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Växtkraft Östervåla 
 

 

 
Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. 

 

Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening 

Projektledare: Viktoria Landén 

Kommun: Heby 

Dnr: 87 

Jnr: 2011-2229 

Projekttid: 2011-03-23 – 2014-06-28 

 

Beviljade stödmedel: 946 860 kr Använda stödmedel: 424 946 kr 

 

Totalt använda resurser i projektet:  930 789 kr 

 

 

 

 

 

 

 

”Samarbetet mellan Östervåla IF och Östervåla 

Utvecklingsråd hade inte uppkommit om inte projektet hade 

funnits. Kul att få jobba ihop med en ny förening.” 
 

Viktoria Landén, projektledare 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
Under tiden mars 2009 – maj 2010 gjorde Östervåla Utvecklingsråd en förstudie för 

att kartlägga aktuella behov och samla goda utvecklingsidéer. En viktig slutsats från 

förstudien är att man bör satsa på att ge besöksnäringarna förutsättningar för 

expansion, vilket också kommer att ge bättre möjligheter för övrigt näringsliv i 

Östervåla. Det har även gjorts en sociotopkartering, som bl.a. resulterat i ett flertal 

förslag om hur den yttre miljön skulle kunna förbättras. Med detta arbete som grund 

finns behov av ett projekt som stärker samarbetet och förverkligar en del av de idéer 

och ambitioner som framkommit under förstudiearbetet.  

 

SYFTE 
Syftet med projektet är att stärka den lokala ekonomin i Östervålabygden genom att  

· Ytterligare utveckla samarbetet mellan företag, föreningar och andra organisationer 

och bevara den entreprenörsanda som finns i Östervåla. 

· Öka antalet besökare till Östervåla, där utvecklingspotentialen är särskilt stor för 

idrottsturism och kursverksamhet. 

 

VERKSAMHET 
Inom projektet bildas fyra arbetsgrupper med ansvar för var sitt arbetsområde:  

1. En ny och utvecklad hemsida med information från alla föreningar, företag, 

församlingar, butiker m.m. som har behov av att informera om sin verksamhet. En 

aktivitetskalender kommer också att läggas ut på hemsidan, liksom information om 

samhällsservice samt presentation av Östervålas boendeområden. 

2. Informationstavlor kommer att sättas upp på flera strategiska ställen, i första hand 

för att göra genomresande uppmärksamma på vad Östervåla har att erbjuda. 

3. Uppbyggnad av ett gemensamt kansli för bygdens alla föreningar och 

småföretagare. 

4. Ungdomsverksamhet. Här ligger fokus på att ge de äldre ungdomarna (15-22 år) 

möjligheter att själva starta och utveckla verksamheter. 
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Viktoria Landén 

 

Första kontakten med Leader 

Östervåla Utvecklingsråd har drivit flera leaderprojekt tidigare. Östervåla IF fick 

tipset om Leader från Fotbollsförbundet. Både ÖUR och ÖIF sökte varsitt projekt hos 

Leader och fick förslaget att söka tillsammans. 

  

Leader som metod 

Tycker att personalen på kontoret är mycket bra att ha att göra med. Upplever att 

svårigheten ligger i den dryga administrationen. Tycker att det ofta är banala saker 

som saknas i de inskickade rekvisitionerna. Saker som gör att man lätt ledsnar. T.ex. 

att det måste vara original och inte kopior, att man varje år måste skicka in samma 

saker igen. 

 

Leaders betydelse för projektet 

Tror inte att projektet hade blivit av utan Leader. 

  

Genomförande 

Tycker tyvärr inte att projektet lyckades hela vägen. Ungdomsverksamheten blev det 

inget av på grund av för litet intresse hos ungdomarna. Uppskyltningen av Östervåla 

blev inte av på grund av brist på pengar i projektet. Uppger att man i projektet varit 

för slarviga med att skicka in rekvisitioner och att det fick till följd att likviditeten tog 

slut. 

 

Innovation 
Kansliets tjänster blev fler än vad som var tänkt från början och hemsidan fick fler 

funktioner än planerat. 

 

Samverkan och nätverkande 

Samarbetet mellan Östervåla IF och Östervåla Utvecklingsråd hade inte uppkommit 

om inte projektet hade funnits. Tycker att det var kul att få jobba ihop med en ny 

förening. 

  

Ökad affärsmässighet 
Projektet har bidragit till nya och utökade tjänster på kansliet. T.ex. kopiering, tryck 

av material, ekonomitjänster, utkörning av post, m.m. 

 

Långsiktighet 

Hemsidan kommer absolut att finnas kvar efter projekttidens slut. ÖURs styrelse 

fortsätter uppdatera den och tillsätter en hemsidesgrupp. Föreningskansliet kommer 

även fortsättningsvis erbjuda tjänster till föreningar, småföretagare och 

privatpersoner. Den nya hemsidan gör att det finns aktuell information om bygden 

hela tiden. Kansliet har två nya tjänster och ska eventuellt anställa fler. 

Föreningskansliet kan erbjuda praktikplatser i samverkan med arbetsförmedlingen.  

 

Framtidsutsikter för projektet 

Hemsidan kommer att bestå och kansliets tjänster består så länge de efterfrågas. 
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Spridning 

Kommunen har varit en del av projektet och pratat gott om verksamheten hela tiden. 

Man har varit med på flera föreningsträffar i kommunen och berättat om projektet. 

Kansliet har haft flera studiebesök och har fler inbokade, t.ex. Svenska 

fotbollsförbundet och Upplands fotbollsförbund, som visat sig mycket imponerade. 

I början av projekttiden var man i kontakt med alla lokala tidningar och alla skrev om 

projektet. Man har själva spridit information genom ständigt uppdaterad hemsida, 

genom att stå på torget, föreningsträffar och deltagande på företagsträffar. 

  

Försörjningsmöjligheter 

Projektet har bidragit till försörjningsmöjligheter på kansliet. 

  

Leaderprojekt 

Kan inte tänka sig att driva ett leaderprojekt igen på grund av att administrationen är 

för krånglig. 
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa 
 

Nya försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten 1,5 

Antal personer som fått del av nya försörjningsmöjligheter 2 

  

Bevarade försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten 0,5 

Antal personer som fått del av bevarade försörjningsmöjligheter 1 

  

Antal nya nätverk 2 

 
Nya eller förstärkta varumärken: 

Hemsidan synliggör Östervåla som bygd med starkt entreprenörskap. 

 

Efterlämnade fysiska resurser: 

Hemsidan. Kansliet och alla dess tjänster: kopiering, tryckning, utkörning av 

medlemsblad och liknande, hjälp med t.ex. ordförande vid årsmöten, bokföring åt 

olika föreningar, revisionstjänster, trädgårdstjänster. 

 

 

 

Uppnådda mål, kvalitativa  
 

Samarbetsklimat: Stor förbättring 

Exempel: Kansliet har fått en funktion att "länka samman" och 

tipsa om t.ex. samarbeten mellan främst föreningar. 

 

 

Framtidstro: Viss förbättring  

Exempel: Har kommit till en punkt där man inte är rädda för 

samarbete, ta hjälp av varandra och för att göra saker 

tillsammans. Känns som steg i rätt riktning för 

framtiden. 

 

 

Attraktionskraft för 

boende: 

Stor förbättring 

Exempel: Hemsidan kan visa på att Östervåla är en attraktiv 

plats att bo på med bra samhällsservice och mycket 

god busskommunikation till Uppsala. 

 

 


