer som hämmar inflyttningen, - Det saknas resurser att ta fram bra planeringsunderlag, - 
Landsbygden saknar ofta mötesplatser för ett aktivt socialt liv, - Människor vill leva i ett tydligt sammanhang. 
Ökad aktivitet i föreningen. Gemensamma utåtriktade aktiviteter. Samverkan inom ramen för högskolekurs. 
Aktiva nätverk.
Direkta effekter: har varit fler möten, gemensam marknadsföring, planering av tomter. Allt detta innebär: Att 
verksamheten som Föreningen Dormsjöskolan bedriver har fått en öppnare och mer demokratisk styrning 
som har lett till en större handlingsberedskap för de problem som finns nu och i framtiden. Att det finns en 
handlingsberedskap när det blir aktuellt med mer inflyttning i området. Att företagen i bygden samverkar mer. 
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Lag Nr: 123 Diarienr: L08-192 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 4

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Gemenamma utåtriktade aktiviteter i bygden som tex öppet hus, marknad etc. 
Samverkan med t ex Boliden när det gäller att bevara den lokala affären i Garpenberg.

Stor betydelse för utvecklingen av Föreningens Dormsjöskolan framtid verksamhet. Inom sinom tid kommer 
behovet av närliggande bostäder för de anställda att bli allt mer aktuell. 
Bostadsbehov i Dormsjöbygden, med ett attraktivt boende i närheten, anges till uppskattningsvis 10-15 
familjer.

Dormsjöskolan. Ingelsbo korv. För-
skolan Snödroppen. Annaskolan.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Förstudie av möjligheter att skapa inflyttning och tomter i Dormsjö

0

0
0
0
0

435 000
69 590

200 000
69 590

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 125  Sammanhörande: 125, 135 Diarienr: L08-195 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.10.20 - 2004.04.13
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 12

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

0

Hela Leader+ området
Sandviken

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för folkmusikfest vid Nedre Dalälven

Arrangörsföreningen Folkmusik i Gästrikland

Ja

mar-06

Ideell förening

Syfte att undersöka förutsättningarna för att genomföra årligen återkommande folkmusikevenemang i de tio 
kommunerna i Leader  Nedre Dalälven.
                                                                                                                                                                              
Detta underlag nyttjas sedan för att utarbeta projektansökan som sedan blir projektet Folkmusikfest vid 
Nedre Dalälven.                                                                                             

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 125 Diarienr: L08-195 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Se rapport för FMF Nedre Dalälven L08-210

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för folkmusikfest vid Nedre Dalälven

0

63 919
0

1 247
65 166

100 000
115 166

50 000
50 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 135  Sammanhörande: 125, 135 Diarienr: L08-210 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.01.01 - 2007.01.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 10
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 10
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet 50 50 Varor, ex: 0
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 7000
Nystartade nätverk, antal: 15

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Göte Andersson

Hela Leader+ området
Sandviken

Leader+ 
projekt: 

Folkmusikfest vid Nedre Dalälven

Arrangörsföreningen Folkmusik i Gästrikland

Nej

mar-06

Ideell förening

Syfte att etablera årligen återkommande folkmusikevenemang i de tio kommunerna i Leader+ Nedre 
Dalälven. Ett annat syfte är att stimulera folkmusikverksamheten i de tio kommunerna.

Resultat 2005 är att lokala evenemang genomfördes i samtliga tio kommuner. Antalet besökare var 4448 (ca 
7000 inkl 2004).
* 903 medverkande vid arrangemangen 2005. De flesta från regionen.
* 347 personer deltog i arrangörsarbetet 2005. 3 436 timmar ideellt arbete lades ner i projekten.
* Samarbete med kultur- och musikskolor. Samarbetsprojekt med skolor i Avesta, Hedemora, Säter, Sala, 
Sandviken och Älvkarleby under 2005.
* AF och de lokala medarrangörerna i de flesta kommunerna har givit besked att vill fortsätta verksamheten 
efter 2006 förutsatt att tillräcklig finansiering finns. Projekt har hittills fått stöd av samtliga tio kommuner och 
de fyra landstingen. Kommunerna visar vilja att ge fortsatt stöd. Målet är att även regionala organisationer 
som landstingen ger fortsatt stöd.

Sju nya grupper, producerar fler än tio nya 
bokningsbara konsertprogram.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 135 Diarienr: L08-210 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 50
antal deltagare Kvinnor 50

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 10

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

AF och de lokala medarrangörerna arbetar för att genomföra nya arrangemang år 2006 i samma skala som 
under år 2005. Projekt har hittills fått stöd av samtliga tio kommuner för år 2006. 

Målet är att kunna uppnå resultat på samma nivå 2006 som 2005. Vi hoppas på detta. Det återstår att se hur 
omfattande stöd vi får från regionala organisationer som de fyra landstingen.

Om verksamheten ska kunna drivas på samma eller högre nivå efter år 2006 förutsätter detta ökade 
publikintäkter i kombination med fortsatta offentliga och privata bidrag. 
Tidigast hösten 2006 är det möjligt att se vilka resurser vi kan förfoga över kommande år.
Investeringen i regionens folkmusiker är därför grundbulten för att åstadkomma en positiv utveckling.
De evenemang som genomförs med folkmusik från regionen lockar besökare. Det ger i sin tur en marknad 
för alla kända aktörer i besöksnäringen.

Nationella marknadens publik. 
Ungdomar. Folkmusikerelever.

Lokala folkmusiktraditioner från resp 
ort. Jfr Ingvar Norman/Säter.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ett 10-tal grupper som spelar sin lokala musik 
och lockar publik, viktiga motorer.
Musikarrangemang för konserter. Nyckelharpor 
till ungdomar.

Leader+ 
projekt: 

Folkmusikfest vid Nedre Dalälven

640 198

896 403
0

626 634
1 523 037

966 399
3 474 553
1 541 857
1 311 318

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 128  Sammanhörande: 128, 172 Diarienr: L08-196 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.10.29 - 2005.08.23
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 1
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 0,25 0,75 Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag 0,25 0,75
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 5

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Ove Lindholm

Gävle
Hedesunda

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för framtagande av Hedesunda silvergruva

Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Ja

aug-05

Ideell förening

Lokalisera öppningen till Brunns Silvergruva som enligt muntlig tradition samt visst arkivmaterial skulle ligga 
under en gammal ek i centrala Hedesunda.

Utreda vad en turistisk expolatering av gruvan skulle innebära för Hedesudabygden.

Göra kompletterande arkivstudier för lokalisering av gruvan samt ytterligare kännedom om historien.
Lokaleringen inleddes med en provborrning som gav besked om ett 18 meter djupt schakt under den 
omtalade eken. Därefter grävdes gruvöppningen upp 4-5 meter under markytan. En ytterligare sänkning av 
schaktet påbörjades några meter så långt finansieringen räckte.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 128 Diarienr: L08-196 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 1000
antal deltagare Kvinnor 1000

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Utgrävningen slutförs. Klargörande av historiska sammanhang genom arkivforskning. Underlag för turistisk 
exploatering som leder till anslutande aktiviteter.

En besöksgruva har anordnats med guidade nedstigningar. Turistinformationen i Hedesunda blir permanent 
och får sitt arbete lokaliserat till en gruvlavebyggnad ovanpå schaktet. Där kan försäljning av souvenirer och 
hantverk ske. En silversmed kan lokalisera sin verksamhet till gruvan och bland annat prägla silvermynt efter 
historiska förebilder. En caféetablering vid gruvan är också realistisk.
Lokaliseringen och utgrävningen av Brunns Silvergruva kommer att ge Hedesunda ett naturligt (turistiskt) 
centrum dit olika aktiviteter och företag kan orientera sig.

Hedesunda

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ett stort intresse från media var inte förutsägbart men kommer att underlätta marknadsföringen av en 
turistiskattraktion.

En historisk turistattraktion i form av en 
besöksgruva.

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för framtagande av Hedesunda silvergruva

0

110 951
58 573

0
169 524

306 615
358 713
189 625
189 189

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 172  Sammanhörande: 128, 172 Diarienr: L08-261 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2005.12.01 - 2006.06.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen 1 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 0,5 Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag 0,5
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 5
Nystartade nätverk, antal: 2

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Leader+ 
projekt: 

Framtagning av Brunns Silvergruva

Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Nej

feb-06

Ideell Förening

Som en fortsättning av Projekt Lag Nr: 128, Diarienr L08-196 fullfölja den påbörjade schaktsänkningen till 
den genom provborrning identifierade bottennivån på 18 meters djup. Då kan man inspektera vilka åtgärder 
som måste vidtas för att avgränsa och säkerställa en turistisk besöksgruva.

Ove Lindholm

Gävle
Hedesunda

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 172 Diarienr: L08-261 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 50
antal deltagare Kvinnor 30

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Att avgränsa och säkra en turistisk attraktion i form av en besöksgruva i centrala Hedesunda. Andra 
aktiviteter inom besöksnäringen kommer att knytas till besöksgruvan och förberedelser pågår.

Att ha en väl fungerande besöksgruva med sidoaktiviteter i form av försäljning, tillverkning och info. 

Hedesunda

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Den mediala bevakningen har fortsatt bidra till intresset för gruvan både lokalt och över ett större geografiskt 
område.

En besöksgruva centralt i Hedesunda

Leader+ 
projekt: 

Framtagning av Brunns Silvergruva

62 500
0

210 000

95 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 129 Diarienr: L08-202 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2003.10.01 - 2006.10.01
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

PO Sundelin

Heby
Huddunge

Leader+ 
projekt: 

Landsbygdsboende i Huddunge

Hembygdsförening i Huddunge

Nej

dec-05

Ideell förening

Identifierande av ett större antal generösa tomter för lantligt boende och med möjlighet till hästhållning. 
Annonsering, deltagande på mässor, framtagande av hemsida, studiebesök, broschyrframställning, 
deltagande i allsköns aktiviteter i kommunens regi, deltagande i landsbygdsriksdagen. 
Kontakter med arkitekter och byggföretag för uppfarande av flerbostadshus för hyresgäster som lämnar sina 
stora och tungarbetade gårdar till försäljning för att även den vägen få in nya boende i området.
Sex tomter har givits förhandsbesked, en är bebyggd och en startar bebyggas efter att tjälen gått ur jorden.
(Samverkan med L08-144, Analys näring o jobb Huddunge.)

Hjälp till egen tomt för lantlig boende samt 
möjlighet till hästhållning.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 129 Diarienr: L08-202 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Satsningen på Huddunge har skapat framtidstro. 
Det senaste exemplet är att en privatperson lagt in om att få starta friskola. Något, som om det 
förverkligades skulle skapa den plattform av trygghet som det här projektet var avsett att göra. Ytterst var det 
ju skolan och lanthandeln som skulle räddas. 
Lanthandeln ägare satsade förra sommaren en kvarts miljon kronor i butiken, vilket inte bara ger en finare 
butik utan även ytterligare en indikation på att vi har vänt utvecklingen till en uppåtgående spiral.

Länsbytet gynnar Huddunge då det geografiska läget i förening med bättre kommunikationer och ökat behov 
av att bo i lantlig miljö accentuerar samhällen som vårt som ”yttre förortsområden”. Val av Huddunge som 
stationeringsort för en ambulans, tillsammans med satsningen på friskola och en sedan tidigare väl 
fungerande förskola bidrar för att fler ska våga ta steget och flytta hit och kanske också på sikt generera 
arbetstillfällen. Fängelseprojektet i Sala innebär möjligheter vi förbereder.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Arbetet i gruppen har lett till större samhörighet, samarbete med många andra enheter inom kommunen, 
bildande av nätverk, samordning av insatser, men också situationer av revirtänkande när olika grupper 
kommit in på varandras områden.
Heby kommuns ekonomiska situation "kuggar" ej i projektets arbete.

Ett tiotal tomter, mellan 3000 m2 och fem hektar.

Leader+ 
projekt: 

Landsbygdsboende i Huddunge

0

496 555
0
0

496 555

800 000
703 021
400 000
206 466

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 133 Diarienr: L08-208 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.02.01 - 2006.02.28
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen 1 1 Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 1650
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Sigrid Persson

Sandviken
Årsunda

Leader+ 
projekt: 

Årsunda Viking kultur- och marknadsutveckling

Vikingaföreningen Fafner

Nej

feb-06

Ideell förening

Årsunda Viking är ett "levande museum" som på ett pedagogiskt sätt förmedlar kunskap om livet på 
forntiden.

Vikingagården vänder sig främst till skolklasser och företag. Ett samarbete med Sandvikens skolor är 
påbörjat.

Målet är att skapa en hållbar turistanläggning med vikingatiden som tema. Fortsätta att utveckla 
verksamheten med ett "levande museum" där besökaren ska kunna uppleva forntiden med alla sinnen, där 
vi värnar om miljön, traditionen och gamla tekniker. 

Projektet har lett till färdigställandet av en handikappväg, vilket resulterat i bättre tillgänglighet för 
handikappade och underlättat personalens arbete

Paketresor i kombination med Parkbadet

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 133 Diarienr: L08-208 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 6
antal deltagare Kvinnor 10

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 2

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fortsatt arbete med handikappanpassing. 
Bevara arbetstillfällen. 
Utveckla samarbetet med lokala företag, föreningar och skola. 
Utöka marknadsföringen genom framtagande av nytt informationsmaterial. 
Arbeta vidare för en historiskt korrekt gård med högklassig inredning och hantverk.

Bedriva uppsökande verksamhet för att på plats informera potentiella kunder om Årsunda Vikings 
verksamhet. Förmedla hantverkstradition genom kurser i olika forntida tekniker. Arbeta vidare med 
produktutvecklingen. Fortsatt arbete med god kvalitet och ett ekologiskt tänkande i undervisningen. Bygga 
vidare på ett brett engagemang som stärker bygdens ekonomi, självkänsla och kulturella identitet. Mer 
satsning på paketlösningar med näringsidkare i området. Ökat öppethållande sommartid samt 
marknadsföring av den som därmed även ger mervärde för andra företagare i Årsunda.

Samarbete med skolan

Gästrikekonst, skolan

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Ingen långsiktighet från kommunen. 
Skolverkets föreslagna förbud mot insamlingar till skolresor som trots tillbakadragning kom att få stor 
praktisk betydelse då flera kommuner runt om i landet föregrep lagen genom egna regelverk som minskat 
skolklassernas resande.

Utsmyckning långhuset.
Handikappväg.
Utbyggt tak på kokhuset.

Leader+ 
projekt: 

Årsunda Viking kultur- och marknadsutveckling

782 556

182 350
0

334 643
516 993

3 334 550
1 407 678

187 000
108 129

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 134 Diarienr: L08-209 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.01.22 - 2005.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 Nya produkter, antal: 12
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 6
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 6
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 210
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Kohorn. Sälgflöjter. Rytminstrument. Tovade 
fodral. Sångbok, ny musik+text.

Anita Leandersson

Avesta
Sjövik

Leader+ 
projekt: 

Naturmusik

Sjöviks Folkhögskola

Nej

mar-06

Stiftelse

"Naturmusik" är en utbildning i musik, berättarkonst, instrumentbygge, småslöjd och friluftsliv. 
Kombinationen är den enda av sitt slag i Skandinavien och återknyter till gammal folklig tradition där musik 
skapdes i närhet till natur. Musik och berättande skapade tillfällen till möten och gemenskap.

Tanken är att under projekttiden bygga upp en stabil verksamhet och ett nätverk som ska bli bestående, i 
form av en utbildning i Naturmusik som ger arbetstillfällen för 1 heltidsanställd+ timlärare.

De som går utbildningen ska kunna fungera som guider och ledare och folkbildare i ex vis NeDa-området 
inom natur och kultur.

Bevarande uråldrigt signalsystem. Kanoting, 
vandring, guidning, friluftsstämmor.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 134 Diarienr: L08-209 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 19
antal deltagare Kvinnor 38

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

1) Anordna bystugekvällar (berättande, sång, spel, dans mm). I bystuga, bygdegårdar, hembygdsgårdar, 
missionshus, IOGT/NTO-lokaler.
2) Turer med små turistgrupper. Guidning med berättelser, skrönor, sånger mm. Matlagning över öppen eld, 
övernattning utomhus på öar. Fågelarter, växtlighet, fiskar. Stjärnbilder och deras historia.
3) Hobbyverksamhet, tillverkning och försäljning av småslöjd i trä och ull, med anknytning till "Naturmusik".

1) Utveckla speltraditionen på kohorn, säljflöjt, spilåpipa, munspel. Utveckla ropsignalen "kulning" och 
kohorn till ett användbart signalsystem anpassat efter dagens behov.
2) Utbilda ett antal personer som fungerar som ledare inom "Naturmusiken". Även arrangörskunskap inför 
bystugekvällar, fester, konferensuppdrag etc med STIM-avgifter, vakter, kontraktering mm.
3) Ta emot turistgrupper och anpassa natur- och kulturupplevelser för dem.
4) Utbilda ett antal personer som kan ha heltids eller sidoinkomst från sitt slöjdande.

Lokala arrangörer, logianläggningar, 
utbildning

Naturmusik

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Kohorn. Spilåpipor. Sälgflöjter. Munspel. Fodral 
till instrument. Sångbok. Nyskrivna sånger. Nya 
signalmetoder.

Leader+ 
projekt: 

Naturmusik

0

0
0
0
0

639 500
0

300 000
0

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 142 Diarienr: L08-225 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.05.14 - 2006.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 4
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Ewa Falgen

Avesta
Grönvallen, Rembo

Leader+ 
projekt: 

Marknadsplats Grönvallen

Nävdens Bygdegårdsförening

Nej

dec-05

Ideell förening

Marknadsplats med möjighet för lokala producenter att sälja sina varor.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 142 Diarienr: L08-225 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 5
antal deltagare Kvinnor 7

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Marknaden kommer utökas med fler knallar och engagemang från närliggande föreningar.

Lokal marknad

Grönvallen Marknad

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Hårdjord markyta till marknadsplats för lokalt 
producerade jordbruksprodukter.

Leader+ 
projekt: 

Marknadsplats Grönvallen

0

50 000

50 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 143 Diarienr: L08-226 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.11.01 - 2006.11.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 4

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap
Samhällsservice x

Anna Karin Reimersson

Hela Leader+ området
Via Västerås

Leader+ 
projekt: 

Slöjd över länsgränserna

Västmanlands läns Hemslöjdsförbund

Nej

feb-06

Ideell förening

Kompetensutveckling och nätverksbyggande utvecklar de slöjdföretag som finns och ger stöd till dem som 
vill starta slöjdföretag, fördjupar kunskapen om teknik, form och design, öka kunskapen i att sälja slöjd, 
initiera nätverk för slöjdare i NeDa-området inom olika teknikområden och länsövergripande samarbete för 
alla slöjdare inom området. 
Slöjdarna i NeDa-området har inventerats och är drygt 200 stycken. Hösten 2005 genomfördes ett stort antal 
kurser och temadagar utifrån slöjdarnas önskemål. Nya slöjdprodukter har utvecklats.
Under 2006 inriktas arbetet på produktutveckling, utställningsverksamhet och marknadsföring.
Nätverksbyggandet har påbörjats och några exempel är nätverk mellan slöjdare i olika ämnesområden och 
ett nätverk för slöjdföreningar som säljer slöjd. 
I anslutning till Hemslöjdens dag som arrangeras i hela Sverige i början av september ska arrangeras en 
Slöjdrunda i NeDa-området där slöjdarna tar emot hemma eller i sina butiker eller gör tillfälliga utställningar 
tillsammans och en jurybedömd slöjdutställning i Gysinge med temat VATTENKRAFT. Båda dessa 
satsningar ska bli återkommande.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 143 Diarienr: L08-226 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 5
antal deltagare Kvinnor 25

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 3

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Slöjdarnas kompetens stärks, nya slöjdprodukter utvecklas, slöjdarnas nätverk stärks, kontakterna över läns- 
och kommungränser har etablerats. En ny turistattraktion skapas hösten 2006 i form av en Slöjdrunda för att 
synliggöra slöjden, locka besökare under andra tider och öka omsättning men också ge kringverksamhet 
som mat och boende i området ökad efterfrågan.

Slöjden har en starkare roll i NeDa-området. Det är naturligt att samarbeta över kommun- och länsgränser. 
Vikten av samarbete, nätverk, utbildning, produktförnyelse och utåtriktade aktiviteter är självklart. 
Slöjdrundan är ett årligen återkommande evenemang. Varumärket slöjd har stärkts i NeDa-området.

Svensk slöjd, Länshemslöjdskon-
sulentverksamh, Krokiga smedjan.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Projektet försenades inledningsvis genom lång tid mellan LAG-gruppens och Jordbruksverkets beslut. 
Inventeringen av slöjdare som var avsedd att påbörjas i november 2004 fördröjdes 4 månader och eftersom 
kontakten med slöjdarna var grunden för utformning.

Slöjdarregistret, drygt 200 personer

Leader+ 
projekt: 

Slöjd över länsgränserna

104 142

130 900
0
0

130 900

1 000 000
252 201
240 000

17 159

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 144 Diarienr: L08-222 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.06.09 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 1
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex 1
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal:

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lars Igeland

Sandviken
Österfärnebo

Leader+ 
projekt: 

Österfärnebo som pedagogisk mötesplats

Färnebo Folkhögskola

Nej

mar-06

Syftet är att under projektperioden undersöka förutsättningarna för att skapa ett pedagogiskt resurscentrum 
för jämställdhet och hållbar utveckling i Österfärnebo genom en kartläggning och diskussion om metoder för 
globalt utvecklingsarbete. Vi försöker använda och bygga vidare på kompetens som finns i vår organisation. 
Under hösten samlar vi till en konferens i september i år under temat metoder för hållbar utveckling och 
jämställdhet. Konferensen är tänkt som en behovsinventering och startpunkt för nätverksarbete mellan 
organisationer i Sverige och andra länder runt hållbar utveckling. Det finns en omfattande forskning och 
diskussion kring frågor som rör hållbar utveckling. Vi anser dock att det saknas ett motsvarande arbete kring 
metoder för samhällsförändring som syftar till hållbar utveckling. Färnebo Folkhögskola har sedan flera år 
arbetat med olika folkbildningsmetoder som bör vara intressanta i genomförandet av hållbar utveckling och 
jämställdhet. 

Fortbildning i jämställdhetsfrågor.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 144 Diarienr: L08-222 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Fortsatt utveckling tex via utbyten mellan Österfärnebo och Ilula utvecklingsgrupp (Tanzania) och 
nätverksarbete mellan olika lokala utvecklinggrupper i Sverige. Knyta kontakter med institutioner, grupper 
och organisationer i Sverige som har kontakter i de länder där vi har kontakter. Kursverk-samhet, stöd och 
rådgivning i internationella utbyten, mellan Sverige och de länder vi samarbetar med i Afrika och 
Latinamerika. Arbetar tematiskt kring jämställdhet tex med årlig feministfestival i Österfärnebo,  
seminarieverksamhet och rådgivning för andra folkhögskolor i jämställdhetsfrågor.

Utveckla ett pedagogiskt resurscenter för metodfrågor och genomförande av hållbar utveckling och 
jämställdhet. 
Erbjuda fortbildning i jämställdhetsfrågor och rådgivning för hemvändande biståndsarbetare som ett steg i att 
kartägga förutsättningarna för centret. Det långsiktiga målet är att år 2010 ha fem heltidsanställda som 
arbetar på det pedagogiska resurscentret. Centret ska arbeta med kurser, seminarier, skrifter och IT-
kommunikation om hållbar utveckling och jämställdhet. 

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Österfärnebo som pedagogisk mötesplats

15 000

89 425
0

19 797
109 222

400 000
153 555
200 000

29 333

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 155 Diarienr: L08-245 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.07.01 - 2007.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 0 0 Nya produkter, antal:
Bevarade arbetstillfällen 0 0 Tjänster, ex
Nystartade företag 0 0
Bevarade företag 0 0
Övrig nystartad affärsverksamhet 0 0 Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 30
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Hedin, HugosonOlofsdotter, Gyldberg

Hela Leader+ -området
Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Landsbygdsturistisk områdessamverkan - RTT (Rural Twining Tourism)

L+ Nedre Daläven Ideell förening

Nej

mar-06

Ideell förening

Projektet innebär ett landsbygdsturistiskt samarbete melllan  Leader+ Tyne-Esk (Skottland), 
Leader+ Somerset Levels & Moors (England), Leader+ GAL Gapençais (Frankrike) och Leader+ Nedre 
Daläven (Sverige). Nisko County LAG (Polen) ansluter till samarbetet under förutsättning att lokal 
finansiering finns tillgänglig. Projektet koordineras av Leader+ Somerset Levels & Moors.

Projektets syfte är att åstadkomma en sammankoppling av landsbygdsturismen i de deltagande 
Leaderområdena, i första hand genom testmarknadsföring av turismprodukter och turismpaket.

Resultaten ska lägga en grund för den framtida marknadsföringen av Leader-områdena. 

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 155 Diarienr: L08-245 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 0 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 0
antal deltagare Kvinnor 0

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 0

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Efter projekttiden övergår projektet i ett mer fördjupat samarbete med några av deltagarområdena.

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Landsbygdsturistisk områdessamverkan - RTT (Rural Twining Tourism)

0

98 893
0
0
0

2 527 000
328 525

1 615 000
328 525

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 156 Diarienr: L08-244 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.09.01 - 2006.12.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal: 0
Nya arbetstillfällen 0 0 Nya produkter, antal: 0
Bevarade arbetstillfällen 0 0 Tjänster, ex 0
Nystartade företag 0 0
Bevarade företag 0 0
Övrig nystartad affärsverksamhet 0 0 Varor, ex: 0
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 100
Nystartade nätverk, antal: 1

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Hedin, HugosonOlofsdotter, Gyldberg

Hela Leader+ -området
Gysinge

Leader+ 
projekt: 

Hand i hand över havet

L+ Nedre Daläven Ideell förening

Nej

mar-06

Ideell förening

Projektet är ett bilateralt samarbete mellan Pomoväst r.f. i Västnyland, Finland och Leader+  Nedre Dalälven 
i Sverige. Projektkoordinator är Pomoväst r.f. 

Projektet syftar till att öka beökarantalet i de båda regionerna genom ömsesidig och gemensam 
marknadsföring, att öka kompetensen bland småskaliga turismföretagare så att dessa blir mera 
professionella i sitt arbete, att överföra den kunskap som finns i respektive område till det andra, att lägga en 
grund för ett långsiktigt samarbete mellan Nedre Dalälvsområdet och Västnyland samt att ge ungdomar i de 
båda områdena möjligheter att knyta kontakter över nationsgränserna och lära känna varandras områden 
och kulturer.

De ömsesidiga studiebesök som genomförts hittills har givit deltagarna nya kunskaper och inspiration för 
utveckling av nya och förbättrade produkter inom besöksnäringen.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 156 Diarienr: L08-244 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 1 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 0
antal deltagare Kvinnor 0

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Tio ungdomar från vardera området har deltagit i ett gemensamt teaterläger.

Entreprenörsutbyte har gett "våra" entreprenörer/besöksmål inspiration och inblick i hur produktutveckling 
samt konkurrens inom olika segment utvecklas. 
Ett utvecklat utbyte av marknadsföringskanaler gör att marknadsföringen av vårt område kommer igång i 
Sydvästra Finland.

En löpande försäljning sker från vårt områdes utbud till finska grupper samt FIT:s (Free Independent 
Travelers) och temaintresserade.
Paketsamarbete etablerat mellan leverantörer från de två ländernas områden. Paket sälj via Internet.
Planer på gemensam marknadsföring och paket för europamarknaden, där också Stockholm och 
Helsingfors ingår. T ex fyra/femdagarasresor med övernattning i resp område och huvudstad.

SvenskFinland

Nedre Dalälven

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Leader+ 
projekt: 

Hand i hand över havet

0

0
0
0
0

1 229 000
126 295
785 000
126 295

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 158 Diarienr: L08-234 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.10.20 - 2005.09.30
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen 1 Nya produkter, antal: 3
Bevarade arbetstillfällen Tjänster, ex
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex:
Nya dagbesök/gästnätter, ant: 20
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Lars Alfredsson

Gävle
Forsbacka Bruk

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för utveckling av besöksnäring Forsbacka bruk

Hembygdsföreningen i Forsbacka

Ja

dec-05

Ideell förening

Via Hembygdsföreningen i Forsbacka har ideellt arbetande personer skapat förutsättningar för att göra 
besöksnäringen i Forsbacka mer intressant. Och skapat förutsättningar för ökat antal besökare och därmed 
underlag för fler arbetstillfällen.
Vi har satsat på att skapa förutsättningar för:
* cafeverksamhet
* iordningställande av promenadstig med grillplatser, delvis handikappanpassad
* inköp av kanoter, paddlar och byggande av bryggor 
Aktiviteterna ger effekt på sikt, vi bedömer 2-3 år. Ingen inflyttning eller inställd utflyttning har skett vad vi vet. 
Däremot har aktiviteterna rönt stort intresse och vi vet att inflyttningen är stor i Forsbacka. Befintlig 
verksamhet (kultur, konst mm) inom besöksnäringen som bedrivs av Stiftelsen Forsbacka Bruk har via våra 
aktiviteter fått betydligt fler besökare. Restaurangen Robin Hood kan återuppstå och ha öppet under 
sommaren 2006. En Dansk smed återkommer och har verksamhet under ca 6 veckor sommaren 2006.

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 158 Diarienr: L08-234 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 3 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män
antal deltagare Kvinnor

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal 1

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Permanent finns nu naturstig, café samt bryggor och kanotuthyrning.
Många ideér finns för framtida ytterligare aktiviteter ex, boulebana, getfarm, aktiviteter för barnfamiljer, 
kanotled till Gävle, bäversafari, ungdomsarbete vid Verket mm

Många aktiviteter och god marknadsföring skall skapa ett erkänt och välbesökt Forsbacka Bruk. 
Verksamheten skall vara väl känd och gäster från Stockholm och Mälardalen förväntas besöka Forsbacka. 
Bidragande till ökat antal gäster är de förbättrade kommunikationer som är på gång, bl a E4 som färdig 
motorväg Stockholm - Forsbacka 2007. 

Forsbacka Bruk

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Promenadstig. Bryggor. Kanotled. Café. 
Besökscentrum.

Leader+ 
projekt: 

Förstudie för utveckling av besöksnäring Forsbacka bruk

0

68 512
0

11 058
79 570

129 500
129 570

50 000
50 000

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 159 Diarienr: L08-246 Sida: A /(B)

Juridisk form:

Projektägare: 

Kontakt:  
Projekttid: 2004.11.29 - 2006.03.31
Slutredovisat: 
Kommun:
Plats: 

1 Verksamhet

2   Effekter, beräknade t o m: 

3 Indikatorer: Kvinnor Män Inflyttade permanentboende, antal:
Nya arbetstillfällen Nya produkter, antal: 4
Bevarade arbetstillfällen 2 1 Tjänster, ex 2
Nystartade företag 
Bevarade företag
Övrig nystartad affärsverksamhet Varor, ex: 2
Nya dagbesök/gästnätter, ant:
Nystartade nätverk, antal: 3

4 Betydelse
Projektets inverkan på För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Affärsmässighet x
Samarbetsklimat x
Kompetens x
Framtidstro x
Jämställdhetsvärde x
Identitet x
Integration x
Entreprenörskap x
Samhällsservice x

Försådda miniplantark och miniplantor

Anders Lindström

Hela Leader+ -området
Garpenberg

Leader+ 
projekt: 

Miniplantan, ett lyft för skogsbruket och lokala entreprenörer

Garpenbergs Intressenter AB

Nej

feb-06

Aktiebolag

Öka kunskaperna kring miniplantsystemet hos markägare och entreprenörer. Medverka till bred introduktion 
på marknaden med målet att uppnå intensifierad skogsvård och fler arbetstillfällen i skogsbruket. 
Plantförsöksstationen (PFS) i Garpenberg skall uppnå en utökad roll inom skoglig FoU och rådgivning och 
som katalysator för nya satsningar inom skogsvårdsområdet. Under våren 2005 skapades ett omfattande 
nätverk bestående av tillverkare, skogsföretag, enskilda markägare och entreprenörer. Drygt 30 000 
miniplantor odlades vid PFS och 10 markägare/entreprenörer gavs tillfälle att pröva metoden och även 
testa/utvärdera ett planteringsredskap framtaget av ett lokalt företag. Efter plantering har de biologiska 
resultaten följts upp och dokumenterats.
Projektet har kommunicerats vid ett flertal möten och seminarier. Projektet har presenterats i Dalaradion, 
SVT Naturbruk, Kunskapskanalen i TV samt Gävle/Dala. Presentation har även gjorts via den nationella 
hemsidan för forskning, www.forskning se och på Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se. Projektet blev 
brygga till FORMAS-stiftelsen och dess anslag om 5,4 MSEK.

Försådd/odling av miniplantark

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



Lag Nr: 159 Diarienr: L08-246 Sida: (A)/ B

(Forts) Projektets inverkan För- Ingen Viss för- Stor för- Kan ej Ej till-
på följande i bygden: sämring skillnad bättring bättring svara lämpligt
Transport/kommunikation x
Kretsloppsanpassning x
Bevarande av naturvärden x
Utvecklingen av naturvärden x
Bevarande av kulturvärden x
Utvecklingen av kulturvärden x

5 Efterlämnade resurser, "mjuka" Efterlämnade resurser, "hårda"

Nya marknader t ex Fysiska resurser, med bestående värde 
och antal: Antal 2 efter tre år (utvecklas vid pkt 7)
Utbildningsinsatser, Män 60
antal deltagare Kvinnor 40

Skapat eller förstärkt
varumärke Antal

6 Yttre omständighet av allmän påverkan:

7

Närmaste året (ca)

På sikt, tre år (ca)

8 Ekonomi, nyckeltal i SEK: 9 Lokalt engagemang, SEK:
Kostnad enligt ursprungsbudget: Ideell tid – värdet av:
Utfall, totala resurser i  projektet: Övrig privat direktfinansiering:
Beviljat L+medel Privat kontantfinansiering:
Förbrukade L+medel: Summa privat finansiering:
Övrig offentlig finansiering:

Utsikterna för miniplantsystemet bedöms som mycket goda utifrån såväl ekonomiska, biologiska som 
ekologiska utgångspunkter. 
Resultaten av gjorda uppföljningar av försöksplanteringar genomförda av enskilda skogsägare och företag 
visar goda resultat. Mycket tyder därför på att metoden kommer att utvecklas till ett väl anpassat 
föryngringssystem för entreprenörskap i regionen.

Det finns ingen exklusiv "ägare" till miniplantkonceptet. Alla som tror på metoden på grundval av forskning, 
försök och praktisk erfarenhet har möjlighet att använda den. Liten skogsägare kan själv odla fram plantor, 
större företag köper från odlare eller bygger egna plantskolor för miniplantkonceptet. 
Marknaden för skogsplantor, miniplantor eller/och andra planttyper, kommer under överblickbar framtid att 
vara mycket omfattande - flera 100-tals miljoner kronor. Utifrån intresset i Sverige samt utomlands blir 
bedömningen att miniplantkonceptet har kommit för att stanna. Stor kommersiell potential! 

Alla skogsmarksägare, från liten till 
stor.

Miniplantan

som dragits igång med projektet?
Framtidsutsikt - framtida möjligheter för verksamhet / initiativ 

Stormen Gudrun kan ha inneburit ett ökat positivt intresse för miniplantan.

Såddmaskin.
Planteringsredskap.
Uppväxande furor.

Leader+ 
projekt: 

Miniplantan, ett lyft för skogsbruket och lokala entreprenörer

569 059

35 243
113 699
140 000
288 942

1 985 000
1 077 050

550 000
219 049

En Excel-applikation fr Kjell Ingvarsson Konsult, www.kjell.ingvarsson.net



      
 

Nedre Dalälven 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Postadress:    LEADER+  Nedre Dalälven                   Telefon:  0291-211 80                E-post:       info@nedredalalven.se 
                       810 21 GYSINGE                                  Telefax:  0291-211 81                Hemsida:   www.leader-nedredalalven.org 
 

             Nedre Dalälven februari 2006 

 
 

Till: 
Projektansvariga i avslutade och  
pågående projekt inom LEADER+ Nedre Dalälven 

 
 
 

Utvärdering av effekter 
 
Nätverksträffarna före jul startade arbetet med de viktiga frågorna om: 

- vilka effekterna av projekten kan vara,  
- hur kan de mätas,  
- hur kan de presenteras på ett överskådligt sätt 
  

Vidare presenterades utvärderingsarbetet som bedrivs i projektet ”Stöd och utvärdering av 
projekt inom LEADER+ Nedre Dalälven”. En genomgång av projektresultat gjordes och en 
grov plan för arbetets fortsättning gicks igenom.  
 
Leader+ -perioden avslutas med utgången av 2007. Arbetet med att planera för en ny period 
pågår. Möjligheten finns till en fortsatt Leaderverksamhet i Nedre Dalälven under kommande 
programperiod 2007 –2013, vilket naturligtvis skulle vara mycket värdefullt för många av 
pågående och avslutade projekt samt andra nätverk i området. 
 
Förutsättningen för ett fortsatt Leader i vårt område är att tillräcklig offentlig medfinansiering 
kan erhållas från offentliga medfinansiärer i form av kommunerna och regionala organ. 
För att dessa organ ska vara beredda sätta av de betydande medel som erfordras är en absolut 
nödvändig förutsättning att vi tillsammans kan beskriva de positiva effekter som uppstått 
genom vårt hittillsvarande arbete under innevarande period! 
 
Det är det vi hoppas ska komma ut av denna utvärdering som gäller både för de Leader-
projekt som pågår och de projekt som har lämnat in slutrapport! 
 
 
Att kort och lättöverskådligt sammanställa de drygt 100 olika projektens effekter är verkligen 
en utmaning. Men en enkel process mellan L+ -kansliet och er i projekten hjälper oss att lösa 
detta inför den 3 maj, då resultaten ska presenteras för våra ansvariga politiker och 
tjänstemän, på kommunal och regional nivå samt andra berörda. 
 
 
 



Tågordning i fyra steg: 
1) Material i fyra delar följer med det här brevet: 

a) En förlaga med inlagda faktauppgifter för ert projekt – ur projektbeslut, våra löpande 
kontakter och ev. inlämnad slutrapport. 

b) En tom blankett där ni - efter er omvärdering och bedömning – för över de uppgifter 
från förlagan ni vill använda samt kompletterar med era nya uppgifter för projektets 
effekter. 

c) En vägledning till blankettens olika delar. 
d) En inbjudan till lokala träffar ute i de olika delarna av L+området, för dem som 

känner att de behöver. Anmälan görs till kansliet. 

2) Vecka 10 – 12 genomför vi (Henrik med assistans av Bengt) träffar på olika platser i L+ -
området där vi tar upp de frågor ni kan ha och hjälper till med blanketten. Ni återsänder 
därefter den ifyllda blanketten till kansliet. Det kan göras på tre sätt: 

-  per brev i bifogade svarskuvert eller 

-  via fax till 0291-211 81 eller 

-  via e-post: Skicka ett e-postmeddelande till kia@nedredalalven.se , så får ni en förifylld  
    blankett i form av en Excel-fil i retur. Efter komplettering och ev. omarbetning av filen 
    kan ni sedan skicka tillbaka den med e-posten. Detta alternativ bör väljas i första hand, 
    eftersom det spar en hel del arbete både för er och oss. 

3) Vi ställer samman uppgifterna från er. En slutkorrektur stäms av med er.  

4) Slutligen så sammanställs effekterna och presenteras i en enkel rapport med en 
sammanfattning för hela L+- området och de ifyllda blanketterna från de olika projekten 
som en egen del. 

 
Projektansvarig/a har självkart en nyckelroll för framgång med dessa fakta.  
Alla projekt som fått detta brev kommer att delta i utvärderingen. 
Tillsammans ska vi klara av att redovisa effekterna av L+ Nedre Dalälven. 
 
 
Väl mött till träffarna och lycka till med materialet!! 
Har ni frågor går det fint att höra av sig till mig på 070-749 70 71 eller Bengt Gyldberg på 
0291-213 15. 
Vänliga Hälsningar 
 
Henrik Thomke 
”Stöd och utvärdering av projekt  
inom LEADER+ Nedre Dalälven” 
 



LEADER+ Nedre Dalälven
Granövägen 10

810 21 GYSINGE
Tel. 0291-211 80

E-post: info@nedredalalven.se
Hemsida: www.leader-nedredalalven.org
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