
 
 
 
 
 
 
 
Program för Leaderbussen 30 september 2022 
 

Sedan 2016 har Skånes Ess beviljat projektstöd åt mer än 100 lokala 
utvecklingsprojekt. Ungefär en tredjedel av projektstöden består av 

offentlig medfinansiering. Här är chansen att se vad pengarna har gått till. 
 
Vi vänder oss till politiker, tjänstemän, utvecklingsaktörer samt intresserad allmänhet i Bromölla, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner. Då området är stort och det finns mycket att se 
delas området i två turer: Den 6 maj åkte vi till projekt i Bromölla och Kristianstad kommuner.  
 Den 30 september besöker vi projekt i Osby och Östra Göinge kommuner.  
 
Anmäl ditt deltagande till info@skanesess.se. Glöm inte att uppge eventuellt specialkost då vi 
bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag för detta program är 23 september. 
 

09.00 Glimminge station 
 Adress: Glimminge station, 289 92 Glimminge. Härifrån reser vi vidare gemensamt i buss! 

 

10.00 Barnens hembygdspark i Broby 

Upptäck Skånes gröna hjärta är ett platsutvecklingsprojekt i samverkan mellan aktörer inom 
besöksnäringen och Östra Göinge kommun. Projektet ska synliggöra och framhålla bygdens omgivningar 
som en styrka och potential för tillväxt genom den natur- och upplevelseturism som erbjuds. 

Rädda Immeln syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön 
Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Systerprojektet Hola Lake Immeln är ett transnationellt 
samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering. I projektet upptäcktes att det 
finns samband mellan vitmossearter- myrdikning- granåkrar- brunifiering, algblomning och syrefria bottnar. 

 

Broby Hembygdspark ska utvecklas till en samlingsplats där barn och ungdomar kan upptäcka bygdens 
historia, ha roligt, få fina minne och lära sig nya saker. I parken har i leaderprojektet uppförts en ny scen, en 
slinga med naturlek och grillplats. QR-koder med information inläst på svenska, arabiska och göingemål. 
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10.50 Solängens ekoby 

 

12.00 Lunch hos Sliperiet i Gylsboda 

 

13.45 Besök i Osby 

 

15.00 Färevallen i Sibbhult 

 

16.00 Avslut Glimminge station 
 

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga 
organisationer. Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling och bygger på samarbete, 
lokala initiativ och lokala förutsättningar. Läs mer: www.skanesess.se 

Förstudie Solängens ekoby handlade om att utreda förutsättningarna för att etablera en ekoby utanför 
Glimåkra och ta fram ett totalkoncept för uppförandet. 

 

En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlats till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, 
visningshall och café. Genom att skapa ett kulturcenter ville föreningen lyfta fram Gylsboda, med sin rika 
kulturhistoria och det stora konstintresset som båda har diabasen som gemensam nämnare. 

I förstudien Cykelled nordöstra Skåne undersöktes förutsättningarna för att göra den gamla banvallen från 
Älmhult till Kristianstad cyklingsbar. Berörda kommuner, regionerna samt Skåne Nordost ställde sig positiva 
till en cykelled på banvallen som sluter an till Sydostleden. Cirka en av de totalt sju milen bedömdes kräva 
lättare åtgärder för att bli farbar. Samråd med berörda markägare krävs samt att lösa finansiering och 
långsiktig skötsel.  

 

 

Projektet Snapphanetåget knyter ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv genom ett nytt turisttåg. 
Projektet bestod av att köpa in, renovera och tillgänglighetsanpassa vagnar och lok, skapa en webbplats för 
marknadsföring samt samordna turerna med aktörerna inom besöksnäringen. 

I projektet Besöka Osby har undersökts förutsättningar för hur man kan skapa ett centrum för olika 
verksamheter - kultur, konst, hantverk, friluftsliv och Osbys historia för att utveckla besöksnäringen i 
samverkan med olika aktörer.  

 

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats 
som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen. Nya aktiviteter som inte funnits i ordinarie 
verksamhet tidigare har tillförts så som boulebanor, multiarena, utegym, samvaroplatser, padeltennis samt 
aktivitetsytor. Utemiljön har förbättrats med en ny entré, staket, träd och hårdbelagda ytor för att förbättra 
framkomlighet. 

 


