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Julmyra Horse Center –
framtidens hästhållning

Hagar vid Julmyra Horse Center.
Projektägare:
Projektledare:
Kommun:
Dnr:
Jnr:
Projekttid:

Julmyras vänner, ideell förening
Carin Barrsäter
Heby
81
2011 2137
2010-11-16 – 2012-12-31

Beviljade stödmedel:

439 626 kr

Totalt använda resurser i projektet:

Använda stödmedel:

439 626 kr

1 441 948 kr

”Genom allt gemensamt arbete och i och med att man tagit
död på "gamla sanningar" har identiteten stärkts. Julmyra
gick tidigare i konkurs, men har i och med nya ägare äntligen
fått ett förändrat och positivt rykte.”
Carin Barrsäter, projektledare
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Verksamhet enligt projektplanen
BAKGRUND
Julmyra Horse Center är under snabb och expansiv utveckling till en ny by i bygden
där hästintresse kan förenas med företagande, ett bra boende och ett liv nära naturen.
Redan idag finns ca 100 hästar, ett 10-tal entreprenörer, 30 bofasta familjer och
ytterligare 35 tomtägare är på gång att börja bygga. För att redan från början skapa en
hållbar utveckling ur både ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv behöver
både en kortsiktig och långsiktig strategi tas fram för byns utveckling.
SYFTE
Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsstrategi med fokus på olika områden
som är av gemensamt intresse för den nya byns fortsatta utveckling såsom:
· Utveckling av den nybildade gemensamma intresseorganisationen för boende och
intressenter
· Plan för framtidens hästhållning i modern tappning
· Framtagande av informationsmaterial för intern och extern information
· Plan för etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner
· Plan för en hållbar utveckling gällande energi, byggnation och konsumtion ur både
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv
ÖVERGRIPANDE MÅL
Det övergripande målet är en väl förankrad utvecklingsstrategi för byn Julmyra
Horse Center på kort och lång sikt med därtill hörande genomförandeplaner.
Genomförandeplanerna ska bidra till en levande landsbygd med förbättrad
livskvalitet, inflyttning, ökad sysselsättning, stärkt lokalekonomi och en ytterligare
förstärkning av profilen ”Häst i Heby” i ett regionalt perspektiv.
MÄTBARA MÅL
· Utveckling av den nybildade gemensamma intresseorganisationen för boende och
intressenter
· Antal medlemmar i intresseorganisationen
· En utvecklingsstrategi för kort och lång sikt
· En kortsiktig genomförandeplan
· En långsiktig genomförandeplan
· Finansieringsplan
· Fungerande samverkansgrupper för olika utvecklingsområden
· Etablerad högskolesamverkan med forsknings- utvecklingsinriktning
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Sammanfattning av svar i utvärderingen
Uppgiftslämnare: Carin Barrsäter
Första kontakten med Leader
Första kontakten var via en konsult då man sökte efter medel för att kunna starta upp
ett projektarbete.
Leader som metod
Tycker att det är en fördel att det finns pengar att söka så att projekt kan bli av på
landsbygden, men att den stora byråkratin kring utbetalningen av beviljade medel är
ett stort problem. Menar att man behöver vara duktig på att redovisa pengar och
nedlagd tid och ha möjlighet att finansiera projektet under tiden man väntar på
utbetalningar. Projektet har fortfarande inte (2013-11-07) fått den sista utbetalningen
av projektmedel trots att den sista kompletteringen på den slutgiltiga redovisningen
var klar före sommaren. Menar att den långa väntetiden på utbetalningar påverkar
vilka som har möjlighet att söka projekt.
Leaders betydelse för projektet
Tror att projektet delvis hade blivit av utan Leader eftersom ett delprojekt finansierats
av Tillväxtverket.
Genomförande
Tycker att projektet lyckades, men kanske inte till punkt och pricka enligt
projektbeskrivningen. Menar att det ekonomiska läget i världen inte har gynnat
Julmyra och uppger att inflyttningen under projekttiden inte blev så hög som man
förutspått.
Innovation
Tycker att projektet delvis blev innovativt. Man tog bland annat fram en ritning på ett
moderniserat stall.
Samverkan och nätverkande
Tycker att projektet i allra högsta grad har medverkat till ny samverkan och nytt
nätverkande. Samverkan har skett bland annat med kommunen och regionförbundet.
Flera nätverk har skapats inom projektet.
Ökad affärsmässighet
Uppger att projektet har bidragit till ökade affärsmässiga tjänster. Aktiviteter har
startats upp inom projektet som bland annat lett till att en boende i byn har börjat med
catering. Samarbete startade med Rönningens Kör & Ridklubb, som anordnar
tävlingar och träningar i ridhuset.
Långsiktighet
Grupparbetet som förekom i projektet har fortsatt och fått en nystart i föreningen efter
att projektet slutade. Flera spår som startade inom projektet pågår fortfarande, som
planer på en biogasanläggning och en veterinärklinik. Effekter som kan ses av
projektet i dag är mer aktivitet på Julmyra och att det finns ett starkt nätverk att
använda sig av. Flera av aktiviteterna syftade till att informera om det ”nya Julmyra”
och visa att det pågår ett arbete med att förverkliga hästbyn, vilket fått ordentligt
genomslag särskilt på det lokala planet. Menar att det grupparbete som finns inom
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Julmyra Hästsportförening (JHF) idag inte skulle ha funnits utan projektet.
Strategierna som togs fram inom projektet gör att det finns långsiktiga mål att arbeta
mot.
Framtidsutsikter för projektet
Det närmaste året är målet att det ska finnas en biogasanläggning som använder
hästgödsel som substrat. Fortsatt arbete med att planera för en veterinärklinik på
Julmyra. Arbete med marknadsföring och försäljning som pågår i en arbetsgrupp i
JHF och försök att sälja tomter.
På sikt hoppas man på nya boenden och fler stall på Julmyra, vilket skulle göra att
mycket av det som planerades för under projektet kan komma igång på allvar. I den
långsiktiga strategin som togs fram för Julmyra presenteras flera olika inriktningar på
fortsatt utveckling som till exempel att knyta forskning till JHC och starta upp nya
utvecklingsprojekt. Om tre år är förhoppningen att en veterinärklinik kommit igång på
Julmyra, att ”welcome center” i ridhuset är färdigställt och att det möjliggör fler
tävlingar och aktiviteter på Julmyra.
Spridning
Lokalt har vetskapen om projektet varit ganska stor då man både deltagit i lokala
arrangemang och ordnat egna aktiviteter. Projektet har varit känt på ett regionalt plan
då samarbete har skett med Regionförbundet Uppsala län. Projektet har vid ett par
tillfällen förekommit i lokala dagstidningar. Där informerade man om olika
evenemang och tog själva kontakt med tidningarna. Projektet har själva spridit
information främst via hemsida och Facebook, men även vid olika arrangemang som
mässor och nätverksträffar.
Attitydförändring
Upplever att arbetet med projektet har hjälpt till att förändra inställningen gentemot
Julmyra som ”bara en konkurs”. Nu upplever man att människor istället ser arbetet
som bedrivs för att få fart på inflyttningen.
Försörjningsmöjligheter
Uppger att projektet delvis har bidragit till försörjningsmöjligheter då
cateringverksamheten har fortsatt efter projektet.
Koppling till andra projekt
Julmyra har även varit en del av Regionförbundets projekt ”Hållbar Arena”.
Leaderprojekt
Kommer troligtvis inte att driva ett leaderprojekt igen, eftersom det är väldigt svårt att
få ekonomin gå ihop i projektet när man måste ligga ute med pengar väldigt länge
innan utbetalningar sker. Känner att rekvisitionsarbetet är enormt och tidsödande i
förhållande till den ersättning som man får. Tycker dessutom att det känns som om att
man nästan utgår från att pengarna har använts felaktigt eftersom man får motivera
sina kostnader vid flera tillfällen.
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa
Nya försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten
Antal personer som fått del av nya försörjningsmöjligheter

1
2

Nystartade företag

1

Antal nya nätverk

3

Nya eller förstärkta varumärken:
"Julmyra Horse Center" har förstärkts
Efterlämnade fysiska resurser:
Informationstavlor runt om i området.

Uppnådda mål, kvalitativa
Samarbetsklimat:
Exempel:

Stor förbättring
Man har ingått i fler nätverk.

Miljöanpassning/
Ekologiskt fotavtryck:
Exempel:

Viss förbättring

Identitet:
Exempel:

Viss förbättring
Genom allt gemensamt arbete och i och med att man
tagit död på "gamla sanningar" har identiteten
stärkts. Julmyra gick tidigare i konkurs, men har i
och med nya ägare äntligen fått ett förändrat och
positivt rykte.

Har uppdaterat alla miljödokument och jobbar för att
få till stånd en biogasanläggning som kan ta hand om
hästgödseln.
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