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Landsbygdsutveckling Stora Skedvi 2010

Projektet vill att området Yttersätra ska planläggas för att på sikt möjliggöra boende där.
Projektägare:
Projektledare:
Kommun:
Dnr:
Jnr:
Projekttid:

Stora Skedvi sockenråd & framtidsgrupp, ideell förening
Bo Söderlund
Säter
47
2009-6682
2009-10-19 – 2014-12-31

Beviljade stödmedel:

907 300 kr

Totalt använda resurser i projektet:

Använda stödmedel:

366 538 kr

561 173 kr

”Vi har engagerat många personer i olika arbetsgrupper och
har genomfört investeringar som har höjt attraktiviteten i
bygden. Vi har visat att det är möjligt att påverka utvecklingen.
Vi hoppas och tror att folk utanför bygden ser på oss som
initiativrika.”
Bo Söderlund, projektledare
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Verksamhet enligt projektplanen
BAKGRUND
Framtidsgruppen i Stora Skedvi bedriver sedan många år ett lokalt arbete
tillsammans med Säters kommun och övriga aktörer för att bevara och utveckla
ortens servicefunktioner. Detta arbete behöver nu intensifieras och tillföras resurser
inom ramen för ett leaderprojekt.
SYFTE
Projektets syften är att
· Främja inflyttning till orten
· Ge möjligheter för äldre att bo kvar på orten
· Bevara och utveckla kommersiell och offentlig service
· Bidra till nya försörjningsmöjligheter och en stärkt lokal ekonomi
VERKSAMHET
Projektet består av fyra huvuddelar:
1) Seniorboende vid älven. Prästgården i Stora Skedvi håller på att säljas, men
församlingen har på initiativ av Framtidsgruppen sparat en del av tomten för ett
eventuellt framtida seniorboende. I projektet ingår att undersöka förutsättningarna för
ett sådant boende: behov, utformning, byggalternativ, kostnadsberäkningar och
samordningsmöjligheter.
2) Attraktivt boende vid älven till ”normalpris”. Framtidsgruppen har tagit fram ett
preliminärt markförslag lämpligt för villabebyggelse där samtliga tomter har
vattenväg ut i älven. I projektet ingår att tillsammans med kommunen göra klart med
en planändring och i samråd med kommunen och markägare förbereda området för
exploatering.
3) Allmänt arbete för en positiv utveckling av bygden. Inom projektet kommer olika
initiativ att tas och ett flertal idéer att prövas för att lyfta fram bygdens möjligheter
och undersöka samordningsvinster mellan olika verksamheter, både privata och
offentliga.
4) Modell för innovativt samutnyttjande av lokaler. Undersökning av möjligheter
som finns kring en samverkan för att tillgodose bygdens lokalbehov för näringslivet,
föreningsverksamhet, seniorboende, förskola och skola.
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Sammanfattning av svar i utvärderingen
Uppgiftslämnare: Bo Söderlund
Första kontakten med Leader
Kom i kontakt med Leader vid ett informationsmöte för många år sedan. Därefter har
man fått information från nätet.
Leader som metod
Upplever att metoden är bra och att det har varit lätt att få kontakt med leaderkontoret
i Gysinge. Det har känts nära och enkelt att diskutera och få råd i olika frågor.
Svårigheterna tycker man ligger i Länsstyrelsens långsamma hantering. Det innebär
bl.a. en obehaglig ekonomisk risk. Man kan göra ett utlägg som man tror är korrekt,
men som sedan inte godkänns av Länsstyrelsen. Då kan föreningen och i slutändan
styrelsen bli ersättningsskyldig för betydande belopp.
Leaders betydelse för projektet
Tror inte att projektet hade kommit så här långt utan Leader. Målsättningen har varit
att ta fram korrekta och seriösa underlag och förslag med en kvalitet som inte går att
avfärda. Tror att det hade varit svårt utan Leader.
Genomförande
När det gäller seniorboendet har man inte nått så långt som man hade hoppats, mycket
p.g.a. ändrade ägarförhållanden i området man först siktade på. Man har dock tagit
fram en alternativ placering, utformning och en ekonomisk strategi. I frågan om
allaktivitetshus har man däremot nått längre än man kunnat tro. Här har kommunen
antagit projektets förslag på lösning och gett möjlighet och tid för att jobba med
finansieringen. Projektet har under många år diskuterat att planlägga ett vackert
område intill Dalälven med bäckar på två sidor, Yttersätra. Säters kommun har visat
sig positiva till planerna, men svårigheten just nu är att få kommunen att prioritera
upp området. Tycker att man har lyckats mycket bra i allmänna utvecklingsinsatser i
bygden. Man har engagerat många personer i olika arbetsgrupper och genomfört
investeringar som höjer attraktiviteten i bygden. Man har visat att man är en offensiv
och initiativrik bygd. Detta tror man bygger fundamentet för en bestående lokal
service baserad på ett stabilt befolkningsunderlag.
Innovation
Tycker utan tvekan att projektet blev innovativt. Seniorboendet är ett nytt förslag.
Arbetsgrupperna i projektet gav bl.a. förslag på ny utformning av parkeringarna runt
bankplan. Allaktivitetshuset är en ny utformning på skolan. Skedviplogen visas upp
på ett bättre sätt efter att man har satt ett tak över den. Grillplats/utegym visar upp
”Skedvilösningar” för människor och familjer som inte bor i Stora Skedvi.
Samverkan och nätverkande
Projektet har en mycket bra samverkan med Säters kommun. Nya arbetsgrupper har
bildats för olika typer av ”Skedvifrågor”.
Långsiktighet
Allaktivitetshuset och seniorboendet lever kvar, i de båda fallen kommer man att
jobba med finansieringsfrågan den närmaste tiden. Man har också en inarbetad grupp
i projektet som kommer att finnas kvar. Effekter som ses av projektet idag är att den
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kommunala planprocessen för skolutbyggnaden infattar projektets idéer och att tak
över ”Skedviplogen” och grillplatsen har tillkommit.
Framtidsutsikter för projektet
Det närmaste året väntas finansieringsdiskussioner både för allaktivitetshuset och för
seniorboendet. Möjligen behöver man också arbeta för att få kommunen att
färdigställa villaområdet ”Yttersätra”. På sikt kommer man att få veta om man lyckats
med allaktivitetshuset och seniorboendet. Förhoppningen är att kommunen är klara
med ”Yttersätraområdet” inom ca tre år.
Spridning
Tror att vetskapen om projektet är stor. Projektet har synts i tidningarna då de skrivit
om aktiviteter och refererat från stormöten. Projektet har själva spridit information vid
stormöten och via det lokala bygdebladet.
Attitydförändring
Tycker att det är svårt att veta om projektet har bidragit till någon attitydförändring,
men upplever att ortsbefolkningens attityd till dem som jobbar i projektet är klart
positiv. Projektet visar att det är möjligt att påverka utvecklingen och man hoppas och
tror att folk utanför bygden ser på projektet som initiativrikt och att det bör påverka
även den egna attityden.
Försörjningsmöjligheter
Projektet har ännu inte bidragit till några försörjningsmöjligheter.
Leaderprojekt
Kan tänka sig att driva nya leaderprojekt. Menar att styrelsen i föreningarna tar
betydande personliga risker i stora projekt och att det behövs nya arbetssätt som
minskar den risken.
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa
Antal nya nätverk

5

Nya mötesplatser:
Grillplats och utegym.
Efterlämnade fysiska resurser:
Ritningar på skolområdet med allaktivitetshus och på seniorboende. Grillplats och
utegym. Resultat från arbete i arbetsgrupper. Tak över ”Skedviplogen”.

Uppnådda mål, kvalitativa
Samarbetsklimat:
Exempel:

Viss förbättring
Samarbetet med Säters kommun har fungerat
lysande. Det samarbetet fungerade bra även tidigare,
men kontakterna har i och med projektet blivit tätare.

Framtidstro:
Exempel:

Viss förbättring
Att det händer saker i bygden är positivt för
framtidstron.

Identitet:
Exempel:

Viss förbättring
Alla som medverkat och påverkat förslaget på
utformning av skolområdet känner en stolthet över
vad man kommit fram till.
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