
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Leader Nedre Dalälven 

Kölnavägen 25 

810 21 GYSINGE 

 

2010 150 

E-postadress 

info@nedredalalven.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Kalle Hedin 

Kölnavägen 25 

810 21 GYSINGE 

 

Telefonnummer 

0291-211 80 

Mobiltelefonnummer 

070-652 18 01 

Faxnummer (även riktnummer) 

0291-211 81 

E-postadress 

kalle@nedredalalven.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 

Från och med Till och med 

2010-01-07  2013-12-31 

  

Var genomfördes projektet? 

I Nedre Dalälvområdet och i Pomovästs område i Västnyland, Finland 

 

Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

Projektet är en fortsättning på det samarbete som inleddes mellan Pomoväst och Leader Nedre Dalälven under föregående 
programperiod. 

 

Målgruppen är företagare i de båda regionerna, främst inom turismbranschen, ungdomar i de båda regionerna, personer som på 
olika sätt arbetar med miljöfrågor samt Leaderföreningarnas styrelser (LAG) och personal. 

 

Målet är att bilda nya branschvisa nätverk mellan företagare i de båda regionerna, att bilda nätverk mellan ungdomar i de båda 
områdena samt att överföra nya metoder från det ena området till det andra, t.ex. beträffande hållbar utveckling eller ekologiskt 
byggande. Detta uppnås genom gemensamma seminarier, möten, ungdomsevenemang samt studiebesök hos varandra. 

 

Målet på lång sikt är fortlöpande utveckling av företagsamheten i de båda regionerna, en hållbar utveckling med tanke på miljön 
samt flera fungerande nätverk mellan de olika målgrupperna i de båda områdena.  



D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper 

 

På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

 

Turismföretagare, affärsdrivande 

 

 

 Inspiration, idéer om nya produkter och tjänster och 
kvalitetshöjning av befintliga. 

 Ökad kunskap om marknader och omvärlden ö.h.t. 

 Marknadsföring av egna affärsverksamheter. 

 Kontakter med presumtiva samarbetspartners. 

 

 

Turismföretagare på hobbynivå 

 

 

 Inspiration att utveckla sin hobbyverksamhet och göra 
den mer professionell och affärsmässig. 

 Kontakter med presumtiva samarbetspartners. 

 

 

Lantbrukare 

 

 

 Inspiration att utveckla verksamheter även inom 
besöksnäringen Inspiration till vidareutveckling av 
befintliga varor och tjänster, nya idéer om försäljning 
och marknadsföring. 

 Kontakter med presumtiva samarbetspartners. 

 

 

Ungdomar 

 

 

 Kontakter med andra ungdomar, både i partnerområdet 
och i det egna leaderområdet. 

 

 

Personal vid biosfärkontoret 

 

 

 Inspiration och ökad kunskap om hur tillhörigheten till 
ett biosfärområde kan användas som en resurs för 
affärsmässiga verksamheter i utvecklingsområdet. 

 

 

LAG-ledamöter och kanslipersonal 

 

 

 Nya idéer och bättre perspektiv på den egna 
verksamheten tack vare erfarenhetsutbyte med 
personer som arbetar i ett annat leaderområde i ett 
grannland. 

 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

Projektet utgör en naturlig fortsättning och fördjupning av ett samarbete som inleddes under föregående programperiod (Leader+) 
och som visat sig värdefullt för entreprenörer i båda leaderområdena, i synnerhet för företagare inom besöksnäringen. 

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
 

Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 

Män 18 Administration, planering och genomförande Leader Nedre Dalälven 

 
Kvinnor 17 Administration, planering och genomförande Leader Nedre Dalälven 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 



Det var inte nödvändigt att göra några särskilda ansträngningar för att förankra projektet. Eftersom projektet utgör en fortsättning 
av ett tidigare samarbete, var projektet redan från start efterfrågat bland Nedre Dalälvens turismföretagare. Verksamheten togs 
också väl emot bland ungdomarna, även om de inte hade med sig egna erfarenheter från det tidigare projektet.                           

 

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Leader Pomoväst, ett stort antal företagare i det egna området och i Västnyland, de nio kommunerna inom Leader Nedre 
Dalälven, LRF, Sala-Heby Energi, arrangörer av mässor, biosfärområdena Biosphäre Entlebuch i Schweiz och Ticino i Italien 

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Nätverk med affärsmässig inriktning har bildats mellan företagare i båda leaderområdena, i första hand inom besöksnäringen men 
även mellan lantbrukare och konstnärer. Nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad i övrigt har vuxit fram mellan 
bland annat ungdomar, LAG-ledamöter och kanslipersonal. 

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 

Se bilaga 1 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 

Temat med lokalproducerad mat. 

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 

      

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

Det kanske viktigaste resultatet är en kompetensutveckling hos ett flertal mindre företagare inom besöksnäringen. De nätverk som 
bildats tack vare projektet har givit en del konkreta effekter redan under projekttiden och kan förväntas bli än mer betydelsefulla på 
längre sikt.   

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 



Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

 

Att skapa ny verksamhet i de 
båda regionerna, utveckla 
företagsamheten samt bilda 
nya samarbetsnätverk. 

 

 

Företagsamheten har 
utvecklats i flera företag, i 
synnerhet inom 
besöksnäringen. 

Ja       

 

Att öka besökarantalet i de 
båda regionerna genom 
gemensam marknadsföring, 
som riktas dels till målgrupper 
inom varandras områden, dels 
genom en gemensam 
marknadsföring av båda 
regionerna tillsammans på 
mässor i Finland och Sverige. 

 

 

Marknadsföring har genomförts 
riktad till målgrupper inom 
varandras områden. 

 

Däremot har inte någon 
gemensam marknadsföring 
genomförts av båda områdena 
tillsammans. 

 

Delvis. 

 

Det har inte visat sig 
genomförbart att finna 
gemensamma produkter som 
kan förväntas vara så attraktiva 
på marknaden att det varit värt 
att satsa på marknadsföring av 
dem. 

 

Att öka kompetensen bland s.k. 
”hobby”-företagare så att dessa 
blir mera professionella i sitt 
arbete. 

 

 

Flera mindre företagare har 
deltagit i studieresor och 
erfarenhetsutbyte och därmed 
kunnat öka sin kompetens. 

 

Ja 

 

 

Att överföra kunskap mellan de 
båda områdena med avseende 
på miljöhänsyn och hållbarhet. 
 

 

 

Ett seminarium har genomförts 
på temat förnybar energi. 

 

Delvis 

 

Initiativ inom detta område har 
inte fått samma starka respons 
bland företagare som initiativ 
med fokus på besöknäringen. 

 

Att överföra kunskap mellan de 
båda områdena med avseende 
på leaderområdenas arbetssätt.  

 

 

Erfarenhetsutbyte har skett vid 
ett flertal tillfällen. 

 

Ja 

 

 

Att öka utbytet mellan det båda 
regionerna inom ramen för 
ungdomskulturen. 

 

 

Utbyte har skett genom 
ömsesidig medverkan vid 
musikfestivaler och studieresor. 

 

Ja 

 

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 

 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Nej        

Hållbar utveckling Ja Kunskapsutbyte om förnybar energi 

Integration Nej       

Kompetenshöjning Ja Många företagare har kunnat höja sin kompetens genom projektet 

Jämställdhet Ja Småskaligt företagande inom besöksnäringen drivs ofta av kvinnor 

Kvinnor Ja Småskaligt företagande inom besöksnäringen drivs ofta av kvinnor 

Miljö Ja Kunskapsutbyte om förnybar energi 

Ungdomar Ja Kontakter genom ömsesidgt besök vid musikfestivaler 

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 



Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag   0 Projektet har varit en viktig 
inspirationskälla. Det är dock svårt att 
mäta utfallet på detta.  
Effekter redovisas i andra projekt. 

Antal nya produkter   0 se ovan 

Antal nya tjänster   0 se ovan 

Antal nya tekniker   0 se ovan 

Antal nya nätverk och mötesplatser   1 Ungdomsutbyte 

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år 0 Effekter redovisas i andra projekt. 

25 år eller äldre 0 se ovan 

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0 se ovan 

25 år eller äldre 1 Konsthantverkare, utbildning 

Antal nya arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år 0 Effekter redovisas i andra projekt. 

25 år eller äldre 0 se ovan 

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0 se ovan 

25 år eller äldre 0 se ovan 

Antal deltagare i utbildningar 

Män 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 25 Deltaganden i gemensamma seminarier 

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 25 Deltaganden i gemensamma seminarie 

Totalt antal nya övernattningar per år   25       

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

  se ovan Från Pomoväst 

Totalt antal nya dagsbesökare per år               

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

              

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

Skapat en väldigt bra grund för fortsatt 
utvecklingssamarbete 

Väl fungerande kontaktnät Projektledningarna har fortsatt kontakt 

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

På hemsida, facebook och på olika träffar och sammankomster, bl.a. till vår 9 berörda kommuner. 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 

Det har varit effektiv att endast vara två områden .  
I den här typen av samarbeten är det klokt att inte vara för många parter från olika länder. 

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 

 

Samarbete mellan enskilda företagare och andra aktörer, mottagning av grupper på studiebesök o.dyl. fortsätter nu utanför ramen 
för projektet. Diskussioner om ett fortsatt samarbete mellan de båda leadergrupperna har förts och man är i båda områdena 
intresserade av att ytterligare utveckla samarbetet även i projektform under programperioden 2014-2020. 

 

L.  Bilagor 

 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 

 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 

 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 



 

 

Bilaga 1 till slutrapport för projektet Hand i Hand över Havet, del II 

 

Projektägare 
Leader Nedre Dalälven 
Kölnavägen 25 
810 21 GYSINGE 
Kontaktperson: Kalle Hedin 
Tel: 0291-211 80, 070-652 18 01 
 
 
Projektets namn och projektnummer 
Hand i Hand över Havet, del II 
Diarie nr 51 
Journal nr 2010 150 
 

 

Sammanfattning av projektets innehåll 

Projektet är en fortsättning på det samarbete som inleddes mellan Pomoväst och Leader Nedre 

Dalälven under föregående programperiod. Målgruppen är företagare i de båda regionerna, 

främst inom turismbranschen, ungdomar i de båda regionerna, personer som på olika sätt arbetar 

med miljöfrågor samt Leaderföreningarnas styrelser (LAG) och personal. Målet är att bilda nya 

branschvisa nätverk mellan företagare i de båda regionerna, att bilda nätverk mellan ungdomar i 

de båda områdena samt att överföra nya metoder från det ena området till det andra, t.ex. 

beträffande hållbar utveckling eller ekologiskt byggande. Detta uppnås genom gemensamma 

seminarier, möten, ungdomsevenemang samt studiebesök hos varandra. Målet på lång sikt är 

fortlöpande utveckling av företagsamheten i de båda regionerna, en hållbar utveckling med tanke 

på miljön samt flera fungerande nätverk mellan de olika målgrupperna i de båda områdena. 

 

 

 

 

 



Projektets mål 

Landsbygdsprogrammets övergripande mål är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 

utveckling av landsbygden. Liksom under föregående programperiod är huvudinriktningen för 

Leader Nedre Dalälven att nyttja områdets rika natur- och kulturresurser för att främja sådan 

utveckling. 

Strategin har fem fokusområden: 

- Försörjningsmöjligheter 

- Miljö 

- Attraktivitet 

- Delaktighet 

- Ungdomsverksamhet 

Målet med detta projekt är att skapa ny verksamhet i de båda regionerna, utveckla 

företagsamheten samt bilda nya samarbetsnätverk. Detta sker genom att överföra nya idéer 

mellan de båda regionerna, öka samarbetet mellan regionerna genom erfarenhetsutbyte samt 

byggande av nya nätverk inom de olika målgrupperna. Målet är också att öka besökarantalet i de 

båda regionerna genom gemensam marknadsföring, som riktas dels till målgrupper inom 

varandras områden, dels genom en gemensam marknadsföring av båda regionerna tillsammans på 

mässor i Finland och Sverige. 

Målet är även att öka kompetensen bland s.k. ”hobby”-företagare så att dessa blir mera 

professionella i sitt arbete. Detta gäller i första hand företagare inom turismbranschen, men även 

andra företagargrupper såsom t.ex. hantverkare, trädgårdsodlare, småskaliga 

livsmedelsproducenter och lantbruksföretagare. 

Ett annat mål är att överföra den kunskap som finns i respektive område till det andra. I första 

hand gäller detta inom turismbranschen och inom miljötänkandet, men även Leader-områdenas 

olika arbetssätt studeras och metoderna överförs i tillämpliga delar till den andra gruppen. Då det 

gäller ungdomarna är det främsta målet att öka utbytet mellan det båda regionerna inom ramen 

för ungdomskulturen, såsom t.ex. musikfestivaler, teaterläger o.dyl. 

 

Genomförande av projektet/åtgärder 

Projektet har genomförts under tiden 2010-01-07 – 2013-12-31. 

 

 



Vildmarksmässan i Stockholm, mars 2010 

Den första konkreta aktiviteten inom ramen för projektet var deltagandet i Vildmarksmässan i 

Stockholm den 11-14 mars 2010. I mässan deltog verksamhetsledaren för Pomoväst Gunilla 

Wasström och representanter från tre destinationer i Västnyland: Porkala-parentesen, SE-Action 

och Westerby Gård. Nedre Dalälven representerades av Naturum, Äventyrarna, Älvkarleby, 

Östervåla, Äventyrsservice, Gysinge, Södra Dalarna, Avesta, Dala Husby Hotell & Restaurang, 

Söderfors Herrgård, Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven och NeDa. Mässan ordnades 

samtidigt som Svenska Flugfiskemässan samt mässan Allt för sjön och det totala antalet besökare 

var cirka 65 000 under fyra dagar. I samband med mässan hölls också det första styrgruppsmötet 

inom projektet. 

 

Turismseminarium och studiebesök i Västnyland i oktober 2010 

Den 20-21 oktober 2010 gjorde en grupp på 29 personer från Nedre Dalälven ett besök i 

Västnyland. Av dessa var 13 LAG-ledamöter, två kommunala kontaktpersoner, tio 

turismentreprenörer och fyra anställda vid Nedre Dalälvens kansli. 

 

 

En sval höstdag med LAG och företagare i Fiskars 2010-10-21 

 

Gruppen från Nedre Dalälven deltog i det turistseminarium som arrangerades inom projektet på 

Westerby Gård i Ingå. Seminariet samlade totalt cirka 80 deltagare. Deltagarna fick där en 

presentation av en kartläggning som gjorts av turistservicen i västra Nyland, information om hur 

man inom KOKO planerar organiseringen av turismen i regionen, MEK:s överdirektörs syn på 



turismen i landet, information om utveckling av temabaserad byaturism från nationella 

temagruppen för turism samt aktuellt från den egna regionen. Gunilla Wasström berättade om 

vad Pomoväst kan erbjuda och Kalle Hedin redogjorde för hur turistsamarbetet fungerar i Nedre 

Dalälven . Seminariet avslutades med en paneldiskussion. Följande dag gjordes ett studiebesök vid 

Fiskars, Byggnadsapoteket i Billnäs samt Purnus Ådal i Sjundeå. 

 

Miljöseminarium i Gysinge, november 2010 

Den 11 november 2010 genomfördes ett miljöseminarium i Gysinge med sammanlagt 39 

deltagare. På programmet stod Biogas – framtidens bränsle, hävd av älvängar samt förnybar 

energi. Från Västnyland bidrog Lennart Biström med en presentation av projektet Skogsenergi för 

framtiden. Dagen därpå gjordes ett studiebesök vid ett värmekraftverk som drivs av Sala-Heby 

Energi, ett kommunalt energibolag som satsar på hållbar utveckling och förnybar energi.  

 

Vildmarksmässan i Stockholm, mars 2011 

År 2011 inleddes med ett gemensamt deltagande i Vildmarksmässan i Stockholm den 10- 13 mars. 

Liksom föregående år medverkade från Västnyland två personer från Porkala-parentesen och 

verksamhetsledaren från Pomoväst. Även Ekenäs var representerat vid 2011 års Vildmarksmässa.  

Från Nedre Dalälven deltog Dala Husby Hotell & Restaurang, Älvkarleby, Sjöviks folkhögskola, 

Äventyrarna, Naturum, Dalagård, Biosfärområdet, Vi i Gysinge, Stilla upplevelser och NeDa. 

Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven och NeDa. Mässan ordnades samtidigt som Svenska 

Flugfiskemässan samt mässan Allt för sjön och det totala antalet besökare var cirka 60 000 under 

fyra dagar. I samband med mässan hölls också ett planeringsmöte gällande projektet. 

 

Pomoväst besöker Nedre Dalälven i maj 2011 

Den 13-14 maj 2011 var det dags för Pomovästs styrelse (LAG) att besöka Nedre Dalälven. I resan 

deltog ordförande Jouko Mäkinen tillsammans med ytterligare sex styrelsemedlemmarna samt 

verksamhetsledare Gunilla Wasström. Den första dagen i Nedre Dalälvsområdet inleddes med ett 

studiebesök på Muddus Hjortron, därefter åkte vi till Dalagård där vi fick information om 

företagets verksamhet. Efter det vidtog ett möte då LAG-medlemmar och kanslitjänstemän från de 

båda leaderområdena utbytte information om sin verksamhet. Dagen avslutades med en 

gemensam middag och fri samvaro. Lördagen den 14 maj besökte vi Garpenbergs Herrgård och 

VD:n på Garpenbergs Intressenter AB berättade om deras verksamhet samt om de Leaderprojekt 

de genomfört. 

 

 



Sydspetsens Mässa i Ekenäs, maj 2011 

Den 28-29 maj 2011 deltog Nedre Dalälven tillsammans med Pomoväst i Sydspetsens Mässa, som 

ordnades i Ekenäs. Nedre Dalälvens verksamhetsledare Kalle Hedin tillsammans med medarbetare 

och turismföretagare marknadsförde där vår region ur turistisk synvinkel. Pomoväst informerade 

om leaderverksamheten i regionen och de stöd som kan erbjudas. 

 

Seminarium i Ekenäs om miljö och närmat samt studieresa, oktober 2011 

Höstens verksamhet inleddes med ett seminarium kring miljöfrågor och närmat. Seminariet hölls 

på Gullö Gård i Ekenäs den 31 oktober 2011 och samlade 18 deltagare, varav 7 representerade 

Nedre Dalälven. Under seminariet informerade Maria Söderström från Novia om 

återvinningsprojektet Cirkulera! och Diana Nyberg-Lindholm om projektet Smaka på Västnyland. 

Därtill fick vi höra exempel från Nedre Dalälven under temat närproducerat. Följande dag den 1 

november ordnades en rundtur för besökarna från Nedre Dalälven. Dagen gick i närmatens tecken 

och vi besökte Backers Baker, Mörby Gård, West Chark samt Fiskars. I samband med besöket hölls 

ett planeringsmöte gällande fortsatta åtgärder inom projektet. 

 

Inspirationsresa i Nedre Dalälvsområdet för företagare från Västnyland samt ungdomsbesök, 

november 2011  

Den 16-19 november 2011 ordnades en inspirationsresa för företagare kombinerat med ett 

ungdomsbesök till Nedre Dalälven. Från Pomoväst anlände en grupp på 14 personer med Gunilla 

Wasström som reseledare. Temat för inspirationsresan var närmat och den första dagen besöktes 

Mattsjonsgårdens Saluhall, Dala-Husby Hotell & Restaurang, Forsa Gård (grisuppfödning), Vika 

Bröd (knäckebröd), Prioleva (matkassar), Oppigårds ölbryggeri samt Bjurfors Hotell och konferens, 

där också övernattning skedde. Följande dag fortsatte rundturen med besök hos Muddus Hjortron 

(sylter, glögg mm), Lars Pers i Fors (getostproduktion) samt ett besök på Café Nyfiket i Gysinge, dit 

företagaren från Untra Gård också kom för att berätta om sin gårdsglass. Ungdomsgruppen hade 

ett eget program den första dagen, då de besökte Sjöviks folkhögskola och fick bekanta sig med 

verksamheten där. Under den andra dagen hann vi också med att hålla ett planeringsmöte mellan 

de deltagande ungdomarna och ungdomscoachen från Nedre Dalälven där vi diskuterade hur man 

kunde gå vidare med ungdomsutbytet inom ramen för projektet. 



 

 

Studiebesök Forsa gård 

 

Inspirationsresa till Västnyland för företagare/lantbrukare i Nedre Dalälvsområdet, april 2012 

Den första konkreta åtgärden inom ramen för projektet under år 2012 var att ordna en resa till 

Västnyland för en grupp på tio företagare/lantbrukare från Nedre Dalälven. Temat för resan var 

att bekanta sig med olika alternativ för inkvarteringsverksamhet i anslutning till gårdsbruk. Under 

sitt besök den 23-24 april 2012 besökte gruppen Villa Vitsand i Kyrkslätt, Purnus ådal i Sjundeå och 

Westerby Gård i Ingå där de också övernattade. Därtill bekantade de sig med Anders Holmbergs 

stuguthyrning i Barösund, besökte Rejböle gård samt åt lunch på Sågen i Ingå, där de till sin stora 

glädje också fick träffa rallyvärldsmästaren Markus Grönholm. 

 

Möte och studieresa i Västnyland med deltagande av LAG-ledamöter och personal från båda 

leaderområdena, maj 2012 

Den 3-4 maj 2012 var det dags för LAG för Leader Nedre Dalälven att besöka Västnyland. I resan 

deltog både LAG-ledamöter och personal, totalt 17 personer. Leader Nedre Dalälven höll den 3 

maj ett eget ordinarie LAG-möte och årsstämma på Westerby Gård i Ingå, Västnyland. Pomovästs 

verksamhetsledare hade då möjlighet att närvara och få se på vilket sätt projekt och övriga 

ärenden behandlas i Nedre Dalälvens LAG. Därefter hölls ett möte gemensamt för Pomoväst och 

Nedre Dalälven gemensam middag på Westerby Gård. Under mötet behandlades bl.a. den resa 

som planerats till Schweiz/Italien till hösten, det preliminära programmet diskuterades och olika 



idéer och åsikter fördes fram.  Följande dag besökte gruppen från Nedre Dalälven Ekenäs och fick 

där information om leaderprojekten Alla tiders Raseborg samt Culinary Raseborg. 

 

Ungdomsutbyte sommaren 2012 

Under våren och försommaren 2012 inleddes planeringen av ett ungdomsutbyte mellan de båda 

regionerna. En person från Axxells ungdomsledarutbildning gjorde sitt praktikarbete i anslutning 

till planeringen av ungdomsutbytet. Den 27 – 29 juli var det dags för Pomoväst att ta emot en 

grupp ungdomar från Nedre Dalälven, närmare bestämt ungdomsorkestern Ginger and Band, som 

uppträdde på Faces-festivalen. Nedre Dalälvens ungdomscoach följde med på resan och gruppen 

fick också, förutom sitt besök på Faces-festivalen, bekanta sig med Ekenäs. En grupp ungdomar 

från Ekenäs fungerade som värdar för orkestern. 

Samma grupp av Ekenäsungdomar hade under sommaren bildat en ny orkester Deadline, som 

sedan tillsammans med Pomovästs verksamhetsledare åkte till Nedre Dalälven den 9 – 13 augusti 

2012 för att där spela på Ingbo-festivalen samt knyta kontakter med övriga ungdomsband som 

uppträdde där. Under resan hann gruppen också bl.a. bekanta sig med leaderkontoret i Gysinge, 

Naturum i Gysinge samt gå en guidad tur i Uppsala. Leader Nedre Dalälvens ungdomscoach 

fungerade som en utmärkt guide under besöket. En upplevelse var det också för pojkarna att 

övernatta på Tåg i Tärnsjö, ett gammalt tåg som inretts till vandrarhem (resultat av ett projekt 

inom Leader+). 

 



 

 

Ingbofestivalen, Tärnsjö 



 

Studieresa till Schweiz och Italien, oktober 2012 

Höstens verksamhet kulminerade i en gemensam studieresa till Schweiz och norra Italien den 11–

15 oktober 2012. I resan deltog företagare, LAG-ledamöter och kanslipersonal från båda 

områdena, tio personer från Västnyland och 32 personer från Nedre Dalälvsområdet. Resan gick 

med flyg från Stockholm till Zürich i Schweiz. I Schweiz fick vi lyssna till ett föredrag om 

energisatsningar, göra ett studiebesök i biosfärområdet Biosphäre Entlebuch samt besöka gården 

Agriturismo Fattoria Amoros. Efter detta fortsatte färden till Italien, där vi besökte Leader-

kontoret Laghi & Monti i Domodossola, gården In Valle sul Fiume, som var belägen högt uppe i 

bergen samt gården Il Vecchio Castagno, som hade en mycket mångsidig verksamhet. 

Studiebesöken fortsatte med besök på en fisketurismanläggning, Agriturismo Lago d’Oro samt 

med besök hos två unga bröder, Ivano och Christian Caselo, som var ett bra exempel på unga 

energiska mångsysslare. Den sista dagen besökte vi gården Agriturismo La Bulloma, som ligger 

mitt i biosfärområdet Ticino, där vi också fick träffa företrädare för biosfärområdet. Feedbacken 

från deltagarna i studieresan var övervägande positiv, man fick många nya intryck och exempel 

som kunde överföras till hemmaplan. Nya kontakter knöts också, i synnerhet mellan deltagarna i 

resenärsgruppen. En separat reserapport kan laddas ner från www.leader-nedredalalven.org 

se Beviljade projekt nr 51. 

 

Planeringsmöte om fortsatt samarbete efter projektslut samt studieresa i Västnyland, augusti 

2013 

Under år 2013 avslutades projektet och den 22-23 augusti 2013 gästades Pomoväst av en grupp på 

18 personer från Leader Nedre Dalälven, bestående av såväl LAG-ledamöter som kanslipersonal. 

Besöket inleddes med företagsbesök och lunch på Gullö Gård i Ekenäs, där gruppen fick bekanta 

sig med verksamheten på gården. Därefter gjorde vi en guidad rundtur i Hangö, en liten stad på 

Finlands sydligaste udde. Gruppen fick information om stadens historia och nuläge samt om 

leaderprojekt som förverkligats i Hangö. Efter besök på Café Fyra Vindarnas Hus med 

eftermiddagskaffe, gick färden vidare till på Westerby Gård i Ingå, där representanter för 

Pomovästs styrelse anslöt sig till gruppen. Ett gemensamt möte hölls där vi utvärderade projektet 

samt diskuterade om fortsatt samarbete i framtiden. Efter en gemensam middag avslutades 

kvällen med fri samvaro och övernattning på gården. Följande dag fortsatte med besök hos en 

företagare som fått startstöd via leaderprogrammet för att anställa sin första utomstående 

arbetstagare. Därefter fick gruppen information om olika närmatsprojekt som är aktuella i 

regionen. Besöket avslutades med lunch på Sågen i Ingå. 

 

 

 

http://www.leader-nedredalalven.org/


 

 

 

  

 

 

 

Guidad tur i Hangö, foto Seppo Laine 

 

Utöver de inom projektnätverkets olika delar arrangerade studieresorna har det genomförts flera 

resor till PomoVäst från vårt område. Resor som tillkommit genom egna nätverkskontakter, och 

förmedlade kontakter, för att ta del av metoder och erfarenheter. 

 

Samarbetsparter 

Våra samarbetsparter i detta projekt är främst Leaderområdet Pomoväst, Västnyland. Lokalt 

samarbetar vi med företagare, entreprenörer och projekt i den egna regionen. Då det gäller 

ungdomsutbytet har vi under året utvecklat ett samarbete med ungdomsledarutbildningen vid 

Axxell samt med en grupp ungdomar från Ekenäs. 

 

Projektets resultat och verkningar 

Resultaten och verkningarna av detta projekt ser man kanske främst på längre sikt. Men vi kan 

redan nu notera att idéer har överförts från det ena området till det andra och flera besök av 

företagargrupper har gjorts till partnerområdet även utanför projektet. Ungdomsutbytet har gett 

upphov till nya kontakter ungdomarna emellan mellan de båda områdena och studieresan till 

Schweiz och Italien gav både nya kontakter samt inspiration och idéer som kan förverkligas i vår 

egen region. 

Vi kan också konstatera att det lönar sig att samarbeta med samma part en längre tid. Pomoväst 

och Leader Nedre Dalälven har nu genomfört två samarbetsprojekt; ett under föregående 

programperiod och nu detta. Det betyder att vi har etablerat en mycket bra grund att stå på för 

fortsatt samarbete. Vi känner nu varandra och varandras områden samt de bra exempel som finns 

i respektive område och som tål att visas upp för våra egna lokala aktörer, så att även de kan bli 

inspirerade till ny verksamhet på hemmaplan. 



Ett konkret resultat av projektet är också en konstnär från Nedre Dalälven, som via våra 

samarbetsprojekt fått kontakt till Fiskars och konstnärssamhället där. Hon tillbringade hösten 2012 

tillsammans med några konstnärer i Fiskars, för att lära sig nya tekniker, som hon sedan kan 

använda i sitt fortsatta arbete. Vistelsen resulterade också i ett samarbetsprojekt som sedan skulle 

genomföras i Sverige, tillsammans med en av Fiskars-konstnärerna. 

En sidoeffekt av projektet är att Pomoväst vid deltagande på Vildmarksmässan i Stockholm fick 

kontakt med en person som är verksam inom Leader Sommenbygd, vilket resulterade i besök till 

Västnyland från detta område och diskussioner om eventuellt samarbete mellan dessa båda 

områden i framtiden.  

Under studieresorna har vi besökt en hel del olika företag, både i Västnyland och inom Nedre 

Dalälvens område. Besöket på Muddus Hjortron resulterade bl.a. i att ett par företagare från 

Västnyland köpte några lådor av deras goda glögg, som sedan såldes på en julmarknad. Detta kan 

ses som ett första steg att överföra också produkter från det ena området till det andra. 

Därtill kommer ännu alla personliga kontakter som knutits mellan personer från de olika 

områdena, såsom till exempel företagare som låtit sig inspireras av det de sett i det andra området 

och sedan använt sig av i sin egen affärsverksamhet. Totalt sett har cirka 300 personer inom de 

båda områdena varit delaktiga i projektet på sätt eller annat. En stor del av dessa har deltagit i 

studieresor och/eller seminarier, andra har tagit emot grupper i egenskap av 

företagare/organisation. 

Förslag till fortsatta åtgärder 

Detta projekt avslutades den 31 december 2013. Samarbete mellan enskilda företagare och andra 

aktörer, mottagning av grupper på studiebesök o.dyl. fortsätter nu ”för egen maskin”. 

Diskussioner om ett fortsatt samarbete mellan de båda Leader-grupperna har förts och man är i 

båda grupperna intresserade av att ytterligare utveckla samarbetet även i projektform under 

programperioden 2014-2020.  
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