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Vägledning ut i naturen 

Det allra första leaderprojektet att beviljas i Skånes Ess var projektet Vägledning ut i 

naturen, ett projekt för att skapa och tillgängliggöra sju leder i Bromölla kommun. Inte 

mindre än elva privata och offentliga aktörer gick samman och öppnade upp naturen 

för allmänheten.  

Genom lederna ville man stimulera fler till att ta sig ut och uppleva naturen, såväl boende som 

besökare. Ett ökat antal personer i området hoppades man också skulle utgöra en möjlighet för 

företagsutveckling, inte minst då lederna skulle sammanbina aktörerna och goda förutsättningar 

för paketlösningar fanns. Projektgruppen inventerade och röjde leder för vandring, cykel och 

kanot. Dessutom skapades en ridslinga. Man tog fram informationsmaterial (20 000 broschyrer 

per led) och placerade ut skyltar samt skapade rast- och grillplatser. Redan första året nådde man 

över 60 000 besökare. Minst fem nya arbetstillfällen har skapats till följd av projektet och 

kanotuthyrningen fördubblades. Lederna används flitigt av skolklasser för lärande och friluftsliv.  

Samarbetet mellan de offentliga, privata och ideella aktörerna i kombination med en stark lokal 

förankring gav ett gott resultat. Lederna är idag oerhört välbesökta och genererar cirka 50 000 

besökare per år och de nya nätverken mellan aktörerna kvarstår. 

Vilka genomförde projektet? 

Bromölla kommun var projektägare och dess offentliga part. Medaktörer i projektet har varit Föreningen 

Humleslingan, Sibbarps Samfällighetsförening, Byaträffen Edenryd Krogstorp, Råby Ridklubb -projektets 

ideella parter. Stora Enso-Nymölla, Wetlandi event, Barnakälla Vandrarhem och Vävbodens B&B är 

projektets privata parter. 

 

  

Projektägare: 

 

Bromölla kommun 

 

Projektperiod: 

 

2009-01-28  

2010-10-30 

 

Journalnummer: 

 
2009-287 

Geografiskt område: 

 

Bromölla med 

omnejd 

Totalt stödbelopp: 

 

952 294 kr 

Ideellt arbete: 

 

560 265 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Glimåkra – närhet och värme 

Glimåkrabygden är en gammal kulturbygd som i brytningen mellan svenskt och 

danskt, mellan lantbruk och tillverkningsindustri, utbildning eller enklare arbeten alltid 

har funnits i ett spänningsfält. I projektet ville man för att minska spänningar skapa en 

mötesplats för föräldrar där goda möjligheter till rådgivning och diskussion fanns att 

tillgå. 

Ett mål var att mötesplatsen skulle fungera som ett naturligt forum för olika frågor där svar kunde 

ges i grupp, men man ville även erbjuda enskilda samtal. Dessutom siktade man mot att nå även 

nya svenskar. På så vis ville man arbeta för att ge barn och vuxna en tryggare och naturligare 

gemenskap och medverka till barn och ungdomars goda uppväxtmiljö så att de gärna skulle 

återvända till bygden efter avklarade studier eller arbetslivserfarenhet. Samråd skedde med 

Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. 

Ibland blir det inte riktigt vad man tänkt sig. Antalet deltagare var för lågt och därför avslutades 

projektet i förtid.   

 

 

  

Projektägare: 

 

Glimåkra församling i 

samarbete med 

missionsförsamlingen 

 
 

Projektperiod: 

 

2009-01-09  2011-02-28 

Journalnummer: 

 

2009-288 

Geografiskt område: 

 

Glimåkra i Östra Göinge 

kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

223 775 kr 

Ideellt arbete: 

 

102 325 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Djurröd leder 

Byutveckling är en viktig del i Leaders verksamhet. Det första byutvecklingsprojektet i 

Skånes Ess var Djurröd leder, där man i en förstudie undersökte möjligheterna att 

samverka kring tre områden; företagsmetropol, ridanläggning och att göra 

idrottsplatsen till en aktivitetsplats för boende i alla åldrar.   

 I byn fanns många företagare men liten samverkan dem emellan. I byn fanns också ett växande 

hästintresse men dåliga träningsmöjligheter. Dessutom utnyttjades inte idrottsplatsen, som 

tidigare haft en omfattande ungdomsverksamhet och varit centrum för olika aktiviteter för alla 

åldrar, tillräckligt då rekryteringsunderlaget för ungdomsverksamheten krympt.  

Genom möten, workshops och enkätundersökningar kartlades befintliga strukturer, kompetenser, 

intresse och tänkbara vägar framåt. Ett företagarnätverk bildades. Förstudien blev också 

upprinnelsen till att några företagare fick möjlighet att gå med i ett Socialfondsprojekt. Dock 

upptäckte man att det inte fanns någon substans att utveckla hästverksamheten med 

gemensamma aktiviteter eller mot ett gemensamt mål.  Man kom också till insikt att trots att 

idrottsplatsen ansågs viktig för byn var det svårt att engagera krafter att gå vidare. Förstudien 

betydde att man inte gav sig in i ett genomförandeprojekt med stora ekonomiska åtaganden i 

onödan. Idrottsplatsen lever kvar och togs över 2011 av Djurröds Byalag som använder den som 

samlingspunkt men på lite annat sätt än projektplanen beskrev. 

Vilka genomförde projektet? 

Styrelsen för byalaget, I projektet har samverkan skett med Kristianstads kommun, Hushållningssällskapet, 

Nätverket Christina, Tosteberga byalag, Linderödsåsens turistförening, Föreningen Humleslingan, 

Rickarums byateater, Huaröds företagarförening och byalag, Hästen i Skåne samt med olika företag som 

medverkat i projektet. 

  

Projektägare: 

 

Djurröds byalag 

 

Projektperiod: 

 

2009-01-01  2010-07-06 

Journalnummer: 

 

2009-2175 

Geografiskt område: 

 

Djurröd i Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

119 935 kr 

Ideellt arbete: 

 

79 975 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Bo & trivas 
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Stanna i Ess! 

Wanås Konstpark är ett mycket uppskattat besöksmål i Östra Göinge. I projektet 

samlades lokala aktörer för att med hjälp av Wanås attraktionskraft få besökarna att 

upptäcka fler aktiviteter, upplevelser, besöksmål och boenden i närområdet. Genom 

att bilda starka kvalitativa nätverk och genom olika marknadsföringsinsatser skulle 

besöksnäringen främjas.  

Under projektets gång producerades en 12-sidig folder och en 48-sidig guide, en omfattande 

fotografering genomfördes, projektet deltog på mässor samt annonserade genom kampanjer och 

annonser. Resultatet av projektet var att ett nätverk av aktörer i nordöstra Skåne har bildades och 

aktörerna i projektet fick nya samarbetspartners. Aktörerna vittnade om ökat antal besökare på 

deras anläggningar/verksamheter.  

Sedan 2011 finns turistbyrån stationerad på Wanås från maj till augusti och informerar om 

aktiviteter, boende och upplevelser i hela ESS-området.  

Vilka genomförde projektet? 

Stiftelsen Wanås Utställningar, turistansvariga i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge 

kommuner samt egna företagare eller anställda inom besöka och uppleva. Samarbete med Region Skåne, 

Svenska Exportrådet, Visit Sweden i Danmark & Sverige samt representanter från övriga Skåne och södra 

Sverige. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Wanås stiftelse 

 

Projektperiod: 

 

2009-02-13  2012-10-31 

Journalnummer: 

 

2009-2715 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, Osby 

och Östra Göinge kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 605 758 kr 

Ideellt arbete: 

 

430 275 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Mötesplats Landsbygd 

Mötesplats Landsbygd är projektet som syftade till att förbättra strukturer i 

Kristianstad kommun. Byalagens och andra föreningars positioner har flyttats fram 

efter att de genom projektet fått möjlighet att sprida information om sina verksamheter 

och göra sig hörda på bland annat landsbygdsdagar, workshops och studieresor. 

Projektet fungerade också som katalysator för andra projekt, initiativ och samarbeten.  

Projektgruppen ville förbättra kontakten mellan landsbygdens aktörer och kommunens 

företrädare. Inom projektet genomfördes landsbygdsdagar, workshops, företagsträffar, tematräffar, 

studiebesök och inspirationsträffar samt en internationell studieresa. Projektet har utgjort en 

mötesplats men skapade också förutsättningar för nya mötesplatser. Goda kontakter har etablerats 

mellan politiker och landsbygdsverksamma, mellan företagare till företagare samt 

föreningsverksamma.  Mycket av kommunens efterföljande strategiska arbete med 

landsbygdsfrågor är ett resultat av projektet och de arrangemang som genomfördes. Inspirerade av 

projektet har nya byalag bildats för att tillsammans driva utveckling. Leaderprojekten Upptäck 

Änglanejden och Platsorganisation Åhus är direkta resultat av projektet. 

Vilka genomförde projektet? 

Kristianstad kommun med deltagare från ideell och privat sektor. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Kristianstad 

kommun 

 

Projektperiod: 

 

2009-03-01  

2013-03-31 

 

Journalnummer: 

 

2009-3820 

Geografiskt 

område: 

 

Kristianstad 

kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

 

Ideellt arbete: 

 

 

Privat finansiering:  

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Tosteberga Hamnhus 

I ett omtalat leaderprojekt renoverades hamnhuset i byn Tosteberga vid Hanöbukten. 

Renoveringen var en förutsättning för att stärka besöksnäringen. Hit kommer många 

och använder gästhamnen, campar eller för att skåda fågel. Hamnhuset med kök och 

toaletter innebär en bättre service och har ökat populariteten. Som ett resultat av 

projektet tredubblade Tosteberga hamn sina intäkter som husbilsuppställningsplats 

de första två åren och har fortsatt att öka för varje år. 

I projektet renoverades hamnhuset av byinvånarna och utrustades med fräscha toaletter och ett 

kök. Projektet ger fortfarande många effekter, då hamnhusprojektet blev upptakten till en vidare 

utveckling av byn och en bättre sammanhållning. Tosteberga Byalag, som bildades inför 

projektet, har nu vuxit till ett starkt byalag med många aktiviteter under året.  Byns föreningar, 

som tidigare hade vattentäta skott, samarbetar om det mesta. Dessutom har ytterligare 

leaderprojekt, Tosteberga Naturlekplats och Byutvecklingsplan Tosteberga genomförts.  

renommé vad gäller landsbygdsutveckling. Projektet Tosteberga Hamnhus slutnominerades till 

Årets leaderprojekt på Landsbygdsgalan 2011 och Tosteberga hamn kom också tvåa som bästa 

husbilsuppställningsplats i Sverige 2011.  

Aktiviteterna blir fler, utvecklas eller läggs ner och nya kommer till. Det finns fortfarande mycket 

livskraft i föreningen. 

Vilka genomförde projektet? 

Tosteberga Byalag, Hamnföreningen, IOGT och idrottsföreningen. 

 

  

Projektägare: 

 

Tosteberga byalag 

 

Projektperiod: 

 

2009-03-08  

2009-12-31 

 

Journalnummer: 

 

2009-2559 

Geografiskt 

område: 

 

Tosteberga i 

Kristianstad kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

539 340 kr 

Ideellt arbete: 

 

223 463 kr 

Privat finansiering: 90 665 kr 

 

Temaområde: Uppleva och besöka 
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Kökutök 

I projektet Kökutök anpassades köket i Norra Strös skolhus för en utökad användning. 

En ombyggnation krävdes för att nå upp till hygienkrav. Nu används skolköket även av 

fritidshemmet under skollov och av bygdens befolkning för fester och aktiviteter. 

I projektet installerades ett utrymme att hantera jordsaker såsom morötter och potatis så att 

maträtter kunde tillagas på ett godkänt sätt. Dessutom installerades en handvask, golvet byttes 

och ytor för tillredning av mat renoverades för hygienisk hantering.  

Att utöka kökets användningsområde säkerhetsställde den fortsatta föräldrakooperativa 

fritidsverksamheten samt utökade möjligheten för boende i byn att anordna aktiviteter som sedan 

finansierar husets drift.  Skolhuset utgör mötesplatsen i bygden.  

Köket var också en förutsättning då förskola tillfälligt fick starta i lokalerna under ett par år då en 

ny förskola färdigställdes. Köket finns för uthyrning till medlemmar och andra vid olika 

aktiviteter i byn. 

Vilka genomförde projektet? 

Verksamma i Norra Strö Skolhusförening, Fritidshemmet Norra Strö ekonomiska förening samt personer 

med fackkunskap.  

 

 

  

Projektägare: 

 

Norra Strö 

Skolhusförening 

 

 

Projektperiod: 

 

2009-03-09 

2010-06-01 

 

Journalnummer: 

 

2009-3535 

Geografiskt område: 

 

Norra Strö, 

Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

122 721 kr 

Ideellt arbete: 

 

14 940 kr 

Privat finansiering: 73 633 kr 

 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Songs from the wood 

I juni 2009 arrangerades den tre timmar långa midnattskonserten Songs from the 

wood i stenbrottet i Hägghult. Konserten, med framförallt lokala sångare, musiker och 

dansare, lockade tusentals personer till norra Skåne. Många samarbetspartner var 

inblandade. I projektet dokumenterades konserten för att använda vid marknadsföring 

av bygden. 

Projektstödet från Leader Skånes Ess användes för ett akrobatinslag samt en professionell 

dokumentation av konserten att nyttja vid marknadsföring av bygden. Delar av akrobatinslagen 

anspelar på den traditionella stenbrytningen av diabas vid spelplatsen. Mottagandet från de cirka 

4000 besökarna var mycket positivt och en önskan om återkommande evenemang uttrycktes.  

Vid behov av marknadsföring av liknande evenemang finns en bra dokumentation att ta till och 

filmen finns även hos turistbyrå för att visa bygdens möjligheter. 

Vilka genomförde projektet 

Föreningen Songs from the wood i samarbete med Osby kommun och turistbyrån, fyra lokala föreningar, 

bussbolag samt det lokala näringslivet. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Föreningen Songs from the wood 

 

Projektperiod: 

 

2009-03-18 2009-08-31 

Journalnummer: 

 

2009-2717 

Geografiskt område: 

 

Hägghult, Osby kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

137 599 kr 

Ideellt arbete: 

 

97 475 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Förstudie kunskap och kompetens 

I förstudien gjordes en inventering av kompetensutvecklingsbehov för 

turismföretagen i de tre kommunerna Osby, Östra Göinge och Bromölla. En 

överväldigande majoritet av företagen som besvarade enkäten och intervjuerna ansåg 

att bra kontaktnät är av största vikt för att lyckas i sitt företagande. Dock var man lite 

tveksam till hur bra och välfungerande nätverk man själv hade i nuläget. 

Totalt kontaktades ca 150 företagare i Osby, Östra Göinge och Bromölla. Av dessa svarade en 

dryg tredjedel och cirka 20 företagare djupintervjuades. Det gav en bra kartläggning av vilka 

utbildnings- och kompetensutvecklingsbehov de tillfrågade företagarna hade, samt också tankar 

och idéer kring hur utbildning och kompetensutveckling kunde utföras. Företagarna hade en stor 

tilltro till besöksnäringens betydelse för områdets utveckling, men efterlyste bättre och utökat 

samarbete mellan kommunerna. 

Tyvärr ville projektägarens medlemsföretag inte gå vidare med ett större leaderprojekt kring ett 

genomförande eftersom man tyckte att detta innebar för mycket arbete och tidsåtgång. 

Vilka genomförde projektet? 

Projektgruppen bestod av representanter från Snapphanerikets Turistförenings styrelse, Östra Göinge och 

Bromölla kommuner samt OsbyNova AB. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Förstudie kunskap och 

kompetens 

 

 

Projektperiod: 

 

2009-04-24   

2010-03-31 

 

Journalnummer: 

 

2009-3121 

Geografiskt 

område: 

 

Bromölla, Osby och 

Östra Göinge 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

91 151kr 

Ideellt arbete: 

 

27 242 kr 

Privat 

finansiering: 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Byutveckling i Balsbygden – förstudie 

I projektet undersökte man sätt att samverka i Balsbygden, norr om Kristianstad,  

mellan byarna Ekestad, Balsby, Fjälkestad och Österslöv. Utvecklingsmöjligheter och 

behov kartlades för respektive by för att hitta gemensamma nämnare att samverka 

kring och svetsa samman bygden. 

En ny förening för de fyra byarna bildades som kunde sköta gemensam marknadsföring genom 

exempelvis webbsida samt hantera kommunikationen mellan olika grupper. 

Projektet skapade ett underlag av goda idéer, samlade bygdens engagemang och skapade lust för 

utvecklingsfrågor.  

Vilka genomförde projektet? 

Österlövs bygdegårdsförening i samverkan med kyrkan, skolan, högskolan och scoutkåren. Inbjudna var 

samtliga organisationer och föreningar i området kring byarna Ekestad, Balsby, Fjälkestad och Österslöv. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Österslövs 

bygdegårdsförening 

  

 

Projektperiod: 

 

2009-04-27  2010-02-28 

Journalnummer: 

 

2009-3072 

Geografiskt 

område: 

 

Området runt 

Råbelövssjön, norr om 

Kristianstad 

 

Totalt stödbelopp: 

 

79 687 kr 

Ideellt arbete: 

 

125 299 kr 

Privat 

finansiering: 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Tassemarkens fibernät 

Efterfrågan på fiberutbyggnad är hög i landsbygdsområden med dåliga teletekniska 

förbindelser. I Tassemarken, ett område i norra delen av Kristianstad kommun, var det 

gamla kopparnätet vind- och åskkänsligt och dess prestanda undermålig. ADSL-

satsningen som gjordes i kommunen vid tillfället sågs inte som ett alternativ då 

uppkopplingen inte skulle vara pålitlig. Genom projektet lyckades man ansluta 92 

abonnenter till fiber samt möjliggöra att fler kunde ansluta sig. 

 Målet var att erbjuda de boende snabba kommunikationer, möjliggöra för företag att etablera 

verksamheter som har behov av snabb uppkoppling samt för lantbrukare att kunna installera 

övervakningsutrustning i ladugårdar och stallar. Dessutom ville man säkerhetsställa kontakter 

med olika servicefunktioner. 

I projektet lyckades man ansluta 92 abonnenter till fiber samt möjliggjorde att fler kunde ansluta 

sig. Förutom med medel från Leader Skånes Ess och stora ideella insatser finansierades satsningen 

av Länsstyrelsen i Skåne Län, Region Skåne, Kristianstads kommun och Sparbanken 1826. Stödet 

från Leader avsåg grävning, plöjning och återställning. 

Vilka genomförde projektet? 

Föreningen i samverkan med byNet, Olofströms Kraft och C4 Stadsnät. 

 

Kommentar: Efter projektet i Tassemarken ansökte Leader Skånes Ess om projektstöd från 

Landsbygdsprogrammet för att kunna skapa ett paraplyprojekt för fiberförstudier och på så sätt möta den höga 

efterfrågan på fiber.  

 

Projektägare: 

 

Tassemarkens fibernät ek. förening 

 

Projektperiod: 

 

2009-04-29  2010-12-31 

Journalnummer: 

 

2009-3055 

Geografiskt område: 

 

Tassemarken, område väster om sjön 

Immeln i norra delen av Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

945 373 kr 

Ideellt arbete: 

 

602 189 kr 

Privat finansiering: 1 327 858 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Tosteberga naturlekplats 

Byn Tosteberga stoltserar numera med en härlig lekplats i anslutning till såväl 

idrottsplats som det välbesökta Tosteberga ängar. Lekplatsen kom till då man i byn 

bättre ville nyttja den vackert belägna platsen och skapa en tillgång för både 

föreningar och företagare i bygden. 

Investeringarna består av material till lekredskapen, grus och sand och åtta stycken hängmattor 

för utomhusövernattning. Skolor och förskolor förlägger delar av sin verksamhet här och 

lekplatsen nyttjas flera gånger i veckan under fotbollssäsongen av spelarnas och andra besökares 

barn. Idrottsföreningen har fått ny näring genom fler besökare och ökad uthyrning av föreningens 

faciliteter där naturlekplatsen är ett av dragplåstren.  

Vilka genomförde projektet? 

Idrottsföreningen. Dialog under projekttiden med Vanneberga IF och Bromölla IF, samarbete med Juha 

Rankinen på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd, Mike Bishop på Naturskolan på Kullaberg, 

stadsträdgårdsmästaren i Kristianstads kommun samt Vånga 77.1 om upplevelser i skog och vid sjö. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Tosteberga byalag  

 

Projektperiod: 

 

2009-05-04  

2011-12-30 

Journalnummer: 

 

2009-3824 

Geografiskt område: 

 

Tosteberga, 

Kristianstad kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

70 400 kr 

Ideellt arbete: 

 

147 527 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Bo & trivas 
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Göingeoffensiven 

Har du hört talas om Skånes gröna hjärta, Östra Göinge? Det är en 

varumärkesplattform framtagen i projektet Göingeoffensiven. Projektets mål var att 

skapa en värdegrund som såväl civilsamhället, företagare och det offentliga kunde 

ställa sig bakom och på så vis öka attraktionskraften. 

Projektet syftade till att bryta en negativ utvecklingstrend med minskad befolkning, svårare 

näringslivsvillkor och vikande "självkänsla" i Östra Göinge. Syftet var också att öka kommunens 

attraktionskraft för näringsliv, kommuninvånare och besökare och stärka vi-känslan i kommunen.  

Göingeoffensiven var ett utpräglat planeringsprojekt som haft som uppgift att bygga 

förutsättningar för utveckling. I projektet genomfördes flera workshops och intervjuer. Efter 

projektets genomförande hade den sektorsöverskridande samverkan stärkts betydligt. Genom 

analyser och strategiarbete skapades en förankrad image och varumärket används fortfarande i 

marknadskommunikation av kommun, företag och föreningar. Östra Göinge kommun arbetar 

nu 2015 med en process att få fler företag och föreningar att använda platsvarumärket. 

 Vilka genomförde projektet? 

Projektgrupp med representanter från kommunen, Göinge hembygdsförening, Broby Hantverks- och 

industriförening, Restaurant Jeppes, Göinge Näringsliv, Queenia, Göinge Direkt i samarbete med en 

ungdomsgrupp och samt aktörer från samtliga sektorer. 

 

  

Projektägare: 

 

Östra Göinge kommun 

 

Projektperiod: 

 

2009-07-01 2011-02-28 

Journalnummer: 

 

2009-4017 

Geografiskt område: 

 

Östra Göinge kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

1 119 087 kr 

Ideellt arbete: 

 

68 259 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Bo & trivas 
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Paraply byutveckling & Paraply startgas 

Inom ramen för Paraply byutveckling erbjöds medel och verktyg till de som ville 

arrangera bygdemöten som resulterar i någon form av byutvecklingsplan. Målet var att 

utvecklingsprocesser skulle startas i bygderna. I Paraply startgas skapades 

förutsättningar för entreprenörer och personer med företagsidéer att prova sina idéer 

inför en eventuell företagsstart. 

 

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

Projektperiod: 

 

2009-04-08  2014-12-30 

Journalnummer: 

 

2009-4450 (Startgas) 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, Osby 

& Östra Göinge 

 

Totalt stödbelopp: 

 

84 974 kr 

Ideellt arbete: 

 

203 825 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Verka & utvecklas 

 

Totalt genomfördes sju delprojekt inom Paraply byutveckling. Inom delprojekten arrangerades 

bymöten och workshops med stöd från processledare. Fem delprojekt har resulterat i faktiska 

byutvecklingsplaner som medverkat till riktat bygdens krafter åt samma håll.  I de sju 

delprojekten inom Paraply startgas genomföredes aktiviteter såsom konsultering, 

marknadsundersökningar och studiebesök för att undersöka värdet av affärsidéer. Fem delprojekt 

resulterade i faktiska företag. 

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess  

 

Projektperiod: 

 

2009-04-08   

2014-12-30 

 

Journalnummer: 

 

2009-4449 (Byutveckling) 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby & Östra Göinge 

 

Totalt stödbelopp: 

 

213 313 kr 

Ideellt arbete: 

 

302 782 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Paraply förstudier & Paraply ungdom (Unga Ess) 

Inom ramen för Paraply förstudier skapades förutsättningar för att genom förstudier ta 

fram tillräckliga underlag för att bedöma projektidéer och dess genomförbarhet. 

Paraply Ungdom gav ungdomar möjlighet att utveckla sina idéer och genomföra 

aktiviteter på egna premisser med vägledning av en ungdomscoach.  

 

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

Projektperiod: 

 

2009-04-08  2014-12-30 

Journalnummer: 

 

2009-4452 (Ungdom) 

Geografiskt 

område: 

 

Bromölla, Kristianstad, Osby 

& Östra Göinge 

 

Totalt 

stödbelopp: 

 

1 633 111 kr 

Ideellt arbete: 

 

1 606 723 kr 

Privat 

finansiering: 

0 kr 

 

Temaområde: Bo & trivas 

 

Inom Paraply förstudier genomfördes 31 delprojekt. Insatserna omfattade alltifrån 

marknadsundersökningar och kartläggningar till förankrande aktiviteter och möten. I vissa 

delprojekt skapades även fysiska resultat såsom kartor och hemsidor. Inom Paraply ungdom 

beviljades 42 delprojekt initierade och genomförda av unga på landsbygden. De unga som drivit 

delprojekt tar med sig erfarenheter och kunskaper som kan komma till nytta vid framtida 

engagemang i utvecklingsfrågor, vid studier samt i arbetslivet. Flera sektoröverskridande 

kontaktvägar har skapats för de unga att använda för nya samarbeten. 

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess   

Projektperiod: 

 

2009-04-08  2013-10-31 

Journalnummer: 

 

2009-4451 (Förstudier) 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby & Östra Göinge 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 272 457 kr 

Ideellt arbete: 

 
1 547 027 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Fjälkinges nya idrottsplats 

Idrottsplatsen i Fjälkinge låg på söder sida om E22 vilket innebar att man var tvungen 

att korsa vägen för att komma från Fjälkinge till idrottsplatsen - en trafikfarlig och 

osäker situation. Tillsammans med Vägverket och Kristianstad kommun kom man i 

byn överens om att idrottsplatsen skulle flyttas till rätt sida om vägen. I samband med 

flytten önskade Fjälkinge IF uppföra en klubbstuga, som inte bara skulle kunna nyttjas 

av föreningen utan också fungera som en mötesplats för andra föreningar och 

arrangemang.  

I leaderprojektet byggdes en klubbstuga, med lekplats och boulebanor i anslutning, upp av ideella 

krafter. Sommaren 2011 stod den solgula stugan klar. Den används flitigt som en uppskattad 

mötesplats av barn, vuxna och ungdomar. Idrottsplatsen och klubbstugan brukas för många 

aktiviteter dagligen exempelvis träningar, möten, fester, utbildningar, loppmarknader för 

privatpersoner, företag och organisationer. I samband med projektet startades också Fjälkinges 

Byfrämjare som fungerar som ett byalag. 

Vilka genomförde projektet? 

Fjälkinge IF i samarbete med PRO, Hem och skola, Kristianstad kommun, Maxi samt lokala företag. 

 

 

  

Projektägare: 

 

Fjälkinge IF 

 

 

Projektperiod: 

 

2009-08-10  2011-12-31 

Journalnummer: 

 

2010-142 

Geografiskt 

område: 

 

Fjälkinge, Kristianstad 

kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

2 424 270 kr 

Ideellt arbete: 

 

1 254 613 kr 

Privat 

finansiering: 

887 534 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Fisketurism – möjlig och befintlig &  

Fisketurism genom samverkan 

Hösten 2009 påbörjades en förstudie för att ta reda på hur intresset att utveckla 

fisketurismen i leaderområdet såg ut. Det visade sig att intresset och engagemanget 

var så stort att det blev möjligt att starta ett större projekt och ansluta till nationella 

Sweden Fishing. 

2011-2014 genomfördes projektet Fisketurism genom samverkan, ett lokalt projekt som 

sammanknöts med det nationella projektet Sweden Fishing. I projektet förstärktes nätverket av 

aktörer som på olika sätt har verksamheter som berör fisketurism och projektet erbjöd såväl 

kompetensutveckling som samordnad marknadsföring. Tillsammans med leaderområdet som 

gränsar till Skånes Ess i sydost, Leader Ystad-Österlenregionen, skapades webbplatsen Fishing 

Paradise, med tillhörande marknadsföringsfolder, som ger en överblick av de olika typer av fiske 

östra Skåne erbjuder samt den stora variationen aktörer i området.   

Vilka genomförde projektet? 

LAG Leader Skånes Ess tillsammans med SwedenFishing, Leader Ystad-Österlen, turistansvariga inom 

kommunerna, Länsstyrelsen, fiskevårdsområdesföreningar, fiskevårdsföreningar, sportfiskeföreningar, 

Biosfärområdet Vattenriket, Lrf, Hushållningssällskapet, Naturbruksgymnasiet Osby, Skånes 

Ornitologiska Förening, samt ett stort antal entreprenörer. 

. 

 

  

Projektägare: 

 

LAG Leader Skånes Ess 

 

 

Projektperiod: 

 

2010-10-01 2011-08-01 

2011-09-01 2014-12-31 

 

Journalnummer: 

 

2010-6273 & 2011-6324 

 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge  

 

Totalt stödbelopp: 

 

408 953 kr 

1 449 470,50 kr 

 

Ideellt arbete: 

 

29 400 kr + 116 814 kr 

 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 

Verka & utvecklas 
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Förstudie transnationellt projekt Piemonte 

I budgeten för 2007-2013 var 5 % avsatt till samarbete med andra leaderområden i EU. 

Leader Skånes Ess sökte efter ett område med gemensamma beröringspunkter där 

möjligheten att lära och inspireras av varandra var stor. En förstudie kring möjligheten 

att påbörja ett transnationellt samarbetsprojekt tillsammans med två leaderområden i 

Piemonte, Italien genomfördes. 

Viktiga beröringspunkter i båda områdena var miljö, mat, turism och småskaligt företagande och 

detta var områden där också nyttan skulle kunna tillfalla inte bara deltagande personer utan hela 

det geografiska området. Tyvärr var intresset hos den andra parten att fortsätta lågt, och ett 

genomförandeprojekt kom aldrig till stånd.   

Vilka genomförde projektet? 

Leader Skånes Ess, GAL Basso Monferrato Astigiano och GAL Langhe e Piemonte samt kommuner och 

företagare i leaderområdena. 

 

 

  

Projektägare: 

 

LAG Leader Skånes Ess  

 

Projektperiod: 

 

2009-10-07  

2012-06-30 

 

Journalnummer: 

 

2009-6782 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge  

 

Totalt stödbelopp: 

 

194 862 kr 

Ideellt arbete: 

 

5 836 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Emmislöv kyrka och livet i kyrkbyn 

I projektet kopplade man den historiska berättelsen om kyrkan till nutid och vad som 

idag pågår i bygden, för att använda som underlag för "kyrkoturism". Genom material 

och underlag, vandringar och föredrag tillgängliggörs ett levande kulturarv för 

fastboende, fritidsboende och turister 

Projektgruppen såg en stor potential i att låta fler upptäcka Emmislöv kyrka som en 

kulturhistoriskt intressant plats i nordöstra Skåne. Tillgänglig och smakfullt förmedlad 

information sågs som avgörande för behållningen av ett besök vid sevärdheten. Genom projektet 

har material och fakta samlats in och flera arrangemang har anordnats. Efter projektets slut har 

liknande arrangemang efterfrågats och genomförts. 

Vilka genomförde projektet? 

Göinge hembygdsförening i samverkan med Östra Broby-Emmislövs pastorat och Östra Göinge kommun 

samt Studieförbundet Vuxenskolan. Referenser är bland annat Lunds Stift och Regionmuséet i 

Kristianstad. 

 

  

Projektägare: 

 

Göinge Hembygdsförening 

 

Projektperiod: 

 

2009-11-26 2014-09-30 

Journalnummer: 

 

2009-6763 

Geografiskt område: 

 

Emmislöv, Östra Göinge 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

68 539 kr 

Ideellt arbete: 

 

121 100 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Trolle-Ljungby Byutveckling – förstudie förskola och skola  

Utan skola - ingen levande landsbygd. Det konstaterade man i Trolle Ljungby och 

ansökte om stöd för att utreda om det skulle fungera att starta en friskola i byn, då den 

kommunala lagts ner. En friskola samt förskola finns nu i byn. Med skolan följde bland 

annat ett återupptaget föreningsliv, en ökning av antalet barnfamiljer samt ett antal 

nya tjänster. 

Under första halvåret 2010 genomfördes flera mindre förstudier för att utreda om det fanns 

underlag och ekonomi att driva en skola och om en lokal matservering med närproducerad mat 

kunde erbjudas. När skolan etablerats iordningsställdes en hemsida inom projektet. 

Vilka genomförde projektet? 

Föreningen i samarbete med Trolle Ljungby IF, Vanneberga IF, Tosteberga byalag, Trolle-Ljungby 

scoutkår, Kristianstads kommun samt lokala företag. 

 

  

Projektägare: 

 

Nymö Förskola ek 

förening 

 

Projektperiod: 

 

2009-12-17 2012-12-31 

Journalnummer: 

 

2010-141 

Geografiskt område: 

 

Trolle-Ljungby, 

Kristianstads kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

161 780 kr 

Ideellt arbete: 

 

105 612 kr 

Privat finansiering: 

 

25 166 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Ålseminarium 
 Ett seminarium med lokalt fokus på vad som kan göras för ålens fortlevnad i 

Helge å och Hanöbukten arrangerades med leaderstöd 2010. Man samlade då 

expertis för att tillsammans belysa ålens situation och ge en samlad bild. 

ÅL 2010 innehöll även en nationell och en internationell del med annan 

finansiering. Lokalt har seminariet inneburit en fortsatt samverkan för ålens 

bevarande. 

Ålen är rödlistad som art och dess utsatta situation och lösningar för fortlevnad är föremål för 

diskussion. Ålakademin verkar för att värna ålen, ålfisket, traditionerna kring fisket samt den 

speciella matlagning som ålen är grund för och den tradition som ålagillen utgör. De tog därför 

initiativet att sammanföra olika perspektiv på vad som kan göras för att rädda ålen lokalt. På 

seminariet medverkade bland annat forskare, ekologer, Världsnaturfonden, 

Naturskyddsföreningen, ålfiskare och EON. 

Vilka genomförde projektet? 

Ålakademin tillsammans med intressenter i Kristianstads kommun, Länsstyrelsen, Biosfärområdet 

Vattenriket, Hushållningssällskapet, ägare av kraftverk i Helgeå och dess biflöde, Fiskeriverket, Sydkustens 

fiskeområde, fiskevårdsområden i Helgeå, ålfiskare, Ålfonden m. fl. 

 

  

Projektägare: 

 

Ålakademin  

 

Projektperiod: 

 

2009-12-18   

2010-12-31 

 

Journalnummer: 

 

2010-141 

Geografiskt 

område: 

 

Åhus, Kristianstad 

kommun, med fokus 

på Helge å dalgång 

 

Totalt stödbelopp: 

 

149 373 kr 

Ideellt arbete: 

 

87 325 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Det mångkulturella samhället 

Ett projekt som, efter uttalade behov i kommunen, verkade för möten mellan 

människor med olika bakgrund i Osby. Genom olika aktiviteter, såsom föreläsning, 

matlagning och studieresa, skapades kontakter och utbyten mellan personer från olika 

kulturer. 

Syftet med projektet var att få fler att se fördelar med utbyte mellan människor från andra länder. 

Kontakt mellan olika grupper skapades genom tre aktiviteter; en föreläsning om språk, 

internationell matlagning samt en studieresa. Delaktigheten var hög, men 40 deltagare på 

föreläsningen och 100 deltagare under de två övriga arrangemangen. Därtill var responsen mycket 

god och samtliga aktiviteter uppskattade. Efteråt ökade andelen utlandsfödda i föreningen. 

Vilka genomförde projektet? 

Osby föräldraförening Hem och skola, PRO och Osby kommun. 

 

  

Projektägare: 

 
Hem och skola 

Osby 
 

 

Projektperiod: 

 
2009-12-18   

2010-08-31 
 

Journalnummer: 

 
2010-68 

Geografiskt 

område: 

 

Osby kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

57 726 kr 

Ideellt arbete: 

 

63 350 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Visseltofta byskola 

Visseltofta byskola är skolan som genom ett leaderprojekt fick oss att tänka om. 

Varför ska landsbygdens barn bussas till staden och inte tvärtom? Under projekttiden 

närmast fördubblades elevantalet och flera elever från Osby tätort valde Visseltofta 

byskola på landet. I projektet låg också ett fokus att synliggöra landsbygdens värden 

som levnadsort. 

Syftet med att genomföra projektet var för att säkerställa byskolans framtid. Under flera decennier 

har skolan periodvis varit nedläggningshotad. Genom att stärka profil och styrkor grundlades en 

bas för positiv marknadsföring som i kombination med ett aktivt arbete från skolledningen ledde 

till ändrade förutsättningar för skolan på ett gynnsamt sätt. Projektgruppen arbetade också för att 

lyfta fram byn och bygden som ett alternativt boende samt skapa förutsättningar att göra byn till 

en inflyttningsbygd.  

Skolskjutsen från Osby till Visseltofta är fortfarande kvar 2015, vilket är en förutsättning för att 

elever från tätort skall ges möjlighet att gå i byskolan. Visseltofta föräldraförening jobbar ständigt 

med skolans existens och dess utvecklingsmöjligheter. 

Vilka genomförde projektet? 

Föräldraföreningen i samverkan med Wisseltofta IF, Hembygdsföreningen i Visseltofta, Byalaget och 

Osby kommun. 

 

  

Projektägare: 

 

Visseltofta 

föräldraförening 

 

 

Projektperiod: 

 

2010-01-01

2013-05-30 

 

Journalnummer: 

 

2010-2391 

Geografiskt område: 

 

Osby kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

1 266 977 kr 

Ideellt arbete: 

 

211 209 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Ålhajking i Ålakustens Ålarike 

Detta var ett projekt för att skapa upplevelsepaket kring Ålakusten och dess gamla 

kultur. Arbetet med att rädda ålen för framtiden pågår, då arten är rödlistad. Samtidigt 

lever de gamla traditionerna kring fisket och skrönorna om ålafisket vidare. Längs 

kusten lever och livnär sig ålafiskare, krögare, konstnärer och formgivare. Projektet 

sammanförde dessa och genomfördes med mycket stor samverkan mellan ideella och 

privata aktörer i bygden och med kommunen som viktig samarbetspartner.  

Projektet föregicks av en förstudie som samlade de deltagande aktörerna och förankrade idén. I 

genomförandeprojektet planerades och initerades exklusiva ålakustvandringar med boende, mat 

och upplevelser i form av konst, musik, teater och naturupplevelser m.m. Informationsmaterial 

och en översiktskarta togs fram och dessutom en bok, som utöver den speciella maten beskrev 

delar av vandringen i bilder och historik med kulturella inslag. Även en film om ålfiskets historia 

och traditioner gjordes, att använda som introduktion vid ålakustvandringarna.  

Projektet har skapat ett nätverk av företag längs kusten som under projektets gång också hittat 

nya nätverk för samarbete, t ex i ett projekt kring kulturella och kreativa näringar längs kusten.  

Projektet födde också idén om att arbeta fram ett förslag till en ansökan till UNESCO om att 

göra ålafisket mellan Åhus och Stenshuvud till ett immateriellt världsarv, vilket Skåne hitintills 

ännu inte har något. 

Vilka genomförde projektet? 

Ålafiskare, konstnärer, krögare, designers och företagare längs Hanöbuktens kust i samarbete med 

Kristianstad kommun. 

 

Projektägare: 

 

Ålarouten ideell förening/ 

Kristianstad kommun 

 

 

Projektperiod: 

 

2010-05-01 2012-09-31 

Journalnummer: 

 

2010-1490 

Geografiskt område: 

 

Kuststräckan mellan 

Maglehem och Åhus 

 

Totalt stödbelopp: 

 

764 947 kr 

Ideellt arbete: 

 

616 342 kr 

Privat finansiering: 

 

121 400 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Framtidsprojektet 

Scoutgården i Österslöv är en samlingsplats för hela Balsbygden. I Framtidsprojektet 

önskade man utöka verksamhetsmöjligheterna genom att renovera kök och toaletter 

och tillgänglighetsanpassa lokalerna. Man ville öka det ideella engagemanget i bygden 

och skapa en mötesplats för ungdomar och aktörer i Balsbygden, en mötesplats även 

tillgänglig för andra föreningar än scoutkåren.   

Projektet genomfördes i tre delar: byggnation, utmanarscouternas delprojekt samt mål som hade 

att göra med entusiasmen för kåren och dess samverkan med andra föreningar. 

Utmanarscouternas delprojekt innebar att ungdomar mellan 15-19 år lärde sig projektledning och 

marknadsförde scoutgården för att få uthyrningar som skulle generera en stabil intäkt till 

föreningen.  

Scoutgården har genom projektet blivit en mer attraktiv mötesplats som erbjuder större 

möjligheter för hela bygden. 

Vilka genomförde projektet? 

Näsby-Österslövs scoutkår. Dialog med riksgymnasiet, deltagare från scouter i Paraguay. 

 

  

Projektägare: 

 

Näsby-Österlövs scoutkår 
 

Projektperiod: 

 

2010-03-26 2011-01-30 

Journalnummer: 

 

2010-2746 

Geografiskt område: 

 

Österslöv, Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

98 600 kr 

Ideellt arbete: 

 

261 350 kr 

Privat finansiering: 

 
10 000 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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OS-Byn 

Leadermetoden bygger på gränsöverskridande samverkan. I Osby undersökte man i 

förstudien OS-BYn hur många olika föreningar i samverkan bäst kunde utveckla ett 

område för idrottsaktiviteter med mera.  

I Osby tätort ligger en stor idrottsplats där ishall, boulebana, tre fotbollsplaner, tennishall och fem 

tennisbanor finns. Mellan idrottsföreningarna fanns ibland täta skott och var och en arbetade för 

sin sak. Genom förstudien undersöktes hur föreningarna kunde samverka för utveckling. 

Ett stort antal aktiva har deltog i träffar för att diskutera behov, önskemål och visioner på kort 

och lång sikt. De huvudsakliga föreningarna enades om gemensamma utrymmen och ett totalt 

utnyttjande av tillgängliga ytor på området. En plan för samarbetsområden togs fram. 

Vilka genomförde projektet? 

Osby Ishockeyförening i samverkan med Idrottsföreningen Kamraterna Osby, NIKO, Osby 

Boulekamrater, Osby Bowlingssällskap, Osby Föräldraförening Hem och Skola, Osby Ishockeyklubb, 

Osby Konståkningsklubb, Osby Motorklubb, Osby Skyttesällskap och Osby Tennisklubb samt 

kommunen. 

 

 

 

 

 

  

Projektägare: 

 

Osby Ishockeyklubb 

 

Projektperiod: 

 

2010-04-30  

2010-12-30 

 

Journalnummer: 

 

2010-3200 

Geografiskt område: 

 

Osby 

Totalt stödbelopp: 

 

105 022 kr 

Ideellt arbete: 

 

84 101 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Leader cooperation LAG Kelme-Skånes Ess, 

förstudie och genomförandeprojekt 

I Leader Skånes Ess strategi var 5 % av budgeten avsatt till samarbetsåtgärden. När 

steget togs att planera ett transnationellt samarbete letade vi efter ett område med 

gemensamma beröringspunkter. I en förstudie upprättades kontakter mellan Leader 

Skånes Ess och ett leaderområde i Litauen, Kelme Partnerskap LAG. Förstudien ledde 

sedan till ett genomförandeprojekt.   

En projektgrupp, besökte leaderområdet Kelme under våren 2011 för att ta fram och konkretisera 

möjliga samverkansprojekt. Viktiga beröringspunkter i båda områdena är natur, jordbruk och 

småskaligt företagande Resultatet av förstudien utgjorde underlag för en projektansökan om ett 

genomförandeprojekt. I genomförandeprojektet konkretiserades utbyten inom hantverk: trä, sten, 

textilier, keramik, samt slowfood. Dimensionen hållbar utveckling berördes flitigt. 

Kontakter mellan länderna skapades och upprätthålls fortfarande både på ideell nivå och via 

verksamhetskontoren. 

Vilka genomförde projektet? 

Leader Skånes Ess och KAG Kelme, kommunerna samt lokala företag och föreningar.  

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

 

Projektperiod: 

 

2010-07-01  2011-12-31 

2012-07-01  2014-06-30 

 

Journalnummer: 

 

2010-5252 

2011-7935 

 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge 

kommuner samt 

leaderområdet i Litauen 

Totalt stödbelopp: 

 

194 862 kr 

637 394 kr 

 

Ideellt arbete: 

 

5 836 kr 

153 575 kr 

 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Hästcentra Skåne Nordost 

Kommunerna i mellan- och nordöstra Skåne gick i projektet Hästcentra samman för att 

skapa säkra rid- och körleder över kommungränserna. Samtliga tre leaderområden 

som berördes stöttade projektet. Hästrelaterade verksamheter ställer krav på bra 

infrastruktur och hästturism är en viktig komponent i utvecklingen inom 

besöksnäringen. 

Genom rid- och körledssatsningen ville kommunerna skapa möjligheter för företagande och 

fritidsverksamhet med hästinriktning på ett hållbart sätt. Inom projektet genomfördes en 

grundläggande inventering av möjligheten till att skapa ridleder i respektive kommun samt att ett 

tydligt skyltkoncept arbetades fram för ett tydligt skyltprogram mot besökare och hästnäring i 

regionen.  

Det fanns många intressenter men inget riktigt driv att genomföra och ta del av fortsatt arbete 

med leden. Inte heller en sammanhållande, extern projektledare. Därtill försvårade 

nyttjanderättsavtal med markägare och föreningar genomförandet på flera platser och gjorde att 

stora delar leden tvingades ut på Trafikverkets vägar. Det sågs som en risk, inte bara för hästen 

och ryttaren, utan även för bilister och andra som nyttjar vägarna. Det skapades därför ingen 

gemensam rid- och körled. Inför framtida arbeten med likande leder i respektive kommuner finns 

dock ett gediget underlag att luta sig mot och inhämta kunskap för en snabbare och mer 

framgångsrik utveckling.  

Vilka genomförde projektet? 

Representanter från respektive kommun och Lunds universitet i samarbete med Hästen i Skåne, 

Länsstyrelsen, Stiftelsen Skånska landskap, Trafikverket samt företag inom hästnäringen. 

 

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

 

Projektperiod: 

 

2010-07-01  2015-01-15 

Journalnummer: 

 
2011-634 

Geografiskt område: 

 

Kommunerna Bromölla, Eslöv, 

Hässleholm, Hörby, Höör 

Kristianstad, Osby och Östra 

Göinge. 

 

Totalt stödbelopp: 

 

229 159 kr 

Ideellt arbete: 

 

0 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Integrering av utländska fastighetsägare 

I Osby kommun är ca 40 % av alla fritidhus ägda av utländska fastighetsägare. I 

Markaryds kommun och i Älmhult är siffran ännu högre. I denna förstudie, stöttad 

även av Leader Linné, undersöktes hur man kan arbeta för att uppmuntra till 

inflyttning och fast etablering av utländska fastighetsägare längs vägen ”Tvärleden”, 

eftersom de är en potential för tillväxt. Förstudien visade att stort intresse fanns. En 

rekommendation var att utse en kontaktperson i kommunerna för olika frågor.   

Genom utskick av cirka 1400 personliga brev och enkäter samt 100 intervjuer inventerades 

utländska fastighetsägares intresse för permanent boende. Förstudien skulle utreda potentialen 

dessa utgjorde för kommunernas framtida befolkningsutveckling. Utvärdering av enkäterna visade 

ett stort intresse för inflyttning, nästan 300 personer hade funderat på detta.  

En analys gjordes av vilka aktiviteter, vilken information och stöd som fastighetsägarna önskade. 

Informationsbehovet var stort, framförallt kring skatter, personnummer, lediga jobb, språkkurser 

och kontaktpersoner inom kommunerna. Många önskade också språkkurser och kontaktnät. 

Vilka genomförde projektet? 

Osby, Markaryd och Älmhult kommuner, lokala föreningar, byalag, ABF, SV samt utländska 

fastighetsägare. 

 

  

Projektägare: 

 

Osby kommun 

 

Projektperiod: 

 
2011-03-01 

2012-02-29 

 

Journalnummer: 

 

2010-5798 

Geografiskt område: 

 

Osby, Markaryd och 

Älmhult kommuner. 

 

Totalt stödbelopp: 

 

167 339 kr 

Ideellt arbete: 

 

17 150 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Upplev Ivösjöns arkipelag 

För att möta det ökande antal besökare till Ivösjöns nordöstra del anordnade Wetlandi, 

tillsammans med företag, föreningar och Bromölla kommun, friluftsplatser längs 

Holjeån och vid Ivösjön. Man förberedde för god naturhållning i området enligt 

allemansrättens principer och tog fram kartor med information.   

Många besökare efterfrågade upplevelser med fiske, kanot, cykel, vandring, övernattning i natur 

och på vandrarhem vid Ivösjöns nordöstra del. Med besökarna följde behovet av välutrustade 

besöksplatser i anslutning till sjön. Vid projektets start fanns inget informationsmaterial och det 

var svårt att kontrollera var besökarna uppehöll sig och att de betedde sig på önskvärt sätt så att 

strandområden inte förstördes, privat mark inte beträddes och allemansrättens principer 

efterlevdes. I projektet identifierades lämpliga platser för besök och friluftsaktiviteter samt bra och 

tillgängliga kartor togs fram. Genom rätt information på rätt plats ville man minska risken för 

åverkan, slitage och olyckor. Dessutom ville man både stimulera till samverkan mellan olika 

aktörer i området samt öka efterfrågan på lokalt producerade varor och tjänster.  

Ivösjöns Arkipelag har idag utvecklats till ett etablerat besöksmål med betydligt ökad mängd 

besökare och ökad uthyrning av kanoter, boende och försäljning av fiskekort (dagskort). 

Upplysning om besöksmålet samt hur besökaren förväntas bete sig har gjort lättare för personal 

att förmedla. Projektet lever vidare genom ett utökat antal besöksplatser 2014, vilket också 

kommer markeras på kommande versioner av kartan. Under 2015 kommer platserna förses med 

kompletterande att utrustning för att förenkla renhållningen av platserna. 

Vilka genomförde projektet? 

Wetlandi Event, Bromölla kommun, FossilForum, Barnakälla vandrarhem, Oretorps stugor, Ivösjöns 

fiskevårdsförening, Holjeåns fiskevårdsförening, Bromölla scoutkår, Humleslingan, Kristianstad kommun 

och Humletorkans vandrarhem. 

 

Projektägare: 

 

Wetlandi Event 

 

Projektperiod: 

 

2010-08-01  2012-11-01 

Journalnummer: 

 

2010-7340 

Geografiskt område: 

 

Ivösjön, Bromölla kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

227 132 kr 

Ideellt arbete: 

 

114 847 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Våga växa som biodlare med ny teknik 
I projektet prövade man i en grupp biodlare att använda digital vågteknik för att kunna 

följa bisamhällena och dess förändringar under året. Detta med förhoppning att få fler 

biodlare att våga utöka sin verksamhet och satsa på vidareutveckling. Informationen 

från vågarna fanns tillgängliga på SBR:s hemsida för samtliga 10 500 svenska biodlare 

att ta del av. Resultatet blev att antalet bisamhällen i gruppen ökade med 48 %. Att 

vind påverkar skördens storlek påvisades och kommer att utredas ytterligare.   

Det finns ett behov av fler bisamhällen då en ökad pollinering kan bidra till ett rikare 

odlingslandskap. En hög vinterdödlighet i bisamhällen är en stor begränsande faktor i viljan att 

utöka sin verksamhet till fler bisamhällen. Projektet Våga växa handlade om att i grupp öka 

kompetensen hos biodlarna om vilka faktorer som orsakar dödligheten, testa ny teknik som ger 

möjlighet till information om förändringar över året. Målet var att få fler biodlare att utöka sin 

verksamhet och i grupp nå fram till gemensamma lösningar. Resultatet spreds sedan till flera 

biodlare i Sverige, Danmark och Norge via riksförbundet samt via Nätverket för biologisk 

mångfald. Flera deltagare gick sedan vidare i ytterligare ett utvecklingsprojekt, Bipollenlandet. 

Före projektet diskuterades eller togs det inte hänsyn till vinden vid uppställning av bikupor. Det 

kan förväntas att det kan bli en forskning runt projektets intentioner. 

Vilka genomförde projektet? 

Sveriges biodlares riksförbund. Samarbete med projektet Mångfald på slätten, Trafikverket, 

Biodlingsföretagarna, Partnerskap Alnarp, Lantmännen, Svensk Raps. LRF, SLU, flera 

hushållningssällskap, naturbruksgymnasiet i Nuntorp, Lunds Universitet samt Nätverket för biologisk 

mångfald. 

 

  

Projektägare: 

 

Sveriges biodlares 

riksförbund 

 

Projektperiod: 

 

2011-01-13   

2014-03-31 

Journalnummer: 

 

2011-208 

Geografiskt område: 

 

Kristianstadstrakten 

Totalt stödbelopp: 

 

269 716 kr 

Ideellt arbete: 

 

296 364 kr 

Privat finansiering: 

 
19 419 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 

 



 

 

35 

 

Sommarteater i Yngsjö 
 Ett klassiskt verk i ny tappning för att locka folk från staden till landet, en strävan att 

engagera ungdomar och en vilja att sätta mångfalds- och jämställdhetsfrågor på 

agendan. 2011 fick MacBeth goda recensioner och mycket uppmärksamhet. Projektets 

resultat visade dock på svårigheten att locka en större publik än 1500-2000 besökare 

och att framtida teatersatsningar bör ha det som utgångspunkt.   

I projektet ville man genom omfattande marknadsföringsinsatser nå en bred publik och befästa 

begreppet Sommarteater i Yngsjö som en återkommande verksamhet. Projektgruppen ville också 

genom uppsökande verksamhet hos ungdomar stimulera teaterintresset och i workshops ta upp de 

olika aspekter på mångfald och jämställdhet som återspeglas i pjäserna. Trots stor medial 

uppmärksamhet lyckades man inte öka publikantalet som man hoppades.  

Vilka genomförde projektet? 

Teater Quilt i samarbete med Teaterlogen, lokala näringslivet och Riksteatern. 

 

  

Projektägare: 

 

Teater Quilt 

 

Projektperiod: 

 

2011-01-10  2011-10-31 

Journalnummer: 

 

2011-242 

Geografiskt område: 

 

Yngsjö, Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

300 000 kr 

Ideellt arbete: 

 

131 425 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Förstudie Ekeshultsån & Rädda Immeln 
Förstudien Ekeshultsån var början till det stora projektet Rädda Immeln. Målet med 

förstudien var att ta fram ett bra planeringsunderlag över vilka åtgärder som var mest 

kostnadseffektiva att genomföra vid Ekhultsåns avrinningssystem för att återfå en god 

vattenkvalitet och säkra Immelns framtid.  

Projekten syftade till att förbättra vattenkvaliten i ån samt den biologiska mångfalden och 

förväntas ge positiva effekter på sikt i Immelnsjön. Ekeshultsån har sitt upprinningsområde norr 

om sjön Immeln och står för ca 50 % av tillflödet till sjön. Ån har ett tillrinningsområde på ca 

12 000 ha bestående av skogsmark, jordbruksmark och tätortsanknuten mark.    

Den av Leader finansierade delen av projektet Rädda Immeln innefattade åtgärder på land, såsom 

kantzoner och lövskogsplantering. En visningssträcka anlades för att inspirera avseende vatten, 

natur- och fiskevård i Ekeshultsån. Intresserade markägare gavs utbildning och information. 

Samtidigt gjordes vattenåtgärder med LOVA-stöd. 

Det finns år 2015 förslag att koppla samman visningssträckan med Skåneleden. Rädda Immeln 

har också rönt stor uppmärksamhet internationellt som gott föredöme gällande konkreta åtgärder 

för förbättrad vattenkvalitet. 

Vilka genomförde projektet? 

Osby och Östra Göinge kommuner, Naturbruksgymnasiet i Osby, Svea Skogsförvaltning AB, Hana 

Entreprenad AB, Naturvårdsingenjörerna i samarbete med Kristianstad och Bromölla kommun, Skräbeåns 

vattenråd, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Skåne samt Immelns fiskevårdsområde. 

Projektägare: 

 

Naturbruksgymnasiet Osby 

Östra Göinge kommun 

 

 

 

Projektperiod: 

 

2011-01-20  2011-08-30 

2012-03-12  2015-01-31 

 

Journalnummer: 

 

2011-548 

2012-2177 

 

Geografiskt område: 

 

Osby och Östra Göinge 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

50 000 kr 

1 270 943 kr 

 

Ideellt arbete: 

 

25 640 kr 

84 963 kr 

 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Lärsemester 
 Lärsemester var ett projekt för att under 2011 pröva ett koncept kring upplevelser och 

lärande under semestern i Osby. Konceptet omfattade kortare kurser och utbildningar 

sammankopplade med upplevelser.  

Upplägget var att genomföra två kursveckor med olika kurser och utbildningar för att pröva 

konceptet. Trots stor medial uppmärksamhet påbörjades inte marknadsföringen, på grund av 

tidsbrist, förrän en månad innan första aktiviteten. I slutrapporten tror man att det varit den 

främsta orsaken till för få anmälda deltagare  sommarsemestern planeras ofta långt i förväg.  

Resultatet av prövningen blev att då deltagarunderlaget inte var stort nog gick det inte heller att 

utvärdera konceptet som sådant. Den aktivitetet som genomfördes var mycket uppskattad och 

med större framförhållning tror projektgruppen att det finns goda möjligheter att konceptet blir 

vinnande. 

Vilka genomförde projektet? 

Lärsemesterföreningen i samarbete med Osby kommun, Osby turistbyrå, Osby näringsliv samt 

naturbruksgymnasiet. 

 

  

Projektägare: 

 

Osby 

lärsemesterförening 

 

 

 

Projektperiod: 

 

2011-03-18   

2011-08-31 

 

Journalnummer: 

 

2011-3220 

Geografiskt område: 

 

Osby kommun 

Totalt stödbelopp: 

 

170 089 kr 

Ideellt arbete: 

 

24 850 kr 

Privat finansiering: 

 

16 643 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Föreningssamverkan i Hjärsås församling för motion 

och rekreation  
I projektet iordningställdes en 2,8 mil lång cykelled mellan Sibbhult, Hjärsås och 

Immeln. Leden är väl skyltad för att man inte ska missa natur- och kulturvärden längs 

vägen.  Projektet genomfördes av sju ideella föreningar i samverkan. 

Projektgruppen ville skapa en cykelväg där det skulle vara möjligt att cykla säkert och tryggt utan 

att oroas av motorburen trafik. Dessutom ville gruppen lyfta fram sevärdheter och bygdens rika 

kulturhistoria längs cykelvägen. I projektet röjde man och iordningställde leden. Information togs 

fram och sammanställdes på svenska och engelska. Skyltar tillverkades och sattes upp vid 

rastplatser. 

Cykelleden marknadsförs år 2015 av Östra Göinge kommun och Visit Skåne. 

Vilka genomförde projektet? 

Sju föreningar i samverkan. Länsstyrelsen i Skåne. 

 

  

Projektägare: 

 

Föreningssamverkan i  

Hjärsås församling 

 

 

 

Projektperiod: 

 

2012-11-16  2014-07-30 

Journalnummer: 

 

2011-3998 

Geografiskt område: 

 

Hjärsås församling, Östra 

Göinge kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

676 814 kr  

Ideellt arbete: 

 

364 712 kr 

Privat finansiering: 

 

8 090 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Tillsammans skapar vi framtiden 
I Bromölla hämtade man inspiration från Fryshuset i Stockholm och skapade ett 

kreativt centrum och en mötesplats för ungdomar. Projektet Framtidshuset började 

genom en mindre förstudie där förutsättningarna undersöktes. I genomförande-

projektet drog man igång verksamheten.   

I kommunen fanns en stor andel ungdomsarbetslöshet och grupper av människor som av olika 

skäl inte fick plats på arbetsmarknaden. Projektet syftade till att skapa en samhällsnyttig 

mötesplats och ett kreativt centrum för ungdomar att utveckla nya verksamheter samt att finna 

nya metoder för sysselsättning/praktik. I projektet startades ett ungdomscafé tillsammans med 

flera aktiviteter, bland annat internationella kvällar, inspirationsträffar och workshops.  

Ett socialt företag som tidigare inte fanns etablerades genom projektet. Ambitionen är att vara 

vägen tillbaka för arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa, långtidssjuka eller för de som har ett 

behov av uppbyggande. Framöver utökas insatser inom andra områden såsom datorkunskap och 

språk. 

Vilka genomförde projektet? 

Föreningen Framtidshuset i samarbete med Bromölla kommun, Coompanion, Arbetsförmedlingen, 

Fritidsgården Tunnan, Skånsk Arbetskraft, Kristen Samverkan. 

 

  

Projektägare: 

 

Framtidshuset 

 

 

Projektperiod: 

 

12-01-01  2013-12-31 

Journalnummer: 

 

2011-6346 

Geografiskt område: 

 

Bromölla 

Totalt stödbelopp: 

 

1 439 732 kr  

Ideellt arbete: 

 

220 759 kr 

Privat finansiering: 

 

474 807 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Upptåg 
I projektet Upptåg marknadsfördes orterna Diö, Gemla och Killeberg, som fick påga- 

och krösatågstopp under 2013, och genom stoppen hade stor potential att bli 

attraktiva uppstickare längs stambanan.    

Projektets uppdrag var att skapa samlingsplatser och arenor som skulle göra föreningsliv, företag 

och medborgare aktiva och mobilisera krafter. En inventering gjordes av vad man på respektive 

ort behövde satsa på för att få bygden att blomstra. Huvudaktiviteten var marknadsföring av 

orterna i olika media. 

Marknadsföringen resulterade bland annat i en app som orterna, tillsammans med hemsidor, kan 

använda för att nå ut med information. Mycket har satts i rullning i orterna och det har vuxit 

fram goda och starka idéer. 

Vilka genomförde projektet? 

Kommunerna i samarbete med samhällsföreningar, idrottsföreningar och byalag. 

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess. (Osby 

kommun var 

genomförande) 

 

 

Projektperiod: 

 

2011-11-17  2014-11-30 

Journalnummer: 

 

2012-1305 

Geografiskt område: 

 

Osby, Växjö och Älmhult 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

579 813 kr 

Ideellt arbete: 

 

69 825 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Förstudie ekoturistdestination Kristianstad 
 Genom nordöstra Skåne stora naturtillgångar finns goda grundförutsättningar för att 

skapa en attraktiv ekoturistdestination som erbjuder naturnära upplevelser och 

produkter. Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna och ramarna för att i 

ett genomförandeprojekt skapa en ekoturistdestination.  

I förstudien skapades ett nätverk för ekoturismutveckling för att undersöka intresse och behov hos 

det lokala näringslivet. Två workshops och en studieresa till biosfärområdet Vänerskärgården 

genomfördes. Förstudien visade att man bör invänta nationella riktlinjer för certifiering av 

ekoturistprodukter istället för att skapa kortsiktiga lokala kriterier. Behovet hos det nya 

företagsnätverket handlade främst om kompetensutveckling och stöd i produktutveckling, vilket 

kommunen bedömde att det inte var nödvändigt att söka projektmedel för då det rymdes inom 

ramen för ordinarie budget. 

Vilka genomförde projektet? 

Kristianstad kommun, biosfärkontoret Vattenriket, företag och föreningar inom besöksnäring. Samarbete 

med nätverket för grön turism inom Vänerskärgården med Kinnekulle, Tourism in Skåne samt 

Ekoturismföreningen. 

 

  

Projektägare: 

 

Kristianstad kommun 

 

Projektperiod: 

 

2011-11-23   2012-09-30 

Journalnummer: 

 

2011-7936 

Geografiskt område: 

 

Kristianstad kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

118 185 kr 

Ideellt arbete: 

 

69 213 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Platsorganisation Åhus 
Hela 90 föreningar och företag samverkar under plattformen Platsorganisation Åhus. 

Det började 2012 som ett leaderprojekt för att genom samverkan skapa långsiktig 

utveckling och göra det bästa av Åhus. Idag är Platsorganisation Åhus en egen 

förening som drivs med stöd av Kristianstad kommun och det lokala näringslivet.   

När projektet startade karakteriserades Åhus av ett rikt föreningsliv och många eldsjälar, men 

också en stor brist på samverkan dem emellan. Många företagare upplevde också att det var 

krångliga beslutsvägar och kanaler in till kommunen. Projektidén var därför att samla det breda 

spektret av lokala krafter  föreningar, företag och boende  i en förening och skapa ett forum för 

att genom samverkan stärka Åhus identitet. Projektets olika aktiviteter såsom workshops, 

samverkansmöten, öppna möten och marknadsundersökningar skapade översikt och struktur på 

det som händer i Åhus. Samordning skedde genom de nyskapade nätverken och arbetsgrupperna 

samt även digitalt genom hemsida med gemensamt kalendarium och sociala medier.  

Föreningen bedriver år 2015 stadigvarande verksamhet med fokus på samhällsutveckling med 

gällande fokusområden: näringsliv, besöksnäring, infrastruktur och ungdomar. 

Vilka genomförde projektet? 

I projektgruppen ingick representation från ICA Kvantum Åhus, Dennis Blommor, Kristianstad 

kommun, Hotel ÅhusStrand, LAG, Sparbanken 1826, Åhus Tryckeri, Berger & Co, Platsorganisation 

Åhus, Åhus Beachhandboll Festival, Restaurang Pråmen. Nära dialog har förts med lokala föreningar och 

företag samt nätverksgrupper kring landsbygdsutveckling. 

 

  

Projektägare: 

 

Platsorganisation Åhus 

 

Projektperiod: 

 

2011-11-15  2014-03-31 

Journalnummer: 

 

2011-8005 

Geografiskt område: 

 

Åhus, Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 708 738 kr 

Ideellt arbete: 

 

234 934 kr 

Privat finansiering: 

 

246 138 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Fördjupad förstudie kring Vinlandet Sverige och 

utvecklingen av branschen fermenterade drycker 
Förstudien syftade till att klargöra vad som behöver göras för att utveckla 

fermenterade bär- och fruktprodukter i nordöstra Skåne. En handlingsplan togs fram 

genom dialog mellan vinodlare, frukt- och bärförädlare, distributörer, marknadsförare, 

forskare, företagsutvecklare och investerare.  

Idén var att genom fördjupad dialog mellan vinodlare, frukt- och bärförädlare, distributörer, 

marknadsförare, forskare, företagsutvecklare och investerare, skapa klarhet i vad ett regionalt stöd 

borde innehålla och vilken form det borde ha för att optimera utvecklingen av branschen 

fermenterade drycker baserade på frukt och bär. Man ville även etablera Vinlandet Sverige med 

säte i Leader Skånes Ess och därför utreda hur ett branschstöd kunde finansieras. I projektet 

arrangerades dialogmöten, workshops samt ett event som resulterade i att en handlingsplan togs 

fram som belyste hur vinnäringen kan etableras i Sverige. 

Vilka genomförde projektet? 

Cehlin Vingård, Vingården Åhus, Nordanvik vingård, Föreningen Svenska Vinodlare, 

Krinova/Transoformat, Gustibus AB, Hushållningssällskapet, Centrum för Innovativa Drycker, 

Högskolan Kristianstad, Livsmedelsakademin, Smaka på Skåne, SLU. 

 

  

Projektägare: 

 

Krinova AB 

 

Projektperiod: 

 

2011-11-30  2012-12-31 

Journalnummer: 

 

2011-7937 

Geografiskt område: 

 

Kristianstad 

Totalt stödbelopp: 

 

504 733 kr 

Ideellt arbete: 

 

211 313 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Förstudie för närvärme 
I en förstudie för närvärme i Skepparslöv undersöktes om det fanns underlag för en 

gemensam närvärmeanläggning för hela byn. Det visade sig att antalet hus och 

fastigheter var för litet i förhållande till antal meter värmekulvert som behövde grävas 

ner. Det blev för dyrt.   

Lantbrukaren Marcus Lundmark i Skepparslöv planerade att uppföra ett växthus för att 

producera ekologiska tomater, och ville värma upp växthuset med biobränsle. Samtidigt planerade 

Hushållningssällskapet, med kontor i byn, för en ny uppvärmningsanläggning för sina lokaler. 

Tillsammans ville man undersöka om det fanns underlag för en gemensam närvärmeanläggning 

för hela byn. Förstudiens mål var att undersöka vilka möjliga intressenter som fanns, hur 

ledningsnätet skulle kunna byggas samt hur ägarförhållanden skulle kunna se ut. 

Samtliga fastighetsägare i byn kontaktades och bjöds in till en informationsträff. 

Sammanslutningen var stor och byborna positiva. Också en enkätundersökning genomfördes. 

Beräkningar visade dock att energitätheten i Skepparslöv var för låg då antalet fastigheter var för 

få för det antal meter kulvert som behövdes. 

Vilka genomförde projektet? 

Skepparslövs Lantbruk och Hushållningssällskapet. 

 

  

Projektägare: 

 

Marcus Lundmark/ 

Hushållningssällskapet 
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Samling vid brunnen – förstudie & reportrarna 
I förstudien tog projektgruppen fram en utvecklingsplan för hur man, med 

bygdegården i Arkelstorp som nod, kan skapa hållbara samarbeten för fler jobb, 

innovationer och social sammanhållning.  I projektet Samling vid brunnen – 

reportrarna omsattes dragna erfarenheter till genomförande. De starka krafterna i 

bygden samlades på en webbportal och i en marknadsföringsfolder. 

Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. Förstudien 

syftade till att ta fram en utvecklingsplan med förslag till konkreta samarbeten för att få platsen 

att sprudla och fungera som mötesplats där möjligheter till nya jobb och innovativa lösningar 

kunde utbytas. Bygdegårdsföreningen hade en aktiv styrelse med 150 personmedlemmar och ett 

40-tal engagerade företag. Föreningen belyste genom förstudien förutsättningarna och dessa 

framtogs på möten, i gruppdialoger, genom föreläsare och temaaktiviteter. Det framkom att det 

stora engagemanget behövde en gemensam plattform att kommunicera utåt från, för att låta 

befolkning och besökare ta del av vad bygden erbjuder. I genomförandeprojektet skapades därför 

en gemensam webbportal, med möjlighet att låta allmänheten agera som reportrar, samt 

marknadsföringsfoldern Essens. Arbetet att stärka samverkan fortsatte. Projekten har skapat 

återkommande engagemang och aktiviteter. 

Vilka genomförde projektet? 

Föreningen Christina, Företagarna, Kristianstad kommun, Oppmanna Vånga bygderåd, VMA, Vånga 

Skördefest, Vångabergets slalomklubb, Queenia. 
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0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Upptäck Änglanejden & Nätsamverkan Änglanejden 
Upptäck Änglanejden var projektet för att sätta området i södra delen av Kristianstad 

kommun på kartan, bokstavligt och bildligt. Genom projektet introducerades ett nytt 

geografiskt begrepp, Änglanejden, och ett gemensamt varumärke för aktörer och 

företag i området skapades. I följdprojektet Nätsamverkan Änglanejden, satsades 

särskilt på näringsliv och tillväxt. Med stöd av en affärsplan var målet att utarbeta 

hållbara strategier för långsiktig tillväxt och konkreta satsningar genom att skapa ett 

engagerat nätverk som samordnar utvecklingskrafter.   

Landsbygden i södra delen av Kristianstad kommun har saknat samverkan mellan aktörerna och 

en gemensam strategi för utveckling. Genom Upptäck Änglanejden samordnades 

lokalbefolkningen kring nya satsningar och synliggörandet av området. I Nätsamverkan 

Änglanejden förankrades affärsplanen hos det lokala näringslivet .Föreningen har gjort förstudier 

inom fem olika områden: Forsakarområdet, lokalproducerad mat, kultur/konst, företagsnätverk 

och ungdomar, och fortsätter jobba vidare med dem.  

Vilka genomförde projektet? 

Föreningen Änglanejden, Kristianstad kommun. Samarbete med Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Visita och 

Region Skåne. 
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Ferieföretagarna 
Ferieföretagarna var en bred satsning på unga och sträckte över hela leaderområdet. 

Projektidén var att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap 

genom att starta och driva företag som sommarjobb, och man samverkade även med 

Leaders ungdomssatsning Unga Ess. I minst 4 veckor drev 31 ungdomar företag.    

Projektledare, Leaders ungdomscoach och kommunernas näringslivsansvariga samverkade kring 

att mobilisera ungdomar att söka till Ferieföretagarna.  Efter omfattande utbildning, som innebar 

att ungdomarna fick lära sig upprätta affärsplan, budget och presentationsteknik, påbörjade 

deltagarna sina projekt. Under sommaren anordnades träffar för feedback och handledare var 

tillgängliga över telefon. När sommaren var slut hade Stavesvad fått ett nytt Bed & Breakfast, 

Gärds Köpinge ett Timmis Allfix, Åhus ett sommardansläger för barn, Näsum en ny målarfirma, 

Kristianstad en fotograf, smyckedesigner och reklamfilmare, vilket enbart utgjorde en liten del av 

alla företag som har öppnades av ungdomarna sommaren 2012. 

Vilka genomförde projektet? 

C4 idéforum, Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner, ungdomscoach Leader Skånes 

Ess i samarbete med Nyföretagarcentrum, Komvux, Simple Math, Länsförsäkringar och Sparbanken 1826. 

 

  

Projektägare: 

 

C4 idéforum 

 

Projektperiod: 

 

Februari 2012- oktober 

2012 

 

Journalnummer: 

 

2012-1301 

 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

127 411 kr 

Ideellt arbete: 
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Multifunktionellt ridhus 
 Strax utanför Kristianstad vid Klabbarpsgården ståtar ett nytt ridhus. Inte vilket ridhus 

som helst utan ett multifunktionellt sådant som särskilt vänder sig till personer med 

nedsatt funktionsförmåga.  

Genom projektet ville projektgruppen möjliggöra en mångsidig utveckling av ridverksamheten 

för barn, ungdomar och vuxna i nordöstra Skåne samt öka integrationen mellan olika grupper 

oavsett funktionsförmåga, nationalitet, uppväxtmiljö och andra faktorer. 

Tidigare hade föreningen använt ett tält för lektionerna och nu var detta uttjänt. Föreningen 

märkte också att antalet tävlingar för funktionsnedsatta minskat drastiskt. Idén om ett ridhus för 

alla föddes. Det nya tillgänglighetsanpassade ridhuset har skapat nya samarbeten, projekt och en 

helt ny verksamhet inriktad på personer med olika funktionsnedsättningar. Det har inneburit fler 

möjligheter till träning och tävling för föreningen och andra ridsportföreningar. Vidare kan 

ridhuset, då det inte används för hästsport, uthyras till exempelvis brukshundsklubbar. 

Vilka genomförde projektet? 

Kristianstad ridsällskap i samarbete med riksgymnasiets elevhem, stöd- och serviceenheten Kristianstads 

kommun, Furuboda Folkhögskola och Kristianstad kommun fritidsenhet och arbete och välfärd. 
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Havsdrakarnas hus 
 Havsdrakarnas Hus i Bromölla invigdes 2012 och är väl värt ett besök. I vänthallen vid 

tågstationen finns en utställning som visar upp ett smakprov på den mängd fossil som 

hittas i området och ger en inblick i hur livet här såg ut för 80 miljoner år sedan. Man 

kan nu även boka in sig för en fossiljakt med fyndgaranti strax utanför Bromölla.  

I samverkan med ideella föreningar och entreprenörer inom turistnäringen byggdes 

Havsdrakarnas Hus, ett modernt och attraktivt fossilcentrum strategiskt beläget vid 

järnvägsstationen. Huset rymmer en utställning av fossila fynd och är inrett med lokalt 

producerade montrar och teknologi. En fältstation på Åsenområdet iordningställdes för 

fossiljakter/fältarbete. I projektet framtogs också marknadsföringsmaterial och underlag för 

föredrag, visningar och presentationer. 

Projektet skapade ett välbesökt och tillgängligt turistmål och lärocenter; utställningen är öppen 

för alla gratis under dagtid. Turister, skolklasser med fler bidrog till summan 101 500 besökare 

under de första 18 månaderna.  

Vilka genomförde projektet? 

Bromölla kommun, Fossilforum, föreningen Humleslingans medlemmar, Iföverkens Industrimuseum och 

Wetlandi i samarbete med Lunds Universitet. 
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Skepparslövs kvarn 
I projektet räddades kvarnen i Skepparslöv till framtida generationer genom en 

behövlig renovering. Under projekttiden har olika sorters spannmål provodlats, 

malts i kvarnen och sedan har mjölet används för bakning av bland annat 

lokala företagare. Dessutom har flera kvarndagar och visningar arrangerats. 

Lantbrukshistoria har sammanknutits med nutid. 

2010 köpte KLF, Kristianstad lagerhusförening, och Länsförsäkringar kvarnen i Skepparslöv för 

att rädda byggnaden undan en osäker framtid. Bakom köpet fanns en önskan om att bevara 

kvarnen och dess betydande historia för kommande generationer. Man såg många möjligheter för 

kvarnen att fungera som kunskapsbärare och ett nav för aktiviteter. Taket på kvarnen var skadat 

och renoverades därför. Sly röjdes på intilliggande område för att ytterligare synliggöra kvarnen. I 

projektet visades gamla spannmålssorter i odling genom försöksodlingar på Helgegården, som 

sedan skördades och maldes i kvarnen. Mjölet provbakades av företagare som gav inspel på dess 

egenskaper.  Kvarnens historia lyftes fram ytterligare genom bland annat anslagstavlor, visningar 

och aktiviteter såsom kvarndagar. Kvarnen har också använts för utomhuspedagogik av skolor. 

Projektet har skapat ett stort intresse för kvarnen hos allmänheten och nätverket kring kvarnen 

har stärkt. 

 Vilka genomförde projektet? 

Kvarnkommitten och hembygdsföreningen, KLF, Länsförsäkringar, Hushållningssällskapet, LRF 

Nätverket Vä i samarbete med Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Transformat, Skepparslövs 

IF och Härlövs IF. 
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Skånska mälteriet – lokal malt för lokal förädling 

I takt med marknadens efterfrågan på lokalproducerat stiger ökar också efterfrågan på 

lokala och unika råvaror. Det gäller även för ölbranschen med dess ökande antal 

mikrobryggerier. Så uppstod idén om att, i första steg, utreda förutsättningarna för 

och, i andra steg, starta upp ett litet mälteri för att kunna mälta lokalt odlat korn.    

Syftet med projektet var att stärka marknaden för lokala drycker producerade i nordöstra Skåne 

genom att tillhandahålla lokal malt för mindre bryggerier. Då det vid projektets start inte fanns 

något småskaligt mälteri i Sverige som gjorde malt för ölproduktion inleddes projektet med 

informationssökning och uppbyggande av kunskap kombinerat med intresseundersökning bland 

svenska småskaliga bryggerier. Tre studieresor genomfördes inom projektet. Förundersökningen 

visade på stort intresse i branschen och att en möjlig lösning för ett mälteri i nordöstra Skåne var 

genomförbar. En anläggning inköptes och en första omgång malt provmältades med lyckat 

resultat innan projektet lämnade över till en nybildad ekonomisk förening. 

Vilka genomförde projektet? 

Hushållningssällskapet, SLU Balsgård, LRF och företagare i samarbete med andra hushållningssällskap, 

Kristianstad kommun och föreningen för mindre bryggare i Sverige. 

 

  

Projektägare: 

 

Hushållningssällskapet 

Kristianstad 

 

 

Projektperiod: 

 

2012-03-16  2015-06-10 

 

Journalnummer: 

 

2012-2170 

 

Geografiskt område: 

 

Kristianstad kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 359 163kr 

Ideellt arbete: 

 

91 350 kr 

Privat finansiering: 

 

54 939 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Visseltofta kultur- och friluftsplats 

I Visseltofta skapade man under 2012 en scen mitt i naturen invid Helge å och i 

anslutning till byns idrottsplats. På så vis fick byn en kulturell samlingsplats med 

många användningsområden. 

Projektets syfte var att skapa en kulturell samlingsplats som kunde samla byns alla föreningar och 

aktiviteter på en plats, och som även kunde bli en resurs åt den större tätorten. Belägen invid ån 

kunde platsen även fungera som väderskydd och umgängesplats för kanotister. 

På ideell basis tillsammans med lokala hantverkare och fackmässig kompetens skedde 

genomförandet. Den nya kultur- och friluftsplatsen invigdes under Bodagarna 2012 och ännu ett 

arrangemang genomfördes under uppsluppna former som en del i projektet. 

Ytterligare en förening har efter projektets avslut skapats i byn för enbart jobba med scenen. 

Bland annat har det satts upp teaterföreställningar två somrar i rad, 2013 och 2014. 

Vilka genomförde projektet? 

Föräldraföreningen, VFF, WIF, Hembygdsföreningen. 

 

  

Projektägare: 

 

Visseltofta föräldraförening 

 

Projektperiod: 

 

2012-06-01  2013-05-31 

 

Journalnummer: 

 

2012-3704 

Geografiskt område: 

 

Visseltofta, Osby kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

253 756 kr 

Ideellt arbete: 

 

78 313 kr 

Privat finansiering: 

 

48 824 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Friskvårdsanläggning Tågaröd 

I Tågaröd  tillgängliggjordes en friskvårdsanläggning och utbudet av aktiviteter 

breddades för fler grupper genom FK Göingarnas leaderprojekt. Den gamla 

klubbstugan renoverades och en möteslokal byggdes till för att exempelvis kunna 

erbjuda konferensmöjligheter. Såväl gammal som ung lade massor av ideell tid i 

projektet. 

 En befintlig friskvårdsanläggning byggdes till och förbättrades för att bemöta ett tydligt behov av 

funktionella natur- och motionsaktiviteter. Föreningen hade märkt av ett intresse för olika former 

av naturbaserad friskvård som inte kunnat erbjudas tidigare.  Genom projektet skedde en 

uppgradering av lokalerna med fräscha, tillgänglighetsanpassade hygienutrymmen, och en ny 

samlingssal. Utomhus uppfördes ett gym, en äventyrsbana och en MTB-bana. 

Antalet besökare vid anläggningen har ökat markant. Föreningen märker fler spontanbesök av 

familjer och friluftsintresserade. De nya faciliteterna utnyttjas varenda vecka. Föreningens 

verksamhet har också främjats och de ser en ökad tillströmning av medlemmar. 

Klubbgemenskapen stärktes under arbetet och föreningens verksamhet har uppmärksammats i 

bygden, vilket ses som en förklaring till tillströmmningen. Lokala företag och föreningar söker sig 

också i allt större utsträckning till anläggningen både för att nyttja utomhusmiljöerna och också 

för att ta del av konferensmöjligheterna som erbjuds. 

Vilka genomförde projektet? 

FK Göingarna, Kilingebygg AB, Erlandssons El & Data, Glimåkra Värme Sanitetstjänst, Ola Skarvik, 

Broby Ventilation, Måle,  

 

  

Projektägare: 

 

Friluftsklubben Göingarna 

 

Projektperiod: 

 

2012-06-08  2014-01-31 

 

Journalnummer: 

 

2012-4800 

Geografiskt område: 

 

Tågaröd, Östra Göinge 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 388 602 kr 

Ideellt arbete: 

 

1 050 601 kr 

Privat finansiering: 

 

1 183 750 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Bipollenlandet 

För att stärka biodlare till en utökad marknad genomfördes projektet Bipollenlandet. I 

Sverige har det inte funnits någon tradition att sälja produkter baserade på pollen eller 

propolis, som det gör på många håll utomlands. Genom projektet utfördes aktiviteter 

för att informera svenska biodlare och visa möjligheter med pollen och propolis.   

Samverkansprojektet över två leaderområden, Leader Skånes Ess och Leader Gästrikebygden, 

genomfördes för att kunna göra en bedömning om det fanns förutsättningar att bygga upp en 

produktion av svenskt pollen och propolis och genom den etablera sig på en internationell 

marknad. I projektet undersöktes innovationspotentialer och konkurrensförutsättningar. Två 

grupper av biodlare bildades för att öka baskunskapen om insamling, torkning samt sortering av 

pollen. Erfarenhetsutbyten skedde mellan grupperna. En studieresa gjordes tillsammans till 

Tyskland. 

Med stor sannolikhet kommer ett flertal av de deltagande biodlarna att utöka sitt innehav av 

pollenfällor då det påvisades att efterfråga fanns. 

Vilka genomförde projektet? 

Sveriges biodlarförening i samarbete med andra biodlarföreningar och nätverket för biologisk mångfald. 

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess, 

projektutförare Sveriges 

biodlarförening 

 

 

Projektperiod: 

 

2012-12-07  2014-08-31 

 

Journalnummer: 

 

2012-6080 

Geografiskt område: 

 

Kristianstads- och 

gävletrakten. 

Totalt stödbelopp: 

 

419 810 kr 

Ideellt arbete: 

 

358 575 kr 

Privat finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Nya grepp 
Genom projektet Nya Grepp digitaliserades biografen i Sibbhults Folkets hus. Det 

innebär inte bara att landsbygden kan ta del av de senaste biofilmerna. Det innebär 

också möjligheter att sända exempelvis operaföreställningar från annan ort. Dessutom 

finns möjligheten att hålla videokonferenser - ett lyft för det lokala närings- och 

föreningslivet. 

Genom projektet avsåg man att bredda verksamheten för Folketshusföreningen med en framtida 

långsiktighet samt genom ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter bidra till en positiv 

utveckling av kommunens kulturliv.  När väl digitaliseringen var gjord, med hjälp av ideella 

krafter och filminstitutet, tog andra aktiviteter sin början. Det var start av "biobussar" som en 

försöksverksamhet för ungdomar och barn som har svårt att ta sig till Sibbhult med kollektivtrafik 

och uppstart av Kultur i vården i samarbete Skogsbrynets vänförening. Dessutom planerades en 

filmfestival (genomförd efter projektets avslut).  

Det visas nu filmer varje vecka på biografen och lokalerna bokas enkelt genom mejl eller telefon. 

Vilka genomförde projektet? 

Folketshusföreningen, hembygdsföreningen. I sambabete med ÖGK, filminstitutet, Film i Skåne, lokala 

företag och banker. 

 

  

Projektägare: 

 

Sibbhults folkets hus 

förening 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-01-01   

2014-09-30 

 

Journalnummer: 

 

2012-6453 

Geografiskt 

område: 

 

Sibbhult, Östra 

Göinge kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

604 931 kr  

Ideellt arbete: 

 

85 838 kr 

Privat 

finansiering: 

 

353 848 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Spontanidrottsplats Huaröd 
2012 påbörjades leaderprojektet för att anlägga en spontanidrottsplats i Huaröd. I 

grunden är det en ridbana med belysning som även är anpassad för andra sporter 

såsom fotboll, agility och boule. Spontanidrottsplatsen invigdes 2013. Idag har platsen 

blivit en ny social mötesplats i byn. Den har också stärkt attraktionskraften och 

kännedomen om Huaröd, som idag har 800 besökare per år i alla åldrar från alla delar 

av Skåne. 

Idén föddes hos några aktiva ryttare i Huaröd med ett behov av ett ridhus eller en upplyst ridbana 

som kunde användas året om. Från att från början ha handlat om ett allaktivitetshus med stora 

insatser utvecklades idén till en idrottsplats för många aktiviteter, inte enbart ridning, och vid ett 

byamöte fick idén stort stöd från bybor, grannbyar och föreningar. En belyst träningsplats anlades 

i projektet och flera aktiviteter genomfördes vid platsen. 

Byn har fått en bestående idrottsplats där det sker aktiviteter varje vecka. Föreningen har kunnat 

skapa sig ett litet överskott som bland annat har hjälpt till att finansiera en liten lekplats utanför 

byns affär tillsammans med byns övriga föreningar. 

Vilka genomförde projektet? 

HHH i samarbete med Kristianstads kommun, Half a bee, Invectus, Arkitektkopia, Spolarna, MT 

Montage, Huaröds byalag, Huaröd Invest, Marge Arkitektbyrå, Maqs advokatbyrå, Huaröds badförening. 

 

  

Projektägare: 

 

Huaröds häst- och 

sportförening 

 

 

Projektperiod: 

 

September 2012  

juni 2013 

 

Journalnummer: 

 

2012-6370 

Geografiskt 

område: 

 

Huaröd, Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

587 940  kr  

Ideellt arbete: 

 

236 350  kr 

Privat 

finansiering: 

 

66 725 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Ny-åk – alternativa trafiklösningar på landsbygden 
Ny-åk var en förstudie som genomfördes 2013. På vissa håll i leaderområdet fanns 

inte tillräckligt passagerarunderlag för att trafikera med kollektivtrafik och många 

människor var starkt bilberoende. Förstudien undersökte alternativa trafiklösningar att 

komplettera befintlig kollektivtrafik med. Intresset i byarna undersöktes och olika 

möjliga lösningar definierades. De deltagande byarnas unika behov och utgångsläge 

samt invånarnas möjlighet att prioritera en satsning utreddes. Projektet ledde bland 

annat vidare till att ett samåkningssystem startades i Vånga.   

Förstudien gav en bild av befintlig infrastruktur samt identifierade orter som har behov av och 

intresse för alternativa trafiklösningar. Ett 40-tal orter i de fyra kommunerna ingick. Byalag, 

utvecklingsgrupper och eldsjälar har gett inspel på informationsmöten, under workshops och via 

enkäter. Olika trafiklösningar återges i rapporten. Gemensamt för byarna är att man inte vill 

uteslutas från gemenskapen i centralorterna och en mycket stor del av deltagande byar vill arbeta 

vidare med alternativa trafiklösningar. Samarbete sker över kommungränser och vilja finns att 

integrera fler i eventuella nya lösningar. Dock råder tidsmässig konkurrens med andra projekt, 

exempelvis fiber.  Efter projektets avslut startade mobil samåkning i Villands-Vånga. Bussarna 

kom också tillbaka på flera orter. 

Vilka genomförde projektet? 

Kommunerna med Skånetrafiken som referens. 

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektperiod: 

 

13-01-01  13-07-31 

Journalnummer: 

 

2012-7356 

Geografiskt 

område: 

 

Bromölla, 

Kristianstad, Osby 

och Östra Göinge 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

363 314 kr  

Ideellt arbete: 

 

106 158 kr 

Privat 

finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Sambusa – världens smaker med lokala råvaror 
 En grupp kvinnor inom föreningen Skånes horn av Afrika, funderade på att utnyttja 

sina kunskaper om tillagning av maträtten sambusas (friterade eller stekta degknyten 

med olika fyllningar) för att sprida sin matkultur och kunna försörja sig. I projektet 

sammanfördes kvinnorna, vilka har rötter i östra Afrika, med lokala lantbrukare för att 

skapa nätverk och utbyta kunskaper. Vid projektets avslut hade sambusas börjat 

säljas till kristianstadsborna på Södertorg från en införskaffad matvagn.   

När man har utrikes bakgrund och inte har några kontakter kan det vara svårt att bryta sig in i 

samhället. För att ta sig in på arbetsmarknaden och påbörja en produktion av sambusas krävdes 

kontaktnät med leverantörer för kvinnorna i projektet. Studiebesök till olika gårdar i nordöstra 

Skåne arrangerades och kvinnorna genomgick kompetensutveckling avseende livsmedelshantering 

och regelverk Projektet skapade kontakt mellan två grupper i samhället som sällan möts, då de 

bor på skilda håll. 

Föreningen köpte in en matvagn och 2015 började sambusas att säljas i Kristianstad. Två kvinnor 

arbetar i vagnen och tillverkar sambusas med råvaror från nordöstra Skånes gårdar. 

Vilka genomförde projektet? 

Skånes Horn av Afrika, Hushållningssällskapet och Kristianstad kommun i samarbete med lantbrukare i 

nordöstra Skåne. 

 

  

Projektägare: 

 

Föreningen Skånes Horn 

av Afrika med stöd från 

Hushållningssällskapet  

 

 

Projektperiod: 

 

2013-01-01  2014-09-30 

Journalnummer: 

 

2012-7511 

Geografiskt 

område: 

 

Kristianstad kommun med 

omnejd 

 

Totalt stödbelopp: 

 

173 485  kr  

Ideellt arbete: 

 

98 350 kr 

Privat 

finansiering: 

 

0 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Bondens skyltfönster – en förstudie & Bondens 

skyltfönster i Kristianstad 
 Förstudien skulle ge svar på frågeställningar som fanns inför en satsning på ett 

centrum för ekologiska odlare i staden. Målet var att ta fram en handlingsplan för hur 

ett skyltfönster i staden för ekologiska odlare och förädlare kunde skapas, samt i 

vilken organisatorisk form detta i så fall skulle drivas. I genomförandeprojektet 

bildades en konsumentföreningen för att vidare kunna sjösätta planerna. 

I förstudien gjordes utredningar för att finna en vinnande struktur för konceptet och ett nätverk 

av intresserade odlare skapades. Projektgruppen genomförde även en försöksverksamhet där 

ekologiska, närproducerade varor såldes i centrala Kristianstad. I genomförandeprojektet 

arrangerades workshops och studiebesök. Föreningen deltog i olika arrangemang med mattema. 

På grund av svårigheter att få bärighet i verksamheten avvecklades föreningen vid projektets slut. 

Verksamheten drivs vidare i andra former med utgångspunkt i det bildade nätverket. 

Vilka genomförde projektet? 

Marcellos farm, hälsoträdgården, Kristianstad kommun, FN-föreningen, lokala företag och privatpersoner, 

Slow Food Skåne Nordost, Trolle Ljungby gods.  Stort samarbete med andra aktörer. 

 

  

Projektägare: 

 

Marcellos farm & 

hälsoträdgården 

Föreningen Bondens 

skyltfönster 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-07-01  2013-10-31 

2013-10-01  2014-11-01 

 

Journalnummer: 

 

2013-1948 

2013-4327 

 

Geografiskt område: 

 

Kristianstad kommun  

Totalt stödbelopp: 

 

190 190  kr  

686 439 kr 

 

Ideellt arbete: 

 

20 387 kr 

124 250 kr 

 

Privat finansiering: 

 

4 919 kr 

23 514 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Grönare Hägghult 
I Hägghult finns en utemuseum vid det gamla diabasbrottet. För att minska det stora 

behovet av röjning med motorsåg sökte föreningen Svarta Bergen stöd för att kunna 

stängsla in området. På så vis skulle man kunna släppa får där för bete – en vinst både 

för miljön och för besökarna. Den del av stängslet som vetter mot caféet är, för att 

passa in i omgivningen, ett traditionellt gärde.   

Syftet med att röja området var att bevara det unika landskap som har skapats genom att det på 

platsen brutits diabas sedan 1898. Genom att stängsla in området blev det möjligt att släppa får 

som ser till att området hålls öppet och samtidigt är till nöje för besökare, framförallt barn. Två 

typer av staket sattes. Närmast museet är det smålandsgärde för att passa omgivningarna. 

Resterande är fårnät med galvade rör.  

Vilka genomförde projektet? 

Föreningen Svarta Bergen Hägghult i samarbete med Osby kommun, Swea Skog, Emmaboda Granit, 

Björklunds grus, Farmartjänst Älmhult, Staket och mark Småland, Länsstyrelsen i Skåne. 

 

  

Projektägare: 

 

Föreningen Svarta Bergen 

Hägghult 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-04-03  2013-10-31 

Journalnummer: 

 

2013-1937 

 

Geografiskt område: 

 

Hägghult, Osby kommun  

Totalt stödbelopp: 

 

154 054 kr 

Ideellt arbete: 

 

70 800 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Sport Fishing Tourism – förstudie & Sport Fishing 

Tourism 
Som ett sätt att växla upp det egna fisketurismprojektet, som pågick lokalt och 

nationellt, ville Leader Skånes Ess i projektet Sport Fishing Tourism utföra ett 

transnationellt utbyte med fokus på sportfisketurism. Utbytet utfördes mellan 

leaderområden i Finland, Italien och grannen MittSkåne. Inbjudna att delta var 

fiskeentreprenörer från samtliga leaderområden.   

I förstudien utreddes förutsättningarna för ett samarbete och genomförandeprojektets ramar och 

mål sattes. Tillsammans med lokala fisketurismentreprenörer genomfördes sedan i det 

efterföljande projektet utbildnings- och visningsresor i samtliga leaderområden. Nätverk över 

nationernas gränser byggdes och samarbeten initierades. Utbytena gav entreprenörerna goda 

möjligheter att utveckla sina verksamheter och få utifrånperspektiv på dessa. Stor tyngd låg vid att 

visa sätt att bedriva aktiv naturturism ekologiskt och ekonomiskt hållbart. 

Vilka genomförde projektet? 

Leader Skånes Ess, Leader Mitt Skåne, Leader Karhuseutu i Finland, Leader BMGS(1), LG(2) och SBS(3) 

på Sardinien samt entreprenörer, fiskevårdsföreningar, kommunerna, Osby naturbruksgymnasium, 

Länsstyrelsen Skåne, Kristianstad Vattenriket. 

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-03-12  2013-10-01 

2013-04-15  2014-12-31 

 

Journalnummer: 

 

2013-1929 

2013-1930 

 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby, Östra Göinge, Eslöv, 

Hörby & Höör kommuner 

samt Finland och Sardinien 

 

Totalt stödbelopp: 

 

14 789 kr 

432 237 kr 

 

Ideellt arbete: 

 

0 kr 

212 188 kr 

 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 

Verka & utvecklas 
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God status i Bivarödsån 
Genom att identifiera och genomföra åtgärder för vatten, som till största delen inriktar 

sig mot ett hållbart skogsbruk, ville man i projektet God status i Bivarödsån förbättra 

vattenkvaliten i Bivarödsån och i förlängningen även i Helge å och Hanöbukten.    

Brunifiering är ett stort problem i Sveriges vattendrag. En orsak är humus, organiskt material, 

som härstammar från framförallt barrskog. Bivarödsån var ett av Helge ås absolut brunaste 

vattendrag vars omland utsätts för intensivt skogsbruk och utdikning. Projektets övergripande 

mål var att jobba för ett hållbart skogsbruk och ta fram ett bra bakgrundsmaterial om Bivarödsån.  

En besöksplats med goda exempel, såsom anlagd våtmark, broar, alsumpskog, sedimentfällor, 

dikespropp, hänsynszoner mm, skapades och ett material med förslag på åtgärder framtogs. 

Genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten ska arbetet med att göra ån levande 

fortsätta. 

Vilka genomförde projektet? 

Vattenriket, kommunerna, Naturvårdsingenjörerna, Skogsstyrelsen, Södra, LRF samt dialog med Helgeås 

vattenråd, Helgeås modellskogsområde, Knislingeortens fiskevårdsförening, Naturskyddsföreningen, 

markägare och boende. 

 

  

Projektägare: 

 

Kristianstad Vattenriket 

 

 

Projektperiod: 

 

2014-01-13  2014-12-01 

Journalnummer: 

 

2013-1939 

 

Geografiskt område: 

 

Bivarödsån, Östra Göinge, 

Osby och Kristianstad 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

703 900 kr 

Ideellt arbete: 

 

3 150 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Gångar och stigar & Göinge Trollacenter etapp 2 
I dessa två projekt togs ett helhetsgrepp om området vid ishallen i Glimåkra. Genom 

gångar och stigar sammanbands olika aktivitetsområden och en form för samverkan 

mellan föreningarna framtogs i Göinge Trollacenter etapp 2.    

Projekten byggde på samverkan mellan flera intresseorganisationer och näringsverksamhet. I 

första etappen anlades gångar och stigar mellan aktivitetssområdena för att stimulera utnyttjandet 

av de resurser som fanns samt öka tillgängligheten. I etapp två positionerades Göinge Trollacenter 

för att organisera och samordna aktiviteter och utveckling. Trollarinken byggdes till för att 

fungera som en åretruntanläggning och samlingsplats på området.  

Vilka genomförde projektet? 

Glimåkra utveckling i samarbete med föreningar och företag i Glimåkra och Östra Göinge kommun. 

 

  

Projektägare: 

 

Glimåkra utveckling 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-10-01  14-10-31 

 

Journalnummer: 

 

2013-3114 

2013-4283 

 

Geografiskt område: 

 

Glimåkra, Östra Göinge 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

725 483 kr 

2 008 577 kr 

Ideellt arbete: 

 

82 553 kr 

107 201 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Allaktivitetshus i Fjälkestad 
I Fjälkestad har man genom ett leaderprojekt iordningställt ett allaktivitetshus av det 

gamla medborgarhuset. Genom renovering har samlingsrum, omklädningsrum, 

datorrum och möteslokaler skapats. I allaktivitetshuset ska olika organisationer 

bedriva verksamhet t.ex. träningar/tävlingar inom ridning, fotboll, bågskytte, 

brukshundsträning, handikappverksamhet samt idrottsaktiviteter.   

I samband med att ridklubben blev erbjuden att köpa Fjälkestads idrottsförenings anläggning 

med medborgarhuset föddes idén om ett allaktivitetshus. Projektägaren ville få igång en 

verksamhet som når många målgrupper och utveckla samverkan mellan byn föreningar. 

Ridklubben har efter projektets avslut startat sin verksamhet på området, brukshundsklubben har 

haft träningar och en bouleförening har haft sin vinterträning i allaktivitetshuset. 

Vilka genomförde projektet? 

Fjälkestad ridklubb i samarbete med byalaget och idrottsföreningen. Kristianstad kommun, länstyrelsen, 

Arö Bygg, A-Betong, Ivar Anderssons Bygg, Elpoolen, Ronneby Ridklubb och Jan Brink. 

 

  

Projektägare: 

 

Fjälkestad ridklubb 

 

 
 

Projektperiod: 

 

2013-2014 

Journalnummer: 

 

2013-4280 

 

Geografiskt område: 

 

Fjälkestad, Kristianstad kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 850 000 kr 

Ideellt arbete: 

 

327 130 kr 

Privat finansiering: 1 990 000 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Gör Leader skillnad i Region SYD? 
Leadermetoden har använts i Skåne sedan 2008. Under den perioden har hundratals 

idéer beviljats stöd, men hade samma utveckling skett utan Leader? De åtta skånska 

leaderområden tog tillsammans med leaderområdena i Halland och Blekinge hjälp av 

en extern utvärderare för att få svar på frågan. Rapporten, som gjordes av två SLU-

studenter, visar att Leader gjort skillnad på flera sätt genom att ha skapat möjligheter 

till utveckling som inte skett utan metoden och där insatserna sedan gett ringar på 

vattnet. Rapporten visar också på att spridning av värden och effekter inte fungerar 

fullt ut samt att administrationen upplevs betungande.   

I ett examensarbete på D-nivå utförde två studenter, som studerade till landsbygdsutvecklare på 

SLU, en utvärdering av leadermetodens betydelse för landsbygdsutveckling i Skåne, Blekinge och 

Halland. Resultatet blev en rapport som skapade regional översikt och besvarade frågeställningar 

utifrån problemställningen. Under januari-februari 2014 presenterades resultaten för intressenter 

inom landsbygdsutveckling på olika ställen i region Syd. 

Vilka genomförde projektet? 

Samverkan mellan 11 leaderområden och SLU. 

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-06-07  2014-12-20 

Journalnummer: 

 

2013-3699 

 

Geografiskt område: 

 

Skåne, Blekinge och Halland 

 

Totalt stödbelopp: 

 

19 787 kr 

Ideellt arbete: 

 

2 100 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Miljöplan i Ess 

 I projektet har en särskild miljöplan för leaderområdet tagits fram för att visa vägen 
mot åtgärder, korsbefrukta verksamheter och inspirera till projektidéer inom lokalt 
ledd utveckling. Miljöplanen är baserad både på nationella och regionala miljömål 
samt på intervjuer med lokala och regionala myndigheter och organisationer med 
miljöarbete på sin agenda.  Syftet var att bidra till förståelsen för dagens sätt att arbeta 
med miljö och var behoven är som störst. Utöver att bidra till implementering av 
miljömålen, kan miljöplanen fungera vägledande vid urval och handledning av projekt.    

Huvudmålsättningen i projektet var att ta fram en miljöplan baserad på nationella och regionala 

miljömål samt intervjuer med lokala myndigheter och organisationer med miljöarbete på sin 

agenda. Detta för att visa vägen mot adekvata åtgärder lokalt, korsbefrukta olika organisationer, 

myndigheters och projekts verksamheter samt inspirera och bidra till utökat miljöfokus.  

Vilka genomförde projektet? 

Leader Skånes Ess i dialog med kommunekologer, länsstyrelsen, Vattenriket, naturskyddsföreningen samt 

miljö- och hälsoskydd Kristianstad.  

 

  

Projektägare: 

 

Leader Skånes Ess 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-06-12  2014-12-15 

Journalnummer: 

 

2013-3700 

 

Geografiskt område: 

 

Bromölla, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge 

kommuner 

 

Totalt stödbelopp: 

 

177 413  kr 

Ideellt arbete: 

 

3 325 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Elcyklar i Knislinge, ett komplement till 

kollektivtrafik i landsbygdsmiljö 

 I den här förstudien ville man studera förutsättningarna för elektriska transporter som 

komplement till och förlängning av kollektivtrafiken i landsbygdsmiljö. Man kom fram 

till att det finns goda möjligheter för byn Knislinge att få till stånd ett projekt med 

elcykling då intresset i var stort.  Förutsättningar är detaljerad cykelkarta, 

cykelparkeringsmöjligheter i anslutning till kollektivtrafik och gärna sammankoppling 

med befintliga biljettsystem.    

 Projekt som visade på goda möjligheter med eltransporter som komplement till kollektivtrafik 

hade genomförts i urbana miljöer tidigare. Projektägaren ville därför undersöka om motsvarande 

gällde för landsbygden. Företag och föreningar som deltog i workshopen trodde starkt på 

förstudien, såg möjligheter och ville vara delaktiga i ett genomförande. Reslutatet blev ett 

faktaunderlag som gör det möjligt att i ett nästa steg genomföra ett pilot- eller testprojekt med 

praktisk användning av elcyklar i Knislinge. I dagsläget inväntar Östra Göinge kommun nya 

möjligheter att finansiera en testpilot. 

Vilka genomförde projektet? 

Östra Göinge kommun, Göingecyklisterna, Wanås konst samt Skånetrafiken. 

 

  

Projektägare: 

 

Östra Göinge kommun 

 

 
 

Projektperiod: 

 

14-01-01  14-06-30 

Journalnummer: 

 

2013-4292 

Geografiskt område: 

 

Knislinge, Östra Göinge 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

247 600  kr 

Ideellt arbete: 

 

19 775 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 

 



 

 

68 

 

Vatten 13 
Då Havs- och vattenmyndigheten utredning om miljöförhållandena i 

Hanöbukten påvisade flera problem ville Ålakademin genom projektet Vatten13 

sammanföra fiskare, forskare, allmänhet, myndigheter och politiker och få dem 

mötas under en seminariedag för att föra en dialog om tänkbara lösningar.    

I projektet arrangerades ett seminarium 21 november 2013 i Åhus med cirka 160 deltagare. En 

paneldebatt hölls med nio forskare, myndighetsföreträdare och fiskare. Seminariet 

dokumenterades, följdes upp och eventuell fortsättning utreddes.  

I november 2015 och i början 2016 väntar uppföljningsseminarierna Vatten16. 

 

Vilka genomförde projektet? 

Ålakademin, Högskolan i Kristianstad, Jonasson & co, Hotell Åhusstrand i samarbete med Kristianstad 

kommun, Vattenriket, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. 

 

  

Projektägare: 

 

Ålakademin 

 

 
 

Projektperiod: 

 

2013-03-01  2014-07-01 

Journalnummer: 

 

2013-4303 

Geografiskt område: 

 

Kristianstad kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

kr 

Ideellt arbete: 

 

kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Näsums allaktivitetsplan 
Idén om en spelkula för flera olika idrotter i Näsum föddes under 

byutvecklingsarbetet 2013. Processen från idé till genomförande gick snabbt. 

Sedan 2014 stoltserar Näsum med en allaktivitetsplan – en naturlig 

samlingsplats för fysisk aktivitet och socialt umgänge över åldersgränserna.   

I projektet genomfördes planering inför och byggnation av en allaktivitetsplan på skolgården samt 

invigning av planen, då svenska damlandslagets målvakt Hedvig Lindhal kom och spelade boll 

med barnen. Gensvaret från bybor, barnfamiljer, kommunen och media var mycket positivt. 

Redan efter kort tid blev planen en naturlig samlingsplats för byns unga och möjliggjorde nya 

träningsformer utomhus, till exempel cirkelfys. Planen används dagligen, först inom 

skolverksamheten men också när skolan slutat. Näsums IF fick en markant ökning av antal 

spelande barn. Att planen kom på plats har också haft stor betydelse för Näsums Byutveckling 

och föreningens förankring i byn. 

Vilka genomförde projektet? 

Näsums byutveckling, Bromölla kommun, Näsum skola, Jämstorps, Näbo och Näsums IF. Samarbete 

med Skåneidrotten, Ivetofta Sparbank och lokala företagare. 

 

  

Projektägare: 

 

Näsums byutveckling 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-08-01  2014-07-07 

Journalnummer: 

 

2013-4323 

Geografiskt område: 

 

Näsum, Bromölla 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

168 000  kr 

Ideellt arbete: 

 

95 131 kr 

Privat finansiering: 85 000 kr 

Temaområde: Bo & trivas 
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Ifö Center - sambandscentralen 
 Projektet Ifö Center har öppnat upp delar av Iföverken i Bromölla för 

kulturverksamhet och turism. Det unika konceptet innebär att kulturcentret 

finns på ett aktivt fabriksområde med möjlighet till samarbete och 

synergieffekter mellan kultur och näringsliv. I projektet har man skapat 

kollektivverkstäder, startat ett Artist in Residence-program och genomfört 

kursverksamhet, guidade visningar och utställningsverksamhet inne på 

fabriken.   

Projektet skapade Ifö Center  ett nytt besöksmål i Bromölla. Genom evenemangen lyftes vikten 

av konst och kultur fram i Bromölla. ROAs uppskattade verk, som genomfördes inom Artist in 

Residence-programmet, förändrade stadsbilden samtidigt som det knöt an till Bromöllas historia 

och rika fossilfynd. Projektet skapade nya förutsättningar för konstnärer och konsthantverkare att 

verka i Bromölla. Bromöllas industrihistoria har betonats, lyfts fram och engagerat allmänheten.  

Det etablerade kulturhuset Ifö Center drivs vidare av den nybildade föreningen Ifö Center 

Sambandscentralen. Fortsatt drift av kollektivverkstäder, kurser, visningar utställningar och Artist 

in Residence sköter föreningen. Hösten 2015 besökte artisten Carolina Falkholt Ifö Center och 

smyckade malverkets gavel. 

Vilka genomförde projektet? 

Bromölla kommun, Iföverkens industrimuseem, frivilliga medarbetare, företagare med fler. 

 

  

Projektägare: 

 

Bromölla kommun 

 

 
 

Projektperiod: 

 

2013-08-19  2015-03-01 

Journalnummer: 

 

2013-4547 

Geografiskt område: 

 

Bromölla 

 

Totalt stödbelopp: 

 

1 429 844  kr 

Ideellt arbete: 

 

210 784  kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Verka & utvecklas 
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Stenrikets besöksmål i Sibbhult 
Genom bättre informationsskyltning i anslutning till Stenmuseet, Lapidariet 

och Skulpturparken i Sibbhult skapade projektet en bättre förståelse för de 

konstverk som ingår i utställningarna. Genom utställningarna får besökaren ta 

del av den platsbundna historia, befintligt näringsliv och kultur som medföljer 

stenindustrin.   

Projektet förbättrade stenutställningarna som besöksmål i Sibbhult. Besökaren får större 

möjligheter till information såväl före besöket som under och efter detta. Större förståelse för 

konstverken, för stenindustrin och dess villkor ges vilket förhöjer upplevelsen av utställningarna. 

Stenindustrin är en näring med lång tradition som starkt förknippas med denna del av Skåne. 

Ett år efter projektets avslut är upplevelsen att besökarna i centrum av byn gärna tar ett besök på 

utställningarna Stenföretagen, som medverkat i projektet, ser väldigt positivt för sin framtida 

utveckling på denna satsning i Sibbhult. Exempelvis använder GRF utställningarna som en 

inkörsport samt trevligt samtalsämne när de träffar kunder och kyrkogårdsförvaltningar. 

Vilka genomförde projektet? 

Stenriket, AP Stengruppen, Emmaboda Granit, Marmor & Granit och Östra Göinge kommun. 

 

  

Projektägare: 

 

Stenriket ideell förening 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-09-10  2014-06-30 

Journalnummer: 

 

2013-4973 

Geografiskt område: 

 

Sibbhult, Östra Göinge 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

409 859 kr 

Ideellt arbete: 

 

43 225 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Uppleva & besöka 
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Planbygge Norra Strö 
Under sommaren 2013 bedrev ungdomar i Norra Strö ett delprojekt inom Unga 

Ess för att anordna en bandyturnering. Resultatet blev mycket lyckat, man ville 

köra fler turneringar och började därför fundera på en bra plan för idrottsliga 

aktiviteter i byn. I leaderprojektet Planbygge Norra Strö anlades därför en plan 

för många aktiviteter och för gammal såväl som ung.    

Eftersom den plan som flitigt användes av ungdomarana i byn för att spela bandy skulle rivas, 

ville projektgruppen anlägag en plan för bredare användning. Planen som anlades i projektet var 

en kombinationsanläggning med basketkorgar, nät för tennisspel, uppmärkning för bandy, boule 

och andra aktiviteter. Mål och sarg fanns kvar från delprojektet i Unga Ess. Markarbetet utfördes 

av lokala krafter och till en viss del anlitades en lokal entreprenör. 

Planen anläggs så att den är tillgänglig för alla och att aktiviteter vänder sig till såväl gammal som 

ung. Belysning av planen ska monteras så den kan användas även under mörka delen av året. 

Vilka genomförde projektet? 

Norra Strö Skolhusförening, Norra Strö utveckling ek för., Norra Strö Fritidshem ek för, Killebro 

Snickeri och ungdomssektionen i Norra Strö Skolhusförening. 

Projektägare: 

 

Skolhusföreningen, 

ungdomssektionen 

 

 

Projektperiod: 

 

2013-10-01  2015-06-09 

Journalnummer: 

 

2013-5136 

Geografiskt område: 

 

Norra Strö, Kristianstad 

kommun 

 

Totalt stödbelopp: 

 

400 000  kr 

Ideellt arbete: 

 

7 788 kr 

Privat finansiering: 0 kr 

Temaområde: Bo & trivas 

 


