
Har vi råd att inte utnyttja Har vi råd att inte utnyttja Har vi råd att inte utnyttja Har vi råd att inte utnyttja     
LEADER?LEADER?LEADER?LEADER?  

 

Allas idéer behövs för att utveckla  
landsbygden - vårt hem! 

 

Kom till Normlösa församlingshem  
13 november 2008 kl.19 - 21 

Christer Hederberg håller i Christer Hederberg håller i Christer Hederberg håller i Christer Hederberg håller i 
Brainstorm, SWOT för att få fram idéer Brainstorm, SWOT för att få fram idéer Brainstorm, SWOT för att få fram idéer Brainstorm, SWOT för att få fram idéer 
till LEADER projekt.till LEADER projekt.till LEADER projekt.till LEADER projekt.    
    

    

    

    

    
    

    

    

Tillsammans är vi starka!Tillsammans är vi starka!Tillsammans är vi starka!Tillsammans är vi starka!    

”Är Leader eller leader-
metoden något som passar 
min/vår projektidé”? 
Kom och lyssna! 
 
Här finns mer information: 
http://www.folkungaland.se 
http://www.bypasset.se 

Vad är LEADER? 
Leader är ett sätt att utveckla 
landsbygden som bygger på 
samverkan mellan frivillig-
organisationer, näringsliv och 
offentlighet. 

Exempel på genomfört Leaderprojekt:  
Fornåsdals bevarande  
 
Projektägare:Fornåsa Lönsås Hembygdsförening  
Bakgrund:Hembygdsföreningen som är mycket 
aktiv vill med gemensamma aktiviteter ta till kun-
skap och återskapa gammal, unik miljö.  
Syfte/mål är att återställa en förstörd kulturell miljö 
genom utbildning och kunskapsöverförande i form 
av studiecirklar.  
Fornåsdals kök har rustats upp. Respektive mo-
ment har har gåtts igenom av yrkeskunnig person 
och sedan har hembygdföreningens medlemmar 
aktivt medverkat till återställandet.  



 
Exempel på pågående ungdomsprojekt: 
 
Unghästuppvisning 
Projektägare: Sissi Liljas Ridutbildning  
 
Ungdomar/unga vuxna vid Gottlösa Ridhusförening 
har ett stort intresse för unghästar och har funder-
ingar kring att arbeta inom området i framtiden. De 
vill få grepp om vad det egentligen innebär att visa 
upp en unghäst, som är en viktig del av handlerut-
bildningen. 
Syftet är att de ska få möjlighet att ta del av vad 
unghästar ska kunna prestera vid en unghästupp-
visning. En presentation av som framkommit kom-
mer att ske i form av en PowerPoint presentation, 
med digitalbilder, videofilmer och text samt en pro-
jektbeskrivning i Word. Förhoppning är att detta ska 
förstärka inspirationen att jobba i framtiden med 
unghästar på en hög kvalitativ nivå. 
Målet med satsningen är:  
• Att göra ett studiebesök till en unghästuppvisning 
och med handledarnas hjälp få ta del av vad som 
krävs för att visa upp en unghäst.  
• Att dokumentera detta och göra en PowerPoint 
presentation 
• Att delge andra unga ryttare vid Mottala Idrotts-
gymnasiet i Mottala, Vreta Naturbruksgymnasiet 
och Ky utbildning om våra erfarenheter 
• Att få inspireration till att arbeta inom området 
Målgruppen är ungdomar/unga vuxna  
 
Målsättningen är att med gemensamma krafter 
skapa och förbättra förutsättningarna för en långsik-
tig hållbar utveckling för hästnäringen på landsbyg-
den. 
För mer information om Sissi Liljas Ridutbildning- gå 
in på www.sissililja.se 

ParaplyprojektParaplyprojektParaplyprojektParaplyprojekt    
Beskrivning Beskrivning Beskrivning Beskrivning ----    Paraplyprojekt 
inom Leader Folkungaland. 
Belopp max. 15 000 kr.        
    
Ungdom FolkungalandUngdom FolkungalandUngdom FolkungalandUngdom Folkungaland Syftar 
till att ge unga i Folkkungaland 
en möjlighet att på ett enkelt 
sätt söka pengar för att 
genomföra projekt eller skapa 
aktiviteter för unga. Projekt-
medlen skall användas av 
unga för unga upp till 26 år.  
 
Nätverk Folkungaland Nätverk Folkungaland Nätverk Folkungaland Nätverk Folkungaland Skall ge 
stöd till företagare som har 
idéer om att genom samver-
kan med andra företag, före-
ningar eller samhällsorgan 
kunna stärka sin och andras 
möjlighet att utveckla närings-
livet på landsbygden. 
 
Affärsutveckling FolkungalandAffärsutveckling FolkungalandAffärsutveckling FolkungalandAffärsutveckling Folkungaland 
Skall användas till att finansie-
ra en professionell bedömning 
och rådgivning omkring en 
presenterad affärsidé.  
 
Förstudie FolkungalandFörstudie FolkungalandFörstudie FolkungalandFörstudie Folkungaland Ger 
möjlighet för dem som har lite 
större projektidéer att genom 
en förstudie utröna möjlighe-
terna att bedöma projektidéns 
realism och lämplighet samt 
långsiktiga hållbarhet. 


