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LEADERPROJEKT
I LERUMS KOMMUN
Lerums kommun kan med stolthet berätta att 14 leaderprojekt har genomförts med gott resultat under
den aktuella programperioden. I skrivningen finns intressant läsning om varje projekts resultat, en del av
deras slutrapporter. Rika natur- och kulturvärden har nyttjats, såsom den variationsrika geografin med
sjöar, stränder, skogar, stigar samt andra intressanta områden på landsbygden.
Kultur- och industrihistoriska arv har lyfts fram och gjorts tillgängliga. Likaså har olika kompetenser
och erfarenheter hos föreningarnas medlemmar och småföretagare varit en värdefull kraft som drivit
projekten framåt. Lerum är den enda kommunen i Göteborgs Insjörike som har satsat en halvtidstjänst
på arbete med leaderprojekt för bl.a. rådgivning och stöd. En satsning som har bidragit till en utväxling
på ca 10 miljoner kronor i finansiella medel från Leader till 14 projekt i Lerums kommun. Utveckling på
landsbygden har skett.
En ny programperiod planeras. Från år 2015 kan man söka pengar för nya kreativa projektidéer, som
ska utveckla landsbygden. Det nya programmet heter ”Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden”.
Visionen för Göteborgs Insjörike är ”En levande och attraktiv landsbygd”.
De tre övergripande målen är: Förbättrad livskvalitet genom samverkan, Hållbar landsbygdsutveckling
samt Hållbar besöksnäring och ökat företagande.
NOTERING:
Det finns ytterligare en skrivning i ämnet: Slutrapport, Uppföljning av Leaderprojekten
2012-07-11, Beredning för näringsliv och turism.
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PROGRAMPERIOD 2007-2013
LEADER - GÖTEBORGS INSJÖRIKE
Göteborgs Insjörike ingår i EU:s landsbygdsprogram som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk
och socialt hållbar utveckling av landsbygden. De tre övergripande målen i Landsbygdsprogrammet är:
- Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbrukssektorn.
- Bevara och utveckla ett attraktivt landskap.
- Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin.
Med utgångspunkt från landsbygdsprogrammet, områdets förutsättningar och behov, har partnerskapet beslutat att fokusera på två områden: Besöksnäringen, upplevelser och rekreation samt välbefinnande,
livskvalitet och hälsa, kort sagt, att prioritera tillväxt genom turism och hälsa. (Mer information finns att
läsa i strategidokumentet för programperioden på Göteborgs Insjörikets hemsida www.goteborgsinsjorike.se )
Göteborgs Insjörike är en ideell förening som ansvarar för programmen och hanterar projekten som
genomförs enligt leadermetoden.
Tre nyckelord för Leader är:
Trepartnerskap - att offentlig-, ideell- och näringslivssektor samverkar.
Lokala initiativ - att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar, lokala initiativ och idéer.
Nytänkande - att satsningarna kan handla om nya lösningar, nya metoder, nya åtgärder som sammantaget skall ge nya möjligheter.
Ordet Leader är en fransk förkortning och står för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket kan översättas till ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.
Göteborgs Insjörike är även programområdet där kommunerna Alingsås, Lerum, Partille, Härryda och
Mölndal ingår. Kommunerna, EU-kommissionen, svenska staten samt kommunerna finansierar projekten.
I vardagen hanteras finanserna av Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Leaderkontoret och kommunerna.
Under programperioden som har pågått under sju år, mellan åren 2007-2013 har totalt 56 projekt
genomförts i Göteborgs Insjörike med en omsättning på 76 miljoner kronor.
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LERUMS KOMMUN
Med Leaders tilldelning av finansiella medel har det varit möjligt att genomföra stora som små projekt i
ett brett geografiskt område i Lerums kommun. Mellan åren 2009-2014 har 14 projekt genomförts i kommunen med olika projektägare. Projekten har tilldelats totalt ca 10 miljoner kronor av Leader. Lerums
kommun har själv stöttat med 630 000 kronor per år. En halvtidstjänst är avsatt för att vara rådgivande
och stöd för leaderprojekt. Workshops, möten och enskilda rådgivningsmöten har arrangerats för att initiera projekt. Tjänsten ligger på enheten Näringsliv & Turism inom sektor Samhällsbyggnad.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER
De flesta har satsat på utveckling av besöksnäringen inom natur, kultur, men även idrott och ungdom.
Det finns flera goda förutsättningar för att näringen ska kunna utvecklas och bli lyckosam. En del är
det gynnsamma läget nära storstaden Göteborg med dess utbud, närheten till kusten, havet, hamnarna
och flygplatserna. Ett stort upptagningsområde för potentiella besökare från både staden, men även
från övriga Sverige och internationellt. Det är lätt att komma till Lerum med allmänna kommunikationsmedel, täta turer med buss och tåg. Till de mindre orterna längre ut på landsbygden är bussturerna inte lika frekventa.
I Göteborgs Insjörike finns, som namnet antyder, många sjöar, en konkurrenskraftig resurs även i
Sverige. Här finns en variationsrik natur, med, förutom sjöar, även åar, fina stränder med kommunala
bad, möjligheten att hitta en egen vik, skogar, stigar m.m.
Här finns ett rikt historiskt kulturarv. I alla tider har verksamheter byggts upp nära vatten, så även
här, hela brukssamhällen, jordbruksbygder, byar, gårdar, industrier, slott, herrgårdar, kyrkor m.m. I dessa
intressanta historie- och kulturbygder finns lämningar kvar, väl värda att bevara och förvalta. Intressanta
historiska arv, som kan bli attraktioner, som man kan lära och inspireras av och som många kan ta del av.
Många föreningar och små företag är avgörande för projektens både tillkomst och genomföranden. I
Lerum finns ett flertal aktiva, framförallt hembygdsföreningar, kulturinriktade, men även föreningar med
mångskiftande inriktningar samt en antal småföretagare. Återväxten av unga personer till föreningarna
är inte tillfredställande. De som finns måste tillvaratas på ett för framtiden gynnsamt sätt. Då föreningar
drivs av mogna erfarna personer finns det en betydande samlad kompetens här som driver projekten
framåt på ett föredömligt sätt. Här finns eldsjälar av avgörande betydelse för att projekt kommer igång,
drivs framåt och blir hållbara.
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PROJEKT MED PROJEKTÄGARE
I LERUMS KOMMUN
Nedan finns projekten listade med dess projektnamn, projektägare samt under vilka år projekten genomfördes och vilka finansiella medel som har beviljats. Sedan följer ett utdrag ur varje projekts slutrapport.
Alla slutrapporter finns i sin helhet på Göteborg Insjörikes hemsida www.goteborgsinsjorike.se. Där kan
man få mer information om varje projekt, såsom finansieringen, vilka man samverkat med, vilka aktiviteter som ledde fram till resultaten…
De frågor som finns besvarade nedan för varje projekt är:
- Vad var syftet med att genomföra projektet?
- Vad blev det för resultat?
- Vad har fungerat bättre än förväntat?
- Vad har inte gått som planerat?
- Vilka svårigheter eller hinder fanns under projektets gång?

PROJEKT SOM GENOMFÖRTS I GÖTEBORGS INSJÖRIKE
1. FLODA-NÄÄS SJÖPROMENAD
20091001-20120331, 850 000 + 350 000 SEK

Projektägare: Föreningen Floda Nova

2. STRANDPROMENADEN BJÖRBOHOLM
20110416-20130630, 190 000 SEK Projektägare: Föreningen Mjörn
3. SAMVERKAN SÄVELÅNGEN
20101001-20111231, 667 000 SEK Projektägare: Föreningen Floda Nova
4. NATURTURISM INOM GÖTEBORGS INSJÖRIKE
20121004-20140531, 760 000 SEK Projektägare: Lerums kommun
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5. NATUR- OCH KULTUREVENEMANG RUNT VÅRA VANDRINGSLEDER
20120516-20140228, 493 000 SEK Projektägare: Lerums kommun
6. VÅR HISTORIA BERÄTTAR
20110905-20140630, 882 000 SEK

Projektägare: Lerums kommun

7. TIDERNAS TOLLERED
20110601-20130630, 1 438 000 SEK

Projektägare: Team Tollered

8. UPPLEV SJÖVIK/ÖSTAD
20120512-20140630, 671 000 SEK

Projektägare: Föreningen Sjövik

9. CENTRUM FÖR KULTUR OCH EKOLOGI I SJÖVIK - FÖRSTUDIE
20120512-20140630, 1 457 500 SEK Projektägare: Föreningen för kultur och ekologi
10. NÄÄS ARENA
200900601-20110531, 536 000 SEK
11. BRÖLLOP PÅ LANDET
20100301-20120831, 495 000 SEK

Projektägare: Nääs konsthantverk

Projektägare: Föreningen Bröllop på landet

12. DO-IT-INSJÖRIKETS UNGDOMSKULTURFESTIVAL
20120101-20140731, 635 000 SEK Projektägare: Nääs Konsthantverk
13. IDROTTSLIG SAMVERKAN OCH BOENDE I GRÅBO - FÖRSTUDIE
20110511-20111114, 56 000 SEK
Projektägare: Stora Lundby GK
14. HÄSTCENTRUM - FÖRSTUDIE
201105-201112, 217 000 SEK Projektägare: Nääs & Co

BEVILJADE MEDEL, TOTALT 9 700 000 SEK
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1. FLODA-NÄÄS SJÖPROMENAD
SYFTE
Projektet syftar till att skapa en gång- och cykelväg som en slinga runt den södra delen av sjön Sävelången
som gör att fler boende och besökare till Floda, Öijared och Nääs kan ta sig runt (t ex promenera, stavgång, dra barnvagn, cykla, rida, gå med rullator) på ett säkert och informativt sätt.
Detta projekt är ett delprojekt i ett större samverkansprojekt med syfte att utveckla bygden kring
Sävelången till ett område för välbefinnande, livskvalitet och hälsa samt ett attraktivt område att besöka
för turister och boende i kommunen.
RESULTAT
Floda-Nääs Sjöpromenad skapade:
- En avsevärt förbättrad promenadslinga runt södra Sävelången med utsiktsplatser.
- Kombinerad rid- och promenadstig vid Nääs.
- Ny brygga för vila, fiske och som angöring för elbåten Säfvelången 11.
- Spänger genom våtmarken vid Håvared med två bänkar.
- Tre tydliga entréer till slingan, vid Floda Station, Mellannääs och Håvaredsviken med parkering
och natur- och kulturinformation.
- Enhetlig skyltning med kartor runt Floda-Nääs Sjöpromenad som kontinuerligt underhålls
och uppdateras.
- Information till skolor och föreningar som resulterat i aktiviteter i anslutning till Floda-Nääs
Sjöpromenad såsom regelbundna promenadgrupper med pensionärer, föräldralediga med
barnvagnar och klassutflykter.
- Besök från, och information till lokalpress, turistbyrån, på kommundelsträffar och till utländska
Leader-delegater samt Chalmersstudenter.
- Bänkar utmed slingan (utplaceras våren 2012).
- Anläggning av ”skolskog” i anslutning till slingan (våren 2012).
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Invigningarna har gått över förväntan tack vare stora ideella insatser och engagemang från olika föreningar och privatpersoner.
Arbetet med brygga och spänger har också gått över förväntan tack vare god insats från två duktiga
lokala snickare och tur med en kall vinter som möjliggjorde arbetet.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Arbetet med informationsskyltar och kartor tog längre tid och medförde mer arbete då vi valde att koordinera produktionen själva. Å andra sidan använde vi enbart lokala företag i produktionen med ett uppskattat resultat. Vi har inte arrangerat så många aktiviteter som vi trodde innan projektets start. Istället har
andra föreningar, skolor m fl arrangerat sina egna aktiviteter och utflykter.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Som ideell förening utan stora tillgångar har vi hela tiden brottats med låg likviditet, vilket gjort det svårt
att klara betalning till leverantörer i tid. Mer finansiering skulle ha säkrats upp innan projektets start och
fungerat som en buffert när utbetalningar från Länsstyrelsen dröjde.
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2. STRANDPROMENADEN BJÖRBOHOLM
SYFTE
Upprusta den kultur- och naturhistoriskt intressanta Strandpromenaden vid Björbo Huvde i Björboholm
och återuppbygga den gamla ångbåtsbryggan vid Strandpromenaden. Syftet är att återskapa en tillgänglig
promenadväg för såväl boende som besökare.
RESULTAT
- En historisk natur och miljöstig för allmänheten.
- Iordningställt Strandkullepromenaden.
- Lagat trappor.
- Satt upp handledare.
- Gjort ett trädäck i anslutning till ångbåtsbryggan.
- Skapat flera sittplatser.
VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Många ideella insatser vid evenemangen, även många besökare.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Administrationen har varit tung, har inte gått som planerat.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Det höga vattenståndet i Mjörn, vintertid, river ned grus som vi kört ut. Mycket arbete har spolats tillbaka i Mjörn. Det höga vattenståndet i Mjörn, vintertid, gör att isen flyttar murens stenar, med kostsamma
reparationer framgent (vinter 2012-2013).
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3. SAMVERKAN SÄVELÅNGEN
SYFTE
På sjön Sävelången fanns redan i slutet av 1800-talet “turistturer” med ångbåten s/s Säfvelången. Idag
finns varken båt i kommersiell trafik, lämpliga bryggor eller båthus. Däremot finns såväl intresse hos besöksnäringen som ett turistiskt marknadsunderlag att återskapa turistturerna på sjön och föreningar som
har ett allmänt intresse för en ny båt.
Syftet är att stärka besöksnäringen kring sjön Sävelången genom att anläggningar och föreningar i en
gemensam organisation äger och nyttjar en miljöanpassad eldriven båt för fisketurer, bröllops- och företagsarrangemang och andra turistaktiviteter.

RESULTAT
- Båten var orsaken till att samverkan startade mellan Nääs Fabriker Hotell, Nääs Slott, Öijared och Floda
Nova. Båten blev viktig som en symbol för samarbete och ett skäl till att en helt ny turistsamverkan nu
finns i området.
- Samverkan ledde till bildandet av en gemensam organisation för bland annat turism - Samverkan
Sävelången (Nääs & Co).
- Fler projekt inom turismen och andra utvecklingsområden påbörjades eller är på gång.
- Chartertrafik och tidtabellsturer genomfördes under tiden maj-september 2011.
- Utbildning och organisation av fartygsbefäl och besättning på båten genomfördes.
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Samverkan och organisation av båten och inom turismen men även inom andra utvecklingsområden och
projekt.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Båtbygget försenades på grund av att beslut kring stöd av projektet kom senare än planerat.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Paketering av båtturer borde getts högre prioritet, men kräver betydligt mer tid, arbete och samverkan.
Intresset för tidtabellslagda turer har varit lågt.
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4. NATURTURISM INOM
GÖTEBORGS INSJÖRIKE
SYFTE
Syftet med projektet är att kartlägga samt paketera naturaktiviteter med boende och mat inom kommunerna Lerum, Härryda och Partille på ett långsiktigt och hållbart sätt, samt att ta fram en arbetsmodell
för paketering av naturturism för framtida bruk.
RESULTAT
- Det är svårt att se resultatet så här kort inpå projektets sluttid. Men projektet har gjort naturen i
gällande kommunerna mer tillgänglig och framförallt kommunicerat den. Projektet har levererat breda
produkter som passar såväl barn som pensionärer. Ett av grundsyftena med projektet var att paketera
upplevelser i kommunerna vilket blivit färre än planerat. Detta beror delvis på att en kommun inte
får äga och sälja paket själva. Utan detta måste en näringsidkare göra, och vill man sälja paket inkl transport måste man dessutom inneha en resegaranti, vilket få företag har eller var intresserade av att skaffa.
- Det har varit svårt att hitta företagare som är villiga att satsa tid och äga paketen. Vilket har resulterat i
färre paket än planerat. Om ingen äger dem kan de inte säljas. Vi färdigställde tre paket i Lerums
kommun som är aktiva och går att ”köpa”. I Härryda gjorde vi klart och levererade två färdiga trädgårdspaket med budget och information. Hällsnäs Herrgård valde dock själva att inte lansera dem till
2014. Produkten finns färdig och vi hoppas att den blir lanserad till sommaren 2015.
- Då vi inte kunnat fullfölja fler paket har vi istället inriktat oss på att göra naturen tillgänglig för att förbereda för framtida paketeringar. T.ex. för att sälja ett kvalitativt paddelpaket krävs en karta över området man skall paddla i. Detta har inte funnits på 30 år för området Hindås-Tollered-Alingsås. Då
tog projektet fram en modern karta för att informera alla som hyr kanot om naturen i området samt att
ge företagarna en möjlighet att själva paketera ett hållbart paket när de är mogna.
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- För att dessutom kunna tilltala familjer och barn har vi producerat en unik mobilapplikation, den första
i sitt slag där man under en promenad skall lösa 7 uppdrag med naturrelaterade frågor och lekar. Appen
laddar man ner på App store och Play store. Sök på ”Naturfrågan Lerum”, ”Naturfrågan Mölnlycke”och
”Naturfrågan Gunnebo”. Appen har som målgrupp 6-12 år men när vi gjorde vår demotur märkte vi att
föräldrarna till barnen tyckte det var minst lika kul. Den har alltså ett brett spann och kommer attrahera; familjer, skolklasser och lite äldre barn som vill gå själva. Kommunerna blir själva ägare till var sin
app och har möjlighet att i framtiden (om 3 månader eller 2 år) byta ut frågor mm så att den aldrig blir
daterad.
- För att ge folk en möjlighet att själva paketera sin utflykt har vi producerat en folder för dagsaktiviteter
där vi presenterar aktiviteter, mat och boende i varje kommun. Då det inte gått att hitta någon som vill
äga paket är detta ett bra substitut till en paketering då besökaren själv paketerar och väljer just de produkterna de vill ha. Foldern heter Outdoor aktiviteter i Göteborgs Insjörike och visar var i varje kommun man kan hitta någon inom kategorierna vandring, kanot, cykel och fiske.
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Då processen med vissa paket inte har kunnat fullföljas pga att ingen velat äga själva produkten har
projektet inte stått still. Projektet har hittat andra vägar för att arbeta mot målet och producerat andra
produkter som inte behöver ett ägande eller som kommunerna själva kan äga. På så sätt har det varit en
ständig process i projektet och alltid funnits saker att göra.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Att skapa mer komplexa paket med guidning har inte gått. Att tillsammans i workshopformat skapa paket ihop har också varit svårt. Det har inte riktigt varit någon som velat satsa tid på att forma en produkt
tillsammans. Detta tycker projektet naturligtvis är tråkigt men budgetposter som t.ex. utbildning av guider har istället gått till att utveckla en helt unik och spännande mobilapplikation.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Projektet har under perioden haft en stabil grund med minst en ”grej” i produktion hela tiden. Det som
varit ett hinder har varit att inte de lokala företagen riktigt har velat satsa helhjärtat på paketeringar. De
har varit intresserade till en början men när någon var tvungen att ta på sig ett ansvar var det ingen som
ville längre.
Det är egentligen det enda problemet vi haft under projektperioden. Vi har dock ändå lyckats ta fram
tre skarpa paket i Lerum och två i Härryda.
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5. NATUR- OCH KULTUREVENEMANG
RUNT VÅRA VANDRINGSLEDER
SYFTE
Idén är att lyfta fram och tillgängliggöra redan befintliga vandringsleder i Lerums kommun genom att
skapa olika natur- och kulturevenemang kring dessa. Detta för att öka användningen av lederna både av
lokalbefolkning och turister samt främja aktivitet och hälsa.
RESULTAT
- Spökvandring i Riddarsten, Lerum. Elever från gymnasiets estetprogram agerar skådespelare.
- TUR-mässa i Göteborg.
- Vandring ”Sinnenas väg” Etapp 1 Alingsås - Norsesund. Guidad tur med Magdans och musikinslag.
- Vandring ”Sinnenas väg” Etapp 2 Floda - Lerum. Guidad tur med Näcken, ölprovning och konsert.
- Vandring ”Sinnenas väg” Etapp 3 Jonsered. Guidad tur med musik- och historiska inslag.
- Vandring för barn med Musikgruppen LongKalsong som guider.
VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
En större uppslutning än väntat kom på våra vandringar. På spökvandringen kom c:a 700 personer och
på Sinnenas väg c:a 150 personer/gång
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Alla planerade vandringar har inte kunnat genomföras av tidsskäl.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Viss svårighet att samarbeta med gymnasiet har upplevts.
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6. VÅR HISTORIA BERÄTTAR
SYFTE
Projektidén är att lyfta fram, tydliggöra samt att marknadsföra ett antal olika historiska platser/besöksmål
inom Göteborgs Insjörike. Detta skall göras genom en gemensam broschyr, gemensam webbplats samt
två helger per år då alla projektets medverkande håller öppet med olika aktiviteter - s.k. ”Öppethelger”.
RESULTAT
- Totalt 16 historiska besöksmål i fyra kommuner är med och ett starkt nätverk har bildats.
7 av dessa verkar i Lerum.
- Öppet hus -helger eller -söndagar har arrangerats under alla vår och höstar under projekttiden, totalt 6
söndagar. Antal deltagande verksamheter har varierat, likaså antalet besökare.
- Inför Öppet hus-dagarna och TUR-mässan har informationsmaterial tagits fram, 2 foldrar, en vt-12,
en vt-13 och en fylligare, hållbar broschyr med karta samt engelsk översättning, vt-14.
- Att skapa en gemensam webbsida fanns med i planeringen, men gruppen var inte redo för det, utan
den befintliga turism- webbsidan för Lerum, www.visitlerum.nu, har fyllt det behovet. På de andra
kommunernas turism-webbsidor visades och visas info vid evenemangen. Ett förslag och önskemål i
gruppen fanns, att skapa en egen webbsida efter projekttidens slut och det är genomfört.
- Ett varumärke/logotyp har tagits fram för ”Vår historia berättar...”
- Projektet har marknadsförts aktivt på alla TUR-mässor i Göteborg under projekttiden, d.v.s. mars -12, -13,
-14. Vid mässan 2014 har projektet även presenterats för publik från scen.
- Utbildning av guider var planerat, men på de flesta besöksmål fanns redan duktiga guider, så insatsen
bedömdes överflödig och pengarna avsatta för ändamålet kunde sparas och kom väl till pass på annat.
- Inför arbete med paketering involverades nya aktörer, boende samt aktivitetsaktörer.
- Möten har hållits, idéer och förslag på 2 paket enligt projektplan finns för två kommuner, dock räckte
inte tiden till att slutföra uppgiften. Förhoppningen är att paketförslagen kan genomföras på egen hand
av aktörerna.
- En omtyckt studieresa till lilla Nossebro genomfördes. Vi såg och lärde oss om upplägget av ”Retro
Nossebro”. Många deltog och inspirerades.
- 9 ljudguider producerades. Alla ville inte ha guider p.g.a. på den kommande abonnemangsavgiften,
men även att några besöksmål kom med i samarbetet efter produktionen av guiderna.
- Projektet lät framställa 16 snygga mässingskyltar/plaketter, att sätta på vägg, och som binder samman
nätverket, samt 8 ljudguidesskyltar, snygga med bild.
- Planen var att bilda en förening, men ingen ville bilda ”ännu” en förening. Istället skapades ett
informellt, men organiserat nätverk, s.k. Nätverksrådet, en enkel arbetsmodell att jobba efter, där de
mest frekventa frågorna finns besvarade - alla nöjda och glada!
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
I den aktuella gruppen/nätverket finns resurser, personer med hög kompetens inom olika områden. Det
har varit givande och inspirerande! Vid intensiva jobbperioder, under tidspress har jag kunnat lita på att
få in material snabbt från deltagarna. Även vid höga krav om ännu bättre material. Endast mött snabba
åtgärder och vänligt bemötande!
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Att inte Mölndal kom med i nätverket. Flera intressanta verksamheter var inbjudna och var även med i
början. Men p.g.a. tidspress var tyvärr tvungen att släppa taget, utebliven leverans av material och heller
ingen närvaro på möten.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Egentligen inga svårigheter eller hinder! Dock har det administrativa arbetet med Leader-projekt varit
oerhört tidskrävande!

LJUDGUIDE

nääs slott

LJUDGUIDE

hillefors
Ring 0771-27 27 00grynkvarn
kod 0307

LJUDGUIDE
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kod 0301

Ring 0771-27 27 00

LJUDGUIDE

kod 0305: historia

(vanlig samtalstaxa)

kod 0306: Kammarherre
Lagerberg berättar

nääs
slottsområde

Råda säteri

(vanlig samtalstaxa)

(vanlig samtalstaxa)

Ring 0771-27 27 00
kod 0308
(vanlig samtalstaxa)
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7. TIDERNAS TOLLERED
SYFTE
”Tidernas Tollered” är ett projekt som syftar till att bevara och levandegöra den fantastiska historien om
ett svenskt brukssamhälles förändring genom fyra århundraden. Projektet ska locka och underlätta för
besökare att ta del av den unika berättelsen om hur anpassning och framgång i det moderna samhället
kan gå hand i hand med bevarandet av kulturarvet.
RESULTAT:
EN FÖRSTUDIE FÖR MÖJLIGHET TILL ATT LJUSSÄTTA KRAFTVERKSDAMM
OCH TOLLEREDS STRÖM.
- Skapat förutsättningar för att ljussätta dammen, strömmen och kringliggande byggnader.
- Slyrensning är gjord till största delen i ån Stallbacken - ett torg med boulebana som används varje dag
av både pensionärsföreningen och övriga bybor. En samlingsplats med orienteringstavla och lokal information där man kan utgå från för promenaderna i byn. Vi har också skapat utrymme för torghandel
och andra publika aktiviteter då vi utjämnat gårdsplanen så ytan kan användas till allehanda möten och
aktiviteter.
SKAPANDE AV SAMLINGSPUNKT/TORGPLATS MED:
- Boulebana. Anläggning på gården för nyttjande som publikt område.
- Förbereda som en del av Tidsresan.
FÖRBÄTTRINGAR AV TOLLEREDS FESTPLATS/DANSBANA MED:
- Renovering av dansbanans tak.
- Uppförande av inhägnad kring festplatsen, byte av elen och förbättringar i armatursystemet.
- Uppfräschning av park & scen, använda dansbanan som scen under Tidsresan.
- Nytt tak, bytt el, fått jordfelsbrytare och fått dansbanan i skick att kunna användas på olika publika
arrangemang. Ett avtal ska skrivas med Tollereds IF om att Team Tollered under ett år på prov utan
kostnad ska arrendera dansbanan för att kunna organisera nya arrangemang och etableras som en scen i
regionen. Tidsresan kommer att vara ett av de årliga eventen som förläggs till dansbanan men även
tankar på att vara en scen för vanliga danser med de traditionella dansbanden.
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HISTORISKA SKYLTAR PÅ HUS OCH PLATSER: VÄLKOMSTPORTAL,
ORIENTERINGSTAVLA, HÄNVISNINGSSKYLTAR .
- 96 historiska skyltar på hus med information som byns pensionärer engagerats med att skriva ner om
all deras historia. Vi har gått runt personligen och lämnat ut varje skylt till fastighetsägarna och blivit
synliga vem vi är och vad vi gör. Denna information undersöker vi möjligheten att kunna få ner i bok
form - dels för att ha som undervisningsmaterial i Tolleredsskolan och dels ha som en allmän historiebok
för besökare.
- En belyst välkomstportal som syns tydligt för inpasserande i byn med 2 annonsplatser där publika
arrangemang som hålls i byn kan göras reklam för. Även förbipasserande på E20 ser den tydligt.
- En orienteringstavla på Stallbacken med information om Tollered och på baksidan av den har vi en
annonseringsplats som vi upptäckte vi har alldeles för lite av i byn för att upplysa om arrangemang mm.
- Hänvisningsskyltar där 16 stolpar är utsatta på strategiska ställen.
ÅTERKOMMANDE KULTURFESTIVALDAGAR – TIDSRESAN
- Fredag 24 maj - lördag 25 maj genomfördes premiären av Kulturfestivalen Tidsresan. Det blev ett
välpaketerat program - lokalt och inbjudet - och ett unikt och tillvarataget kulturarv stod i fokus.
Boende, föreningar och företagare gjorde kulturarvet levande genom spännande upplevelser och
mötesplatser. Att låta evenemanget ligga på en fredag och lördag för att inkludera skolan och möten
mellan Tollereds många företagare gav resultat - ett engagerat deltagande på deras ordinarie ”dagtid”.
Det var ca 400-500 personer som tog del av delprojektet. Det var från Tollereds skola, lokala företagare
och föreningar samt mestadels bybor från Tollered med omnejd.
PROMENADGUIDE PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA.
- En promenadguide har tagits fram med den illustrerade kartan där alla kulturhistoriska hus är utmärkta.
Promenadguiden har tagits fram både på svenska och på engelska.
GUIDADE TURER
- Vår samarbetspartner Nääs Fabriker Hotell & Restaurang tog tag i detta projekt och har haft guidade
visningar i Tollered under det senaste året varje lördag. Under hösten drar Team Tollered igång en guideskola med Ingvar Axelsson, som är uppväxt i byn och haft många uppskattade guidningar. Detta
kommer att läggas som en studiecirkel där de som är intresserade kommer att få möjlighet att delta. Vi
kommer speciellt att lägga energi på att få in ungdomar som kan vara guider för att säkra engagemanget
för lång tid framöver. Guiderna kommer att få deltaga på utbildningen så alla har samma grund.
WEBBPORTAL
- Vi har skapat en webbportal där bybor och andra har kunnat följa Tidernas Tollered under projekttiden.
- Vi har startat upp FB-sida där vi haft det interaktiva utbytet med målgrupperna. En webbportal med
information om hela projektet www.tidernastollered.se
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Samarbete med kommunen blev över förväntan med avtal om skyltarna och ökande insatser inför Tidsresan. Samarbetet i vår projektgrupp har varit över förväntan med stark sammanhållning, god förankring
hos varandra och att vi har varit projektledare från ålder 30-75 år har varit en fantastisk styrka. Vi har
verkligen hjälpts åt!
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Det blev ett avbrott när inte vår samordnare kunde stanna kvar men det löste vi snabbt med en ny och
fick styrning i projektet igen. Det minsta delprojektet Tollereds Ström hade vi större önskningar om att
vi skulle fått igenom årensingen i en större skala men enligt kommunen ska den göras i slutet av året.
Dansbanan/festplatsen hade vi önskat att vi kommit lite längre med men projektledaren hoppade av mitt
i och vi hade svårt att hitta en ny. Vi fick dock genomfört det som var essentiellt för att kunna ha denna
som framtida scen och hittade en engagerad projektledare till slut. När det gäller tidsresan så hade vi önskat fler deltagare på företagarworkshopen och på kvällsarrangemanget. Fler unga funktionärer hade varit
bra. Att fritidsgården, som skulle deltaga i projektet, fick stänga igen utan framförhållning precis innan
genomförandet var ett dråpslag.
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VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Projektledare som slutat mitt i projektet. En leverantör som inte uppfyllde deadlines som fick uppmärksammas av samordnaren för att ro skyltprojektet i land. Vi fick byta samordnare efter mindre än ett år
och det blev mer jobb för nya samordnaren att strukturera upp och dra igång rutiner och organisation.
Men det blev ett bra flyt trots allt men det projektet hade inte samma fart under en period. Bygglovet för
skyltprogrammet tog längre tid än väntat. Det har varit en otrolig resa, där man (och ingen) förväntade
sig något. Vissa beslut eller marknadsval uppfattas som mer vaga än andra. Men det har varit en inkännande resa som har fått ta sin tid.
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8. UPPLEV SJÖVIK/ÖSTAD
SYFTE
Projektet vill skapa ett nätverk som tillsammans verkar för att lyfta fram Sjövik/Östads natur- och kulturhistoriska värden för lokalbefolkningen och göra orten känd för besökare. Detta vill man åstadkomma
genom guidehäften, guidade turer och utställningar en söndag i månaden. Man skall då också kunna träffas på någon av föreningarnas mötesplatser och ta sig en fika eller passa på att ta sig en tur med ångbåten
Herbert.
RESULTAT
- Fortsatt samarbete mellan deltagande föreningar i Sjövik - Föreningen Sjövik, Östad församling,
Klaradals kloster, Östad hembygdsförening och Röda korset Sjövik-Östad.
- Fortsatta pilgrimsvandringar arrangerade av Östad församling i samarbete med Klaradals kloster.
- Fortsatta kulturhistoriska vandringar i Sjövik/Östad samt regelbundna bildvisningar i Östad.
- Regelbundna ångbåtsturer med ångbåten Herbert i samarbete mellan Sjöviksgården och Mjörns
ångbåtsförening.
- Utveckling av Röda korsets museirum till en permanent retroutställning och engagemang i projektet
Retrovägen.
- Som en följd av Leader-projektet Upplev Sjövik/Östad, engagerade sig flera verksamma i Sjövik i
Leader-projektet Retrovägen vilket avsevärt ökat besöksmängden till platsen.
- Som en följd av Leader-projektet Upplev Sjövik/Östad engagerade sig Föreningen Sjövik samt andra
föreningar/företag från orten i föreningen Hela Lerum, där man arrangerade en välbesökt Retrofest i
Sjövik. Föreningen Sjöviks Facebooksida har blivit en aktiv plattform för de boende i Sjövik, där man
regelbundet kan få information och tips om vad som händer på orten.
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Röda Korset Sjövik-Östad har blivit en välbesökt mötesplats och försäljningen i deras secondhandbutik
har nått oanade nivåer. Engagemanget har varit stort bland ortsbefolkningen att bidraga med föremål till
museirummet.
Ångbåtsturerna med Herbert blev snabbt populära och slutsålda redan första sommaren
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Projekttiden fick förlängas på grund av olösta frågor vad gällde bygget av ångbåtsbrygga.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
En del brister i kommunikationen försvårade framtagandet och trycket av pilgrimshäftet samt framtagandet av kulturhistoriskt guidehäfte. Under projektets gång uppstod en situation där variationen på vattennivån för sjön Mjörn nått extrema värden, vilket krävde en anpassning av bryggan. Projektförlängning
och omfördelning av budgeten mellan brygga och gångstig löste dock problemet.
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9. CENTRUM FÖR KULTUR
OCH EKOLOGI I SJÖVIK - en förstudie
SYFTE
Projektets syfte är att göra en förstudie kring konstruktionen av ett ekohus, en trädgårds utformning, hur
ett socialt engagemang ska skapas kring huset och hur ett framtida byggande av ekohuset ska finansieras.
RESULTAT
- Vi har tagit fram ritningar till huset och förslag på den teknik det ska byggas med.
- Vi har en plan och skiss på hur permakulturträdgården ska se ut.
- Vi har en plan för den kommande processen att genomföra bygget och anläggandet av trädgården.
- Tagit fram budget, inklusive offerter.
- Vi har skaffat arrende till marken och bygglov.
- Vi har genomfört en workhop där vi gjort en Hugelbädd och vi har haft en kurs med dagisbarnen i
odling där vi försett dem med pallkragar och där trädgårdsarkitekten varit med.
- Vi har jobbat fram ansökningar för vidare finansiering.
- Vi har förankrat projektet hos skolan och rektorn.
- Vi har skapat en nyfikenhet kring halmhusteknik, permakultur och en önskan om att huset och
trädgården ska bli till.
- Barn som odlar och lär sig om det.
- En mycket stabil grund att stå på för att söka finansiering.
- Ett bygglov och ett arrende.
- Större kunskap kring byggprocessen hos föreningen.
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Vi har mycket mer precisa resultat av förstudien än vi såg framför oss. Odlingsprojektet (med dagis och
workshop för allmänheten) var en bonusdel av projektet för att skapa engagemang och för att alla skulle
få upp ögonen för projektet. Ett sätt att börja använda marken och plattform för att börja prata om permakultur, hållbart leverne osv.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Vi har inte jobbat med en skateramp då en annan förening tog på sig det arbetet.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Vi upplever att det krävs ett oerhört stort arbete att skapa ett engagemang. Även om alla säger att de
verkligen vill att huset ska bli av, så är det svårt att få till en dialog. Inte så många som vi förväntat oss har
kommit på workshop och möten. Men det tar ju tid att förankra ett sådant här projekt, det är ju klart.
Det kommer att bli ett stort arbete att finansiera huset, då vår budget blivit högre än vi initialt trodde.
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10. NÄÄS ARENA
SYFTE
Projektet syftar till att utveckla kulturlivet samt höja attraktionsvärdet för besökare till Nääs Slottsområde.
Projektet kommer att arrangera kulturhändelser och symposier i samarbete med en rad andra aktörer där
deltagare träffas för att utvecklas och uttrycka sin kreativitet på olika sätt. För detta ändamål kommer
projektet bl a att etablera en mångsidig utomhusscen för samarbeten mellan olika generationer och kulturer över genre och institutionsgränser. Det kan t ex röra sig om musikarrangemang, poesiuppläsningar,
skapande dans osv.
Projektet syftar också till att utveckla samarbetet mellan näringslivet och kultursektorn.
RESULTAT
- Artister kontaktar oss regelbundet och önskar nyttja scenen för olika framträdanden, också dans
och teater.
- Mer och mer publik kommer till de olika föreställningarna.
- Attraktionsvärdet för området och vår verksamhet har stärkts.
- Ljudkonstinstallationen togs väl emot av områdets besökare och workshopsdeltagarna var nöjda med
innehåll och genomförande.
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Musikscenen är på plats som tänkt var. Vi har genomfört en rad konserter, en ljud-konstinstallation och
workshops. Vi har skapat nya samarbetskontakter. Vi är attraktiva.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Det mesta har gått som planerat, dock har tillkomsten av scenen dragit ut på tiden vilket gjort det svårare
att planera evenemang.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Hinder och svårigheter har mest handlat om saker utanför vår kontroll som bygglov för scenen och långa
handläggningstider för utbetalningen av stöd vilket påverkat föreningens likviditet.
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11. BRÖLLOP PÅ LANDET
SYFTE
Paketera och marknadsföra produkter kring konceptet ”Bröllop på landet” genom att skapa en gemensam webportal för området, gemensam marknadsföring och en samlad bokningsfunktion. I övrigt syftar
projektet till att utveckla bygden kring Nääs, Öijared och Tollered till ett entreprenadområde med en produkt för landsbygden som traditionellt erbjuds i storstadsregioner.
RESULTAT
- Inventeringen ledde fram till delvis nya samarbetspartners i ett breddat lokalt utbud av leverantörer
kring ”bröllopet”. Fler ”står på kö” för att komma in inför ett nästa utvecklingssteg.
- Paketeringsfrågan har lett till att fem av sex medlemmar gått en kurs i paketering/ansvar/exportmognad
för att skärpa konkurrenskraft och utbud.
- Utvecklingsdiskussioner kring en ny gemensam affärsmodell har påbörjats. Modellen går ut på att
erbjuda tjänster som sträcker ut bröllopet från 24 till 36 timmar.
- Öppnandet av en egen hemsida www.brolloppalandet.se
- Utgivning av ”Bröllop på landet boken” i en första och en reviderad upplaga.
- Samarbetet har fördjupats och vi, de gemensamma partnerna, talar om ett fördjupat samarbete även på
konferenssidan.
- Projektet har kommit att bli ett viktigt, visionsbärande, instrument i de olika klusterbyggen som pågår
för samverkan inom olika grupper inom det geografiska området västra Göteborg med kranskommuner.

Lerums kommun
Näringsliv & Turism - Samhällsbyggnad
Telefon 0302-52 10 00

Rapport - Leaderprojekt
2009-2014

VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Uppslutning och intresse från samarbetspartner. Deltagande på mässor. Mottagande i press och av omgivningen, uppmärksamhet. Bokning av bröllop på anläggningarna.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Formella samarbetsavtal och gemensamma paket. Samarbetet ”på landet” har varit svårt att formalisera då
parterna hellre velat ha öppna och varierande samverkansformer. Den formella paketeringen har fördröjts
p g a okunskap om ansvar och garantier. Parterna var inte tillräckligt ”leveransmogna” initialt.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Att få tag på en projektledare som kunde bära det sammanhållande utvecklingsansvaret. Ett för projektet
och temat viktigt företag lade ner sin verksamhet under projekttiden.
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12. DO-IT- INSJÖRIKETS
UNGDOMSFESTIVAL
SYFTE
Att i samverkan med ungdomar, kulturföreningar, kulturinstitutioner och andra kulturkonstellationer
inom samtliga kommuner som ingår i Insjöriket under gemensam flagg planera och genomföra en
Ungdomskulturfestival med musik, teater, dans, workshops, poesi. Drogfritt, barn- och familjevänligt.
Projektet vill skapa nätverk över kommungränserna och öka lusten till eget skapande bland ungdomar
och därmed skapa ett större kulturutbud på sikt inom Insjöriket. Projektet vill bygga upp ett nätverk för
ungdomarna över kommungränserna samt skapa en modell för en framtida återkommande festival varje
år inom Insjöriket.
RESULTAT
- Jag planerade och initierat tio musikworkshops samt femton olika utställningar i vårt projektrum för
ungdomar med interaktiva samtal kopplade till varje workshop samt en sommarutställning utomhus.
- Tillsammans har vi nu också skapat ett permanent projektrum där vi året runt nu presenterar konst
skapad av ungdomar.
- Vår verksamhet på Nääs är idag välkänd bland många ungdomar inom området och vi har nu en stor
ungdomspublik som besöker oss regelbundet och som också vill ställa ut i vårt projektrum.
VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Antalet workshops som presenterats i projektrummet samt det stora intresse som varit runt dessa utställningar. Mötet mellan utställare och publik har också varit mer givande är vad jag förväntade mig. Många
av de besökande ungdomarna har kommit långväga ifrån.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Vi planerade ihop med partners för att alla workshops och utställningar vi ville skapa skulle äga rum
samtidigt under en vecka på Nääs Slottsområde och att de som deltog skulle bo inom området. Tyvärr
visade sig intresset vara mycket svalt när vi närmade oss startdatum och vi fick ställa in festivalen. Många
ungdomar ville inte binda upp sig för så många dagar visade det sig när vi närmade oss startdatum. Vi har
genomfört projektets mål men under en längre tid, vilket nu också visat sig vara lyckat.
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13. IDROTTSLIG SAMVERKAN
OCH BOENDE I GRÅBO - en förstudie
SYFTE
En studie av möjligheter och intresse av idrottslig samverkan och behov av olika former av ett enkelt boende för besöksnäringen i Lerums kommun och Gråbo samhälle. Ett prisvärt boende bör kunna tillhandahållas för familjer och grupper med ett varierat utbud av hälso- och friskvårdsaktiviteter i lantlig miljö
med närhet till evenemangsstaden Göteborg.
RESULTAT
- Stora Lundby AB/GK har etablerat ett kontaktnät bland ett antal föreningar och organisationer i
Gråbo, Stenkullen och Lerum förutom denna rapport och övrig dokumentation.
- Det finns en grund för fortsatt samverkan genom att gemensamt arbeta vidare mot en etablering av en
anläggning i Gråbo till gagn för föreningarna, samhället och besöksnäringen i området. Ökade möjligheter till enklare boende innebär att föreningarna kan arrangera fler tävlingar, träningsläger och andra
arrangemang vilket kommer att utveckla föreningarnas verksamhet och ekonomi.
- En särskilt stor erfarenhet av studien är hur väl de olika föreningarnas verksamhet överlappar varandras
säsonger, vilket pekar på beläggning av en anläggning under en stor del av året. Dialogen med branschorganisationer indikerar ett behov som pekar på en kommersiell grund för en etablering och som är en
extra bonus i detta sammanhang.
VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
Hela förstudien har präglats av intresse och positivt deltagande från i stort sett alla föreningar och organisationer som har kontaktats. Alla är hårt belastade i sin egen förening, men har ändå deltagit i möten och
den uppföljning som varit aktuell.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Arbetsvolymen har blivit mycket större än planerat. Detta har accepterats av undertecknad då det viktigaste i förstudien har varit ett bra och genomarbetet resultat. Den ökade arbetsinsatsen hamnar som ideella insatser, vilket inte inneburit något negativt för projektet.
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VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Samtliga representanter för föreningarna är hårt engagerade inom sina respektive intresseområden varför
det till och från har varit svårt att hitta utrymme i almanackorna för de planerade aktiviteterna. Det är
förståeligt att denna typ av tillkommande arbetsområden hamnar långt ner i det allmänna bruset och blir
liggande. Detta är en viktig reflektion för ett eventuellt fortsatt arbete inom förstudiens intresseområde.
Detta har inneburit väldigt mycket merarbete, en rejäl ökning av telefonsamtal och en svårighet att hålla
tempo i förstudien. Arbetet blir väldigt fragmenterat och kräver att det finns utrymme att arbeta med
frågorna morgon och kväll alla dagar i veckan.
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14. HÄSTCENTRUM - en förstudie
SYFTE
Projektet syftar till att lägga grunden till etableringen av ett häst- och hundcentrum i Sävelångsbygden
genom att genomföra en förstudie av god kvalitet och med robusta data och information. Denna förstudie ska konkret analysera och rekommendera plats, utseende och innehåll för en ny häst- och hundanläggning, kringservice, målgrupper, framtida finansiering och organisation samt en detaljerad plan för det
fortsatta arbetet.
RESULTAT
Samarbetspartnerna är positiva till:
- Att skapa en fungerande mötesplats, där tävlingsintresserade av häst och hund och övriga kan mötas och
samverka i hästbranschen.
- Att förutsättningarna för företagande inom hästbranschen stärks och att samverkan och kopplingen mot
besöksnäringen utvecklas vilket i sin tur ska ge en ökad omsättning i verksamheterna.
- Att genom gemensam marknadsföring utveckla olika säljbara paket av produkter, tjänster och aktiviteter.
- Att utveckla hästen i turistnäringen ihop med andra turistföretagare.
- Att anordna gemensamma events kring hästen.
- Att hästverksamheternas kompetens och konkurrenskraft utvecklas och förbättras i både lönsamhet
och i kvalitet.
- Att genomföra utbildningar, föreläsningar och samordna kunskapsutbyte mellan de olika disciplinerna.
- Att djurskydd och långsiktig hållbarhet säkerställs i samarbete med Lerums kommun. Exempelvis
genom att utbilda och ta fram ett egenkontrollprogram för hästhållning. Att öka samverkan mellan
de knutpunkter med hästverksamhet som redan existerar i regionen såsom ridanläggningar och ridanläggningar inom kommunen.
- Resultatet blir att vi föreslår en hund- och hästanläggning belägen på Skallsjöängar med förslag till
driftsform och rekommendation på nödvändiga verksamheter som stödjer anläggningen. En konklusion
är att det bör satsas mer på ”kvinnliga sporter”.
- Genom att lösa kommunens hästanläggningars gödselproblematik löser vi även anläggningens energiförsörjning, en viktig faktor för visionen - en ledande miljökommun. Anläggningen möjliggör behållning och utveckling av undervisning och fortbildning inom hästområdet i kommunen.
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VAD HAR FUNGERAT BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT?
En kreativ och konstruktiv projektgrupp har trots delade meningar emellanåt nu enats kring en plattform
att arbeta vidare utifrån. En stor samverkan har inletts som skapat förtroende och en vi-anda.
VAD HAR INTE GÅTT SOM PLANERAT?
Vi har hittills inte lyckats föra ut gruppens arbete på ett tydligt sätt till ridklubbarna inom vårt närområde.
VILKA SVÅRIGHETER ELLER HINDER FANNS UNDER PROJEKTETS GÅNG?
Sjukdomar och en företagsrekonstruktion har bitvis drabbat vår projektledning vilket har försenat projektet.
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SLUTSATSER
Här följer en sammanfattning av projektens egna slutsatser från arbetet med att driva och genomföra
leaderprojekt under både lång och kort tid.
Det pulserar av aktiviteter av skilda slag i olika delar av kommunen.
Det har varit både stora och små intressanta projekt, alla med lika stort värde. Saker blir gjorda, som
annars aldrig hade blivit gjorda. Nya och roliga produkter har tagits fram, en mobilapp, byggt en båt, en
arena och mycket mer. En gedigen kunskapsbank har byggts. Man har upptäckt nya områden, platser,
besöksmål, både inom och utanför kommungränsen, men inte bara geografiska utan även fått nya ämnesmässiga kunskaper, om historia, natur, kultur och mycket mer. Man har lärt av varandra och nyttjat
varandras erfarenheter.
Platserna har fått ökad betydelse och med det följer ökad uppmärksamhet. Men även insikten om att
folk inte automatiskt kommer till publika tillställningar utan att det krävs ett medvetet och hårt arbete
med att exempelvis få media med flera att skriva om eller på annat sätt marknadsföra platsen för att locka
besökare. Det har dock blivit ett lyft, en inspiration för boende och verksamma ute i byarna, inneburit ett
större engagemang och man vågar satsa på något man bara har haft i tanken förut.
En återkommande, betydelsefull synpunkt var att samverkan ger stora resultat. Ofta jobbar ideella och
kommersiella verksamheter tillsammans. Nya nätverk har bildats både inom kommunen, men även över
kommungränsen till övriga Göteborgs Insjörikets fem kommuner.
Nya samarbeten har initierats mellan parter, både omkring det som var planerat, men även omkring
nya affärsområden, mellan parter som tidigare aldrig samarbetat. Även en ny organisation har bildats.
Man åstadkommer mervärden genom att arrangera gemensamma aktiviteter, man är varandras ambassadörer och når ut med sitt budskap betydligt längre än om man jobbar var och en för sig.
Detta skapar inte bara en fördel för utveckling av bygden utan stärker även identiteten, ger en känsla
av samhörighet, en stolthet och ett ökat engagemang, som underlättar för fortsatt arbete tillsammans.
Uppmärksamheten och engagemanget från kommunen har uppskattats och haft stor betydelse. En
öppnare dialog mellan bybor och kommun har stärkt sammanhållningen, projektet har blivit sett, arbetet
är viktigt och man känner en stolthet över hemorten och arvet som ska förvaltas.
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SLUTSATSER (forts.)
Insikten om vad det innebär att driva projekt visade sig vara något svårare än förväntat. Att utveckla och
att driva projekt var större och mera kravfyllt än man trott. Det innebar hårt arbete, krävdes en hel del
kunskap och allt tog betydligt längre tid än vad man trott. Det krävdes en omfattande administration
med en redovisning, som ibland uppfattades som svårt och krångligt, ibland t.o.m. ångestladdat.
Att hantera ekonomi och att vara väl organiserad kräver rätt kompetens men även bra att vara stresstålig, vara noggrann, att det finns ett gott ledarskap och ha en tydlig rollfördelning. Viktigt att man har
samsyn och samma målbild. Brister i kommunikation betyder merarbete.
När saker inte har gått planenligt, oväntade skeenden, naturfenomen har ställt till det, verksamheter
utifrån inte levererat i tid, har det varit möjligt att förlänga projekttiden och där det har passat har man
kunnat omfördela budgeten och satsa på annat.
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FRAMTIDEN
En ny programperiod planeras och kommer att pågå till år 2020. Från år 2015 kan man söka pengar för
nya kreativa projektidéer som ska utveckla landsbygden. Det nya programmet heter ”Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden”. Visionen för Göteborgs Insjörike är ”En levande och attraktiv landsbygd”.
De tre övergripande målen är:
Förbättrad livskvalitet genom samverkan, Hållbar landsbygdsutveckling samt Hållbar besöksnäring
och ökat företagande. Finansiering kommer att utgå från tre fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden samt Socialfonden.
Med berikad erfarenhet från förra programperioden kan förhoppningsvis rutiner förenklas och
fortsatt bra planer skrivas. Ännu mera kan utvecklas, byggas på, fördjupas och göras ännu bättre. Nya
spännande attraktioner, erbjudanden, nya samarbeten och kanske nya arbetsmetoder kommer förhoppningsvis att skapas. Med förhoppning om kommande god tillväxt på, såväl innovativa och hållbara idéer, som intressanta projekt, alla till fördel för Lerum.
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