Program för Leaderbussen 6 maj 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
kommer vi att genomföra två turer: "Södra" den 6 maj (Bromölla/Kristianstad) och "Norra"
(Osby/Östra Göinge) hösten 2022.
Anmäl ditt deltagande på en eller båda turerna till info@skanesess.se. Glöm inte att uppge
eventuellt specialkost då vi bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag för detta program är
29 april.

09.00 Avfärd Naturum Vattenriket
09.30 Fika på Brunnen i Arkelstorp
Projektet Arkelstorps brunn – den medicinska hälsoträdgården handlade om att planera och etablera en
medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorp. Trädgården är anlagd enligt konceptet ”de åtta karaktärerna” med
slingrande gångar och livfullt vatten, doftträdgård, fruktlund, orangeri, bad, eldplats m.m.
I Vikens värde varar skapades en natur- & kulturvandringsled runt Arkelstorpsviken, tillgänglig för vandring,
fågelskådande, miljöinspiration, rekreation och som plattform för kunskapsförmedling inom
ekosystemtjänster. Det fanns en stark efterfrågan i bygden att kunna uppleva naturen runt viken och både
engagemanget samt viljan att hjälpa till har varit höga.

10.30 Besöksnod Näsum
Näsum är en by full av aktiva människor, företag och organisationer. Det finns ett uttalat behov från byn att
synliggöra det Näsum kan erbjuda i form av service, upplevelser och aktiviteter året runt. Projektet Ett
attraktivt Näsum ska knyta ihop byns utbud bättre och tillgängliggöra det för bybor såväl som besökare.

11.15 Ifö Center i Bromölla
I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum skulle projektet
Scanisaurus 2,021 väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst
och kultur. Parallellt med att fontänen restaureras sker forskning och dokumentation kring den unika
arbetstekniken och den kontext Scanisaurus kom till i.

KAKTUSBLOMMAN syftar primärt till att stärka personer som står långt från arbetsmarknaden genom att
ge meningsfull sysselsättning, bygga upp självförtroende och kompetens som gör personen mer
anställningsbar eller möjliggör nyföretagande. Gemenskap byggs upp genom att omvandla den gamla

fabriken till nya arbetslokaler och en verksamhet som erbjuder deltagarna sysslor och utveckling.
(Kulturcenter-arbetstillfällen-konst-turism-utveckling och utbildning – småföretagande-byggnadsvård-lokalt
engagemang-olikheter-möten-miljöarbete-autonomi-nätverkande)

12.15 Lunch på Iföhus i Bromölla
Projektet Naturnära rörelse ska skapa möjligheter för fysisk aktivitet samt bidra med kunskap om Landöns
lokalhistoria samt unika växt- och djurliv – både över och under vattenytan. I projektet skapas: promenadled,
snorkelled, utegym, balansbana, beachvolleybollplan, basket och pingis. Dessutom framtas material till
informationstavlor och informationsfilmer.
”Hanöbuktsveckan” involverar kustråd, föreningar, myndigheter, kommuner och företag. Ambitionen är att
skapa nya samarbeten som gynnar Hanöbukten. Hanöbuktsveckan ska sammanträffa med FN:s World
Ocean Day i början av juni. Under veckan goda exempel visas upp och inspirera till fler idéer om vad som
kan göras för att förbättra miljön i och vid Hanöbukten.

14.15 Free to be i Årröd
I projektet Free to be omvandlas en ladugård utanför Tollarp till en fysisk plattform för nycirkus som ska
innehålla studios, samlingslokal, omklädningsrum och förråd. En funktionell arena skapas för evenemang,
workshops och träning året runt.

15.30 Fika på Blåherremölla
En byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla har varsamt anpassats med nytt kök och mer
ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre
säsong.

16.45 Avslut Naturum
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

