Bilaga 1
Emilkraften,

Astrids Lindgrens Hembygd

1998 genomför ortens Intresseråd ett stort och unikt mobiliseringsarbete,
Mariannelundsviljan. 1100 personer, dvs nästan alla invånare över 15 år
träffas i över 100 idékläckargrupper för att diskutera ämnet framtid.
Resultatet blir hela 1400 viljor och förslag på hur bygden kan utvecklas
positivt. Mariannelundsviljan stöddes ekonomiskt av LEADER II Astrid
Lindgrens Hembygd.
Samtidigt efterlyser Länsstyrelsen i Jönköpings län ett lämpligt samhälle
för att prova och utveckla den modell för landsbygdsutveckling som med
stor framgång bedrivits på landsbygden i länet. Man får upp ögonen för
Mariannelund och i samverkan mellan Intresserådet, Eksjö kommun, Eksjö
2000 AB och Länsstyrelsen föds så Emilkraften, ekonomisk förening.
Resultat vid projektslut.
Bildande av en ekonomisk förening med en utvecklingsplan för området.
Man startade ett medborgarkontor med offentlig service.

! - Effekter Emilkraften
S

Aktiviteter med ungdomar, tidvis har man arbetat med
integrationsfrågor, små effekter.

M Inga effekter.
I

Samarbetet har varit betydande mellan olika företag och kommunen.
Nya nätverk har skapats. Mycket stora effekter.

L

Många av de aktiviteter som samordnas är med inslag av kultur och
lärande. Klart godkänt.

E

Emilkraften har varit med i många olika projekt som har verkat för en
positiv tillväxt, nya företag och sysselsättning. Mycket stora effekter
framförallt inom besöksnäringen.
Framgångsfaktorer, KAFFE
Här finns Kunskap att driva och Förvalta en ekonomisk förening. Stor
kunskap om hur näringslivet och besöksnäringen fungerar. Långsiktig
finansiering tack vare Eksjö kommun ger stabil Ekonomi. Emilkraftens
verksamhet är väl Förankrad i Marielund och omgivningar.
Nätverkande och ett etablerat Arbetetillsammans mellan föreningar
och företag.
HappyRuralIndex=60
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Barnfilmens Hus,

Astrids Lindgrens Hembygd

2009 genomfördes en förstudie i syfte att undersöka möjligheter och
intresse för ett gränsöverskridande konst- och kultursamarbete inom
Mariannelundsområdet. Förstudien fann att det tack vare gemensamma
kulturella intresseområden och kopplingar mellan föreningar och
institutioner fanns goda förutsättningar för ett samarbete mellan
gränskommunerna i nordöstra Småland. Efter analys av möjligheter för en
Konstbienal framkom det att genom bygdens historik var det mer möjligt
att skapa ett filmmuseum eller ett hus med fokus på Emilfilmerna som
spelades in i bygden. Idén fördjupades och man kom fram till att knyta an
till den egna bygdens lokala kultur, präglad av Astrid Lindgrens liv och
verk, skapa ett besöksmål med fokus på de filmer som spelades in i
trakten.
Resultat vid projektslut
Förstudien mynnade ut i att det fanns förutsättningar för ett Barnfilmens
Hus med bas av Astrids Lindgrens filmer.

! - Effekter Barnfilmens hus
S Inslaget av verksamheter för barn är stort. Företaget som driver

Filmbyn Småland är ett svb företag. Klart godkända effekter.

M Inga effekter.
I

Ett bra samarbete med lokala företag, Emilkraften, Astrids Lindgren
AB/Saltkråkan mfl. Klart godkända effekter.

L

Genom projektet har ett stort kulturarv räddats. Skapandet av ett
nationellt kunskapscentrum inom barnfilm med Astrid Lindgrens verk
som bas. Klart godkända effekter.

E

Tillväxten, både när det gäller sysselsättning och besöksnäringen tack
vare byggandet av Barnfilmens Hus. Man har många besökare varje år
och verksamheten är idag självfinansierande. Mycket stora effekter.
KAFFE - Faktorer
En bra förstudie som gav Kunskap och Förankring lade grunden för
den utveckling som har skett. De ekonomiska satsningarna har varit
möjlig tack vare en Arbetatillsammans metod med olika företag och
föreningar inte minst Emilkraften. Bildandet av en organisation för att
Förvalta och driva verksamheten var en förutsättning. Verksamhet
som i huvudsak riktar sig till besöksnäringen ger Ekonomiska
förutsättningar och tillväxt.
HappyRuralIndex=60
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Turismutveckling kring smalspåret,

Astrids

Lindgrens Hembygd

Förvaltnings AB Smålandsbanan var projektägare. Bolaget äger själva
anläggningen dvs spår, lok, vagnar, signalsystem mm. Målet med
projektet var att få en driftsäker anläggning genom att rusta upp en bro
över Silverdalen och
skapa en plankorsning med bommar. Nya
plattformar och attraktivare stationsområden vid Hultsfred, Vena och
Tuna. En stor del av projektet var att i samarbete med kommunen ta fram
ritningar och handlingar för genomförandet.
Resultat vid projektslut
Bro över Silverdalen upprustad. Plankorsning med bommar, förbättrat
signalsystem, ny plattform och attraktivare stationsområden vid Hultsfred,
Vena och Tuna.

! - Effekter Turismutveckling kring smalspåret
S Inga sociala effekter.
M Inga miljömässiga effekter av projektet.
I

Utvecklat samarbete med kommunen. Små effekter.

L

Fler har nu kunskap om driften av smalspåret. Kulturellt har spåret
fått en ökad betydelse. Miljön har blivit uppsnyggad och vackrare
kring stationsområdena. Säkerheten för bilister och gående har
avsevärt förbättrats. Små effekter.

E

Tack vare en fungerande och driftsäker anläggning har en mindre
arbetsintensiv drift blivit möjligt, vilket lätt till att det är enklare att
genomföra och planera speciella arrangemang. Man har fått en
driftsäker och effektivare smalspår som möjliggjort en fortsatt
ve r k s a m h e t f ö r f ö r e n i n g e n s o m s k ö t e r s j ä l va d r i f t e n av
verksamheten. Fler besökare till området gynnar det lokala
näringslivet. Klart godkända effekter.
KAFFE - Faktorer
Här fanns sedan lång tid tillbaka en given Förvaltare av
projektresultatet. Kunskap om fysisk planering och samarbetet med
kommunen i planeringsfrågor var en viktig faktor till framgång.
Förankringen med besöksnäringen gör att det finns Ekonomiska
förutsättningar för att bedriva verksamheten vidare.
Arbetatillsammans med föreningen som driver trafiken på smalspåret.
HappyRuralIndex=27
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Framtidens skola,

Astrids Lindgrens Hembygd

Järnforsens skola var på väg att läggas ner. Skolans elevantal var 100-200
elever med klasser upp till år 6. Det fanns en ideell samhällsförening på
orten som tog initiativ till att bilda en projektgrupp för att se om det fanns
en möjlighet att rädda skolan kvar i samhället. Deltagarna i
projektgruppen ställde frågor till skolans personal och elverna om vad
som kunde utvecklas till det bättre. Skolans personal är utbildade
pedagoger och projektet skulle inte inkräkta på undervisningen. Det
framkom dock att både elever och pedagogerna saknade en skolgård som
var inspirerande och som kunde inbjuda till lek och rörelse.
Resultat vid projektslut
Skolgården utvecklades från en grusplan till en plats som inbjuder till
aktivitet både på rast och fritid och som även kan användas i
skolundervisningen.

! - Effekter Framtidens skola
S Små effekter på grund av ökad aktivitet för skolbarnen under raster.
M Transporter av elever till närliggande orter har inte blivit aktuellt eftersom skolan
är kvar. Små effekter.
I Mycket av samarbetet mellan kommunen och projektgruppen upphörde efter
projektet. Inga effekter.
L För ortens attraktionsvärde och för de boende är det viktigt att skolan blev kvar.
Små effekter.
E Underhållet av gjorda investeringar har försummats efter projektets
genomförande. Inga effekter.
KAFFE - Faktorer
Här fanns inte någon som ansvarade för att Förvalta resultatet vilket
bidragit till att gjorda investeringar inte har underhållits. Samarbetet och
engagemanget som fanns under projekttiden har inte fortsatt på samma
nivå. Inte heller verkar det funnits Ekonomi att underhålla resultatet.
HappyRuralIndex=20
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Framtidsforum,

Astrids Lindgrens Hembygd
Bilden har ingenting med projektet att göra men
eftersom projektledare flyttat till Bräcke kommun
och arbetar med Landsbygdsutveckling där med
hållbarhetsfrågor som specialitet så är det också en
effekt av projektet. Intervjun gjordes i Bräcke.

Framtidsforum var ett LAG-ägt projekt hos Astrids Lindgrens Hembygd där
syftet var att öka kunskap, engagemang och handlingsberedskap för
omställning till hållbarhet.
Resultat vid projektslut
Nätverket för Framtidsveckan i Astrids Lindgrens Hembygd.

! - Effekter Framtidsforum
S Inga sociala effekter.
M Mycket stora effekter på miljön. Genom att kunskap spreds så har fler

projekts startats som är hållbara.

I Mycket samverkan och många nya nätverk och kontakter direkt efter

projektiden, dessa har med tiden avtagit men ändå gett goda effekter.

L Mycket godkända effekter framförallt när det gäller lärande och

livskvalitet.

E Inga effekter.
KAFFE - Faktorer

Här fanns inte någon som ansvarade för att Förvalta resultatet vilket
bidragit till att nätverket inte finns kvar. De Ekonomiska förutsättningar
finns inte kvar då EU-pengarna tog slut. Förhoppningsvis finns en hel
del Kunskap kvar tack vare god spridning av information som togs fram
under projektet.
HappyRuralIndex=53

Projektet har bland annat inspirerat ett annat projekt i denna
undersökning, I Linnés fotspår.
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Lokal mat I och II,

Astrids Lindgrens Hembygd

Projektet mål var att sprida kunskap om lokalt odlad mat både till
konsumenter och producenter. Genom olika aktiviter skapades
grundläggande kunskap och intresse om närproducerat mat i området.
Resultat vid projektslut
Nätverk med lokala aktörer inom närodlat och ökad kunskap.

! - Effekter Lokal mat I och II
S Små effekter, en del ungdomar har varit inblandade i projekt efteråt.
M Kanske lades grunden till lokalt odlad mat i området. Sedan projektet

avslutats har fler börjat odla och tänka ekologiskt. Klart godkänt.

I Samarbeten mellan producenter ledde fram till nya produkter bl a

Smålandskorgen. Tydliga samarbeten finns fortsatt kvar. Klart
godkänt.

L Små effekter, men ny kunskap och utbyte av erfarenheter har uppstått

efter alla samarbeten.

E Flera företag har med åren bildats med inriktning på ekologisk odlad

mat. Gårdsbutiker har startats och blivit nya besöksmål. Klart
godkänt.
KAFFE - Faktorer

I första hand var det Kunskap och Förankring bland producenter och
konsumenter som ledde till de långsiktiga effekterna. Hade det funnit
en naturlig Förvaltningsorganisation och Ekonomi efter projektslut
hade projektet troligen fått ännu större effekter.
HappyRuralIndex=53
Detta projekt slutfördes för cirka 19 år sedan. Slutrapporter och fakta har
varit svåra att få fram. Det är svårt att i detta fall avgöra vilka de direkta
effekterna har varit eftersom det var länge sedan projektet genomfördes.
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Attitydundersökning, ungas inställning,

Astrids

Lindgrens Hembygd
Detta var ett LAG-ägt projekt för att undersöka ungdomars attityder.
Vilket inflytande de hade och vad de ville. Detta skedde genom intervjuer
tillsammans med Dalarnas forskningsråd.
Resultat vid projektslut
Bildandet av ungdomsråd, undersökningar och en rad aktiviter för
ungdomar.

! - Effekter Attitydundersökning, ungas inställning
S Mycket stora effekter då det i huvudsak blev ungdomar som bildade

olika nätverk, ungdomsråd och aktiviteter bland annat om
utanförskap.

M Inga effekter.
I Samarbete har uppstått mellan ungdomar och lokala politiker, små

effekter. Riksorganisation bildades för ungdomars inflytande.

L Små långsiktiga effekter då ungdomar lärde sig mycket och

engagerade sig som politiker.

E Klart godkända effekter då ungdomar blev anställda för att vara

projektledare och bildade även företag.
KAFFE - Faktorer

Här bildades ett ungdomsråd att Förvalta projektets resultat, dock
saknas kanske Ekonomi att driva ungdomsrådet vidare. Svårt att över
tiden behålla de erfarenheter och Kunskap som fanns efter
projekttiden.
HappyRuralIndex=47
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Lokal utvecklingsplan i Kristdalabygden,

Astrids

Lindgrens Hembygd
I Kristdalabygden ville man skapa delaktighet i den lokala utvecklingen,
stärka gemenskapen kring lokala satsningar och skapa en framtidstro för
bygden.
Resultat vid projektslut
En utvecklingsplan med 36 aktiviteter och nya nätverk, ökat samarbete
mellan föreningar och kommunen.

! - Effekter Kristdalabygden
S Klart godkända effekter då målgrupperna engagerat ungdomar, äldre,

män och kvinnor.

M Små effekter på miljön, en del samåkning och energilösningar.
I Klart godkända samarbeten mellan föreningar, företag och kommunen.

En del nya sätt att jobba på och en del nya produkter.

L Klar godkänt då många aktiviteter har inriktning på hälsa och lärande

och för att göra området attraktivt.

E Många aktiviter för att utveckla besöksnäringen, klart godkänt.

KAFFE - Faktorer
Här fanns en Förvaltningsorganisation som genom en bred Förankring
och Kunskap hållit utvecklingsplanen levande. Här finns ett tydligt mål
som föreningar och företag Arbetartillsammans med.
HappyRuralIndex=60
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I Linnés fotspår,

Astrids Lindgrens Hembygd

I Bråbo, mitt i gärdsgårdarnas rike, finns en förskola som
nedläggningshotad. Bråbo bygdeförening tog över byggnaden så
skolverksamheten kunde fortsätta. Inriktingen på skolan var med
hållbarhetstänk där eleverna skulle lära sig mycket om naturen
hållbarhet.

var
att
ett
och

Resultat vid projektslut
Trädgårdsodling, hönshus och ett växthus på skolgården. Kunskap om
hållbarhetsfrågor.

! - Effekter I Linnés fotspår
S Barn som är mycket delaktiga i aktiviter, klart godkänt.
M Mycket miljö och ekologiskt tänkande, delvis inspirerat av ett annat

leaderprojekt i området, Framtidsveckan. Mycket stora effekter.

I Större andel självhushåll på skolan med egna producerade grönsaker.

Samarbete med lokala leverantörer och producenter. Mycket stora
effekter.

L Stort lärande om hållbarhet och växtodling både för elever och

föräldrar. Mycket stora effekter.

E Små effekter på ekonomin men som på sikt kan bli större.

KAFFE - Faktorer
Här är Kunskap om hållbarhetsfrågor en viktig del för effekterna.
Eftersom skolan profilerar sig med hållbarhetsfrågor finns en given
Förvaltare för att behålla effekterna. Arbetetillsammans med lokala
producenter och leverantörer. Skolans verksamhet Förankras bra till
föräldrarna.
HappyRuralIndex=80
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Fläsk från glada utegrisar i Brantestad,

Astrids

Lindgrens Hembygd

Bolaget Fläsk från Glada utegrisar har haft grisproduktion sedan 1996.
Produktionen består av uppfödning av grisar som går utomhus hela året.
Fokus är hälsa och välmående för grisarna och att de får leva efter sina
egna instinkter. Det innebär att de växer långsammare än i storskalig
uppfödning och att köttet har en mycket hög kvalitet. Tidigare har man
skickat grisarna med bil för slakt och styckning till extern part. 1998
uppförde bolaget en hall för styckning av grisar på gården. Det innebar att
man kunde börja stycka på gården och därmed slippa extra transporter.
Uppförandet genomfördes med hjälp av Leader.
Resultat vid projektslut
Uppförande av styckbod på gården.

! - Effekter Fläsk från glada utegrisar
S Inga effekter.
M Små effekter genom uppförandet av hallen för styckning får
verksamheten en kedja från spädgris till fullt utvecklad gris, styckning,
förpackning, lagerhantering och leverans från gården, vilket minskar
transporterna. Det innebär också att man säkerställer hälsan på
grisarna hela vägen.
I Klar godkända effekter genom att projektet har möjlighet att stycka,
paketera och leverera produkter lokalt till affärer och restauranger i
närområdet.
L Små effekter tack vare att all verksamhet bedrivs på ett ställe hemma
på gården så har livskvaliteten ökat för ägaren.
E Verksamheten har stadigt ökat efter projektslutet. Gården har skapat
flera arbetstillfällen. Idag finns även direktförsäljning via en
gårdsbutik. Mycket goda effekter.
KAFFE - Faktorer
Förvaltning och en stabil Ekonomi har möjliggjort att effekterna har
ökat sedan projektet avslutades. Arbetetillsammans med lokala
restauranger och butiker har varit viktiga samarbetspartners.
HappyRuralIndex=47
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Skarvförvaltning i Roxen,

Folkungaland

Roxen är en fiskrik sjö i Östergötland. Projektet sammanförde
yrkesfiskare, fritidsfiskare och forskare för att utreda ekologiska och
ekonomiska effekter av Roxens skarvpopulation. Ett delmål i projektet var
att begränsa skarvens påverkan på Roxens fiske genom att skrämma
skarven med laser från att födosöka i sjön.
Resultat vid projektslut
Resultatet var provfiske och kartläggning av skarvens inflytande på
Roxen, miljömässigt, ekologiskt och ekonomisk. Ett av resultaten var att
man inte fick tillstånd från Länsstyrelsen att skrämma skarven.

! - Effekter Skarvförvaltning i Roxen
S Inga effekter.
M På grund av att man inte fick tillstånd att skrämma iväg skarven har
det fått negativa effekter på den ekologiska balansen i sjön samt
minskat den biologiska mångfalden på öarna i Roxen.
I Ny teknik har provats i ett forskningsprojekt för att mäta skarvens
födointag och samarbetet med yrkesfiskare, fiskevårdsområdet,
forskningen och myndigheter har gett klart godkända effekter.
L Lärandet i detta projekt har varit stort när det gäller fiskevård,
skarven liv och kontakt med myndigheter. Klart godkänt.
E Fortsatt negativa effekter för yrkesfisket, fiskerättsinnehavare och
fiskevårdsföreningen genom ökade kostnader för att behålla ett bra
fiskebestånd. Skarven äter mer än 20 gånger det som yrkesfiskaren
tar upp.
KAFFE - Faktorer
Trots att det i detta fall fanns en Förvaltande organisation, Kunskap,
Ekonomi och ansvar uteblev många effekter på grund av
Länsstyrelsens förbud att inte tillåta del 2 i projektet dvs att skrämma
Skarven.
HappyRuralIndex=13
Se även filmen tjuvfiskare i Roxen på Youtube.

11

Samlingsplats Stjärnorps SK,

Folkungaland

I Stjärnorp fanns en fotbollsplan och ett gammalt klubbhus som var i stort
behov av att rustas upp så att fler föreningar fick en naturlig
samlingsplats i Stjärnorp. En tillbyggnad av befintlig byggnad med kök,
samlingslokal och dansbana iordningställdes.
Resultat vid projektslut
En ny samlingslokal öppen för många föreningar och aktiviteter.

! - Effekter Samlingplats Stjärnorp SK
S Kurser i matlagning anordnas för ensamstående äldre herrar. Bättre
kvalitet och förutsättningar för ungdomsverksamheten. Klart godkända
effekter.
M Inga effekter på miljön.
I Samarbetet mellan Byalaget och Stjärorps SK har etablerats och
många andra föreningar använder i dag lokalen till möten, föredrag
mm. En gemensam tidskrift, bygdeblad tas fram som ett resultat av
samarbetet. Klart godkänt.
L Många kurser och föredrag hålls nu i lokalen. Antal aktiviter har ökat
som en effekt av den nya lokalen, klart godkända effekter.
E Stor andel privat och offentlig finansiering av projektet har bidragit till
att föreningens lån blivit rimliga. Genom uthyrning och aktiviteter
klaras nu ekonomi för utveckling och underhåll av anläggningen. Små
effekter.
KAFFE - Faktorer
Flera organisationer bidrar till att Förvalta resultatet. Ekonomi finns
och aktiviteterna som sker är väl Förankrade i Stjärnorp. Man
Arbetartillsmanns med andra föreningar för att sprida information vad
som händer i Stjärnorp.
HappyRuralIndex=47
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Stureforslyftet,

Folkungaland

Sturefors är ett litet samhälle öster om Linköping med. Ca 2 200 invånare.
Sturefors bygdegård etablerades 2014-2015. Flera föreningar hade ett
intresse av en bra lokal i Sturefors och tillsammans hjälptes man åt att
bygga ett nytt hus.
Resultat vid projektslut
Nytt föreningshus/klubbhus.

! - Effekter Sureforslyftet
S Lokalerna används för fritis. Bio för skolungdomar på loven. Klart
godkända effekter.
M Inga effekter.
I Samarbete mellan flera föreningar runt valborg och midsommar. Små
effekter.
L Flera aktiviteter ordnas av olika föreningar. Kultur, loppis, yoga mm.
Klart godkänt.
E Uthyrningsverksamhet och fritis lägger grunden för ekonomin,
Bygdegårdens aktiviteter har lett till arbetstillfälle. Klart godkänt.
KAFFE - Faktorer
Arbete tillsammans med flera föreningar, skolan och det offentliga är
en bidragande faktor för en aktiv verksamhet. Bildandet av en
Förvaltande organisation med ansvar för verksamheten är en viktig
framgångsfaktor samt finansiering av den halvtidstjänst som finns. De
Ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten verkar
fungera trots lite problem med finansieringen under projekttiden.
HappyRuralIndex=47
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Vretaslingan,

Vid Vreta Kloster
skidspår och öka
Vretaslingan såg
golfbanan. Sedan
området.

Folkungalan

golfklubb fanns förutsättningar för att anlägga ett
attraktionen i området. Den ekonomiska föreningen
möjlighet att anlägga ett skidspår i anslutning till
tidigare fanns även Vreta Skid- och Motionsklubb i

Resultat vid projektslut
Ett belyst skidspår på 3,3 km, inköp av pistmaskin och snökanon.
Anläggningen VretaSkicenter.

! - Effekter Vretaslingan
S Klart godkända effekter tack vare stor ungdomsverksamhet.
M Hela verksamheten är hållbar och GEO-certifierad. Vattnet som
används för snötillverkning kommer från en egen damm. Små effekter.
I Samarbete mellan Vreta Kloster GK, Vretaslingan och Vreta Skid och
Motion samt lokala företag visar på klart godkända effekter.
L Här bedrivs friskvård av hög klass. Vreta Skicenter är officiell
Vasaloppscenter. Mycket stora effekter.
E Genom Vretaslingan är aktiviter även på vintern möjliga. Detta har
inneburit att Vreta Golfklubb kunna heltidsanställa personal året om
och idag är man 14 st som arbetar med verksamheten. Mycket stora
effekter.
KAFFE - Faktorer
En stabil Förvaltningsorganisationen med ordnad Ekonomi samt
Kunskap om intresset för skidåkning i området. Arbetetillsammans
mellan föreningarna fungerar bra.
HappyRuralIndex=73
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Införande av digital teknik på Galaxen,
Folkungaland

Föreningen visar filmer i en hyrd lokal i centrala Skänninge som är ett litet
samhälle med ca 3000 invånare i Mjölby kommun. Innan projektet
startade hade man ca 3500 besökare per år. För att kunna visa film i
framtiden var man tvungen att gå över till digital teknik. Man fick tips från
Skänninge Framtid, som också var ett leaderprojekt, att söka
leaderpengar. Galaxen var en av de första biografer som ställde om till
digital teknik 2009. Leverantören hjälpte till med finansieringen av
projektorn. I föreningen finns ca 200 st stödmedlemmar varav 30 st är
aktiva.
Resultat vid projektslut

Investering i digital teknik (projektor och ljudanläggning) i en biograf.
! - Effekter Införande av digital teknik på Galaxen
S Små effekter. Biografen är till för alla samhällsgrupper. Särskilda

visningar av filmer sker till barn och ungdomar.

M Genom digital teknik kan filmerna distribueras digitalt men annars

ingen större inverkan på miljön. Inga effekter.

I

En av de första biograferna som genomförde digital teknik och har
därigenom hjälpt många andra föreningar att införa ny teknik. Idag
har man lite samarbete med fritidsgården, skolorna och stadshotellet.
Klart godkända effekter.

L Utan digital teknik fanns inga förutsättningar att ha en biograf i

Skänninge. Med digital teknik kan man välja vilka filmer man vill visa
och hur ofta man vill visa dem. Klart godkänt.

E Efter övergång till digital teknik blev det några toppår med många

besökare men därefter har snittet sjunkit något. Med hjälp av
Arbetsförmedlingen har man kunnat anställa ett antal personer. Detta
har möjliggjort nya målgrupper för biografen, pensionärer och
dagisbarn. Små effekter.
KAFFE - Faktorer

Biografföreningen är en naturlig Förvaltare av resultatet. Insikten och
Kunskap om utvecklingen med digital teknik gjorde att effekterna
kvarstår. En stabil Ekonomi och samarbete om lokalerna har också
bidragit till långtidseffekterna.
HappyRuralIndex=40
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Väderstadslyftet,

Folkungaland

Byalaget i Väderstad med ca 300 medlemmar och Väderstad IK, VIK,
samarbetade i detta projekt. Man har anlagt en fotbollsplan med plastgräs
för 7-mannalag och uppfört en servicebyggnad med toaletter och ett
pentry. Servicebyggnaden ligger i anslutning till en dansbana där det
enbart fanns en torrtoalett av sämre skick innan. Bygget av servicehuset
skedde i samarbete med kommunen. Gymnasieelever från kommunen har
byggt servicehuset under sin utbildning.
Resultat vid projektslut.
Fotbollsplan med plastgräs anlagd.
Servicebyggnad med toalett och pentry vid dansbana/festplats byggd.

! - Effekter Väderstadslyftet
S En aktivare ungdomsverksamhet i fotboll. Även lag från andra orter
a nv ä n d e r p l a n e n . Ö k a d t i l l g ä n g l i g h e t f ö r m ä n n i s ko r m e d
funktionshinder tack vare ny toalett. Små effekter.
M Negativa effekter tack vare mikroplaster i plastgräset. EU vill förbjuda
plastgräs senast 2022 där gummigranulat används. Vilket var svårt att
bedöma när projektet beviljades.
I Ett etablerat samarbete med kommunen har skett efter att projektet
genomfördes och fortgår löpande. Samarbete har gjort det enklare att
använda VIK´s och kommunens lokaler. Effekterna av samarbetet är
relativt små.
L PRO i Mjölby använder nu dansbanan regelbundet tack vare att det
finns en servicebyggnad. Godkända effekter på livskvalitet uppnås
tack vare att man anordnar diverse aktiviteter såsom auktioner, loppis,
privata fester, bröllop mm.
E Små effekter. Genom aktiviteterna får hembygdsföreningen ett
ekonomisk tillskott som räcker till underhåll och drift av
investeringarna. På sikt kan plastgräset få negativa ekonomiska
konsekvenser beroende på lagstiftning inom EU.
KAFFE - Faktorer
Byalaget och VIK är två naturliga Förvaltare av resultatet.
HappyRuralIndex=27
Efter detta projekt har man fått ytterligare projekt beviljade genom
Leader.
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Sysselsättning med hästen som hjälpmedel (för
unga med psykisk ohälsa) FAS 3, Folkungaland

Nyckelby stall bedriver hästverksamhet med egna och inhyrda hästar
totalt ca 35 stycken. Verksamheten är i huvudsak ridskola.
Bakgrund till projektet var att utveckla verksamheten dagtid då större
delen av befintliga verksamheten var förlagd till eftermiddag och kväll.
Samtidigt fanns ett behov hos kommunen att hitta meningsfull
sysselsättning för unga med psykisk ohälsa.
Uppgiften var att lära eleverna om hästen och strukturen runt den.
Sysselsättningen består utöver hästskötsel även att göra saker som görs
på en hästgård.
Resultat vid projektslut
En dokumenterad arbetsmodell som beskriver hur man arbetar med
ungdomar med psykiskt ohälsa på en hästgård. Ett utvecklat samarbete
mellan kommun, företag och myndigheter.

! - Effekter Sysselsättning med hästen som hjälpmedel fisketurism-7
S Sysselsättningen har bestått i daglig strukturerad verksamhet under
flera år. Målgruppen har varit ungdomar med psykisk ohälsa. Blandade
ursprung av deltagarna. Mycket stora sociala effekter.
M Inga större effekter på miljön annat än att transporter till
anläggningen har varit lite av ett problem.
I Verksamhetens upplägg har spridit sig till andra kommuner. Konceptet
kan användas till liknande verksamheter. Efter projektet fortsatte
verksamheten genom Samordningsförbundet som är en organisation
för samverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
kommunen, socialen och regionen. Klart godkända effekter.
L Erfarenheter har delats inom hästnäring, grön arena mfl. Även öppet
hus för besökare inom verksamhetsområdet. Mycket stora effekter.
E Flera deltagare har kommit ut i någon form av sysselsättning genom
åren. Företaget har kunna anställa personal. Klart godkända effekter.
KAFFE - Faktorer
Etablerad verksamhet med Kunskap att organisera denna typ av
aktiviteter. Man Arbetartillsammans på ett bra sätt med Motala
kommun. Arbetsmetoden är Förankrad och används på flera platser i
landet.
HappyRuralIndex=67
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Motala ström,

Folkungaland

Hushållningssällskapet Östergötland i samarbete med Motala Ströms övre
och sydvästra Vattenråd, Tekniska Verken samt Motala kommun ansökte
om en förstudie. Målet har varit att ta fram ett neutralt och sakligt
diskussionsunderlag om förutsättningar för att projektera fiskevägar inom
Svartån från Mjölby till Roxen. Vad är det för typ av hinder, vilken energi
går förlorad? Huvudmål var att få tillbaka storöringen i Vättern. Sweco
anlitades som projektledare.
Resultat vid projektslut
• 14 fiskvägar blev kartlagda
• Ett omfattande diskussionsunderlag på ca 400 sidor
• Informationsspridning om projektets resultat
• Ökat samarbete mellan vattenråden

! - Effekter Motala ström
S Små sociala effekter, få kvinnor är inblandade, information till barn har
varit bra.
M En rad åtgärder har gjorts för att skapa biologisk mångfald. 140 ton
grus lades ut för att skapa lekplatser. Ett stort antal öringar har satts
ut. Inget fiske fanns tidigare i Motala ström. I Svartån finns många
olika fiskarter. Tekniska Verken har nu öppnat dammluckan vid
kraftverket i Svartåfors (Ledberg), för att fylla upp den gamla
flodfåran som finns där. Mycket stora effekter.
I Utvecklat samarbeten mellan markägare, Vattenrådet, Tekniska
Verken och kommunerna. Klart godkänt.
L En barnbok har tagits fram. Man har bjudit in intresserade till en
biotopkurs. Många möten och föredrag har genomförts för
intresserade för att sprida kunskap om projekten. Man har haft VIP
möten och möten med allmänheten. Klart godkända effekter.
E Ytterligare ett projekt startade med det långsiktiga målet att få igång
fiskecamper. Området har ett stort upptagningsområde som når
många människor. Fiskevägarna kommer att byggas ut vid Svartåfors
och Odensfors. Tekniska Verken har en lista på vad som kommer att
göras och man har anställt en person som projektledare. Små effekter.
KAFFE - Faktorer
Spridningen av information och den Kunskap som genererats i
projektet har varit bra. Vattenrådet är den naturliga Förvaltaren av
resultatet. De åtgärder som har utförts har varit väl Förankrade.
HappyRuralIndex=60
I Norrköping har man börjat bygga en vattenväg genom hela Norrköping
vilket kan leda till att havsöringen kommer till sjön Glan.
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Mötesplats Fornåsa,

Folkungaland

Fornåsa är ett litet samhälle med ca 500 invånare i Motala kommun. Från
några invånare i byn väcktes idén att göra byn mer attraktiv att bo och
leva i.
Resultat vid projektslut
En multiarena, utegym, en grillplats anlades och en intresseförening
bildades.

! - Effekter Mötesplats Fornåsa
S Små effekter. Det är mest ungdomar som använder multisportarenan.
M Inga effekter. Plastgräset är anlagt på sand.
I Skapandet av intresseföreningen med många föreningar, bybor och
den lokala handlaren har lett till utveckling och goda kontakter med
bla Motala kommun. Klart godkända effekter.
L Området har blivit mer attraktivt, ett motionsspår har iordningställts
och den lokala butiken kommer få en servicepunkt. Klar godkända
effekter.
E Inga effekter.
KAFFE - Faktorer
Bildandet av en intresseförening för att Förvalta och utveckla det som
gjordes i projektet. Man Arbetartillsammans för att öka attraktionen i
samhället.
HappyRuralIndex=33
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Kimstad Skolmuseum,

Folkungaland

Flera skolor i närheten av Kimstad har lagts ned. Detta ledde till att
mycket inventarier och material från skolorna blev över. Kimstad
hembygdsförening fick frågan om man ville ta hand om allt och man
gjorde bedömningen att det fanns möjligheter till det. Problemet var att
man inte hade någon plats att förvara sakerna. Tanken på ett skolmuseum
föddes och man satte igång ett projekt att bygga.
Resultat vid projektslut
Ett hus som innehåller en utställning med många saker från de nedlagda
skolorna i omgivningarna.

! - Effekter Kimstad skolmuseum
S Små sociala effekter, skolklasser kommer på besök.
M Inga direkta miljöeffekter.
I Små effekter. Samarbete med skolan där eleverna bjuds in till museet
varje år. Man har även ett visst samarbete med kyrkan.
L Små effekter när det gäller spridning av besöksmålet och områdets
natur och kulturarv tack vare relativt lågt antal besökare.
E Inga direkta effekter. Låga inkomster, låga driftkostnader och
begränsat antal aktiviteter.
KAFFE - Faktorer
Finns en Förvaltande organisation som med små Ekonomiska medel
klarar drift och underhåll.
HappyRuralIndex=20
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Guider på Vikbolandet,

Kustlandet

Genom olika kontakter mellan personer och organisationer, framförallt
vuxenskolan ,växte ett behov av lokala guider fram som kunde öka
attraktionskraften och besökandet på Vikbolandet. Man upplevde att
Norrköping turistinformation inte riktigt räckte till.
Resultat vid projektslut
Ca 8 stycken guider har utbildades. Man kartlade ett stort antal besöksmål
och tog fram guidematerial för varje besöksmål.

! - Effekter Guider på Vikbolandet
S Inga sociala effekter har uppstått.
M Inga direkta miljöeffekter.
I Små effekter när det gäller samarbetet mellan guider och besöksmål
efter projekttiden.
L Godkända effekter när det gäller dokumentation och information om
besöksmål samt kunskap om områdets natur och kulturarv på
Vikbolandet.
E Små effekter. Ett par guider har fortfarande guidningar och har fått
flera besökare till området, bland annat har ett antal bussbolag och
besöksmål beställt guidetjänster.
KAFFE - Faktorer
Saknas en Förvaltande organisation för guiderna och en plan för hur
samarbetet skulle se ut efter projekttiden.
HappyRuralIndex=27
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Marmorbruket natur och kultur,

Kustlandet

Marmorbruket med anor från 1683 är beläget vid Bråviken strax utanför
Krokek, Kolmården i Norrköpings kommun. När kommunen förvärvade
bruksmiljön 2005 såg Krokeks hembygdsförening och Norrköpings
kommun möjligheten att i ett samarbete rusta upp och utveckla området
för att bli ett besöksmål för natur och kultur. Hembygdsföreningen hade
fokus på kulturmiljön och såg möjligheten att bygga upp ett
marmormuseum. Kommunen planerade ett naturreservat i området i
samarbete med länsstyrelsen. Hembygdsföreningen började med att rusta
upp den gamla marmorverkstaden för att kunna inrymma ett
naturmuseum. I området fanns även en gammal borrsmedja med
upprustningsbehov.
Resultat vid projektslut
En noggrann renovering av den gamla marmorverkstaden enligt gamla
metoder. En naturutställning i byggnaden. Smedjan försågs med ny el och
en del nya maskiner.

! - Effekter Marmorbruket natur och kultur
S Klart godkända effekter har uppstått. För hembygdsföreningen betyder

de regelbundna träffarna med 15-20 personer varje vecka mycket. På
sommaren ordnas praktikplatser för skolungdomar.

M Inga direkta miljöeffekter.
I Ett bra samarbete mellan hembygdsföreningen, kommunen och

länsstyrelsen samt lokala företag. Kurser och guidningar genomförs
Klart godkänt.

L Kunskap om marmorbrukets historia och kulturella värden sprids. Det

finns ett stort engagemang och stolthet över området från föreningens
medlemmar. Mycket stora effekter.

E Klart godkända ekonomiska effekter. Tack vare verksamhet med

guider och kurser har man fått ett ökat antal besökande i området.
Försäljning av egentillverkade produkter.
KAFFE - Faktorer

Hembygdsföreningen är den naturliga Förvaltaren av den Kunskap
som finns om Marmorbruket. En hållbar Ekonomi finns genom de
aktiviteter man anordnar och det ökande antal besökare som blivit.
Man Arbetartillsammans med kommunen och länsstyrelsen med
Förvaltning av området.
HappyRuralIndex=60
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Fristads fd Gästgiveri,

Kustlandet

Mellan Östra Husby och Söderköping ligger ett hus från 1606 med lång
och spännande historia, Fristads fd gästgiveri. Huset var mycket
nedgånget. Länsstyrelsen var intresserad av att huset rustades upp av
någon. Tåby hembygdsförening tog sig an uppgiften efter att de
ekonomiskt säkrat kostnaderna.
Resultat vid projektslut
En mycket noggrann restaurering med gamla och tidsenliga metoder är
genomförd. Delvis under överseende av länsstyrelsen. Återskapandet till
ursprungligt skick med unika tapeter och målningar har utförts med stor
skicklighet och räddat ett kulturarv.

! - Effekter Fristads fd gästgiveri
S Små sociala effekter genom samarbetet med skolan och ungdomar.
M Inga direkta miljöeffekter.
I Föreningen har byggt upp ett nätverk med flera hembygdsföreningar,
länsstyrelsen samt lokala företag och hantverkare. Föreningen jobbar
tillsammans med många olika aktörer på Vikbolandet, bland annat
skolan och kyrkan. Klart godkänt.
L För hembygdsföreningen betyder restaureringen möjligheter till
guidningar, uthyrning av lokaler, olika typer av kulturaktiviteter,
musikarrangemang och är en samlingspunkt för aktiviteter på
Vikbolandet. Kunskap om områdets historia når en bred allmänhet.
Klar godkända effekter.
E Verksamheten har lett till att öka besökandet till gästgiveriet bland
annat genom bussresor. Små effekter.
KAFFE - Faktorer
Naturlig Förvaltning finns av gästgiveriet och Kunskap om dess
historia. Man Arbetartillsammans med skola och andra föreningar.
Genom aktiviteter finns Ekonomi att underhålla och drifta gästgiveriet.
HappyRuralIndex=40
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Tjuståsa Byalag,

Kustlandet

2008 blev Tjuståsa Byalag uppsagda från sin befintliga lokal i Tjuståsa.
Eftersom föreningen var mycket livaktig beslutade man att försöka skapa
en ny samlingsplats för att kunna fortsätta verka för ett aktivt föreningsliv
och stimulera entreprenörskapet i bygden. En arbetsgrupp bildades och
man gjorde en förstudie som presenterades på ett stormöte i Tjuståsa
tillsammans med alla bybor. Intresset från bybor och entreprenörer var
stort för att uppföra ett nytt byalagshus. Byalaget har ca 100 medlemmar,
50 familjer. Nästan alla bybor är medlemmar i byalaget.
Resultat vid projektslut
Huset blev uppfört.

! - Effekter Tjuståsa byalag
S Aktiviteter med social verksamhet såsom spel, körverksamhet
frågesport. Pensionärsträffar. Klart godkänd effekter.

och

M Inga effekter.
I Ny boulbana har byggts, samarbete med vuxenskolan. Byalaget har
efter projektet uppfört ett förråd i anslutning till byastugan. Klart
godkända effekter.
L Ett stort antal aktiviteter genomförs i byggnaden tex. målning/konst,
vinprovning, vernissage, bygdeforskning, yogakurser, hjärt
lungräddning, studiecirklar mm. Klart godkänt.
E Uthyrning av lokalen till andra föreningar. Tillbyggnaderna har skett
med egna medel. Klart godkänt.
KAFFE - Faktorer
Många olika aktiviteter anordnas i Tjuståsa vilket gör att det finns
Ekonomi att Förvalta byggnaden. Stor Kunskap och Ansvar finns i byn
för att bedriva de olika aktiviteterna.
HappyRuralIndex=53
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Mörtfors världens bästa by,

Kustlandet

Mörtfors är en liten aktiv by med attraktiv miljö. Viljan fanns att utveckla
samhället för invånarna med fler besökare och en större inflyttning.
Mörtforsdagen är ett årligt evenemang av stor betydelsen för byn.
Resultat vid projektslut
Kiosk vid dansbanan blev uppförd. Upprustning av turbåt och utbildning
av skeppare till den. En offentlig handikapptoalett byggdes. Upprustning
av mål till fotbollsplanen. Projektor och ljudanläggning inköptes till Folkets
hus.

! - Effekter Mörtfors världens bästa by
S Den handikappsanpassade toalett ökar tillgängligheten för
funktionshidrade. Små effekter.
M Inga miljöeffekter.
I Små effekter, framförallt samarbetet mellan de olika föreningarna i
Mörtfors. Flera olika projekt drivs i byn.
L Utbildning av skeppare till båten och bättre möjligheter att anordna
evenemang exempelvis Mörtforsdagen. Kunskap om att driva EUprojekt finns. Klart godkända effekter.
E Inga effekter.
KAFFE - Faktorer
Lite oklart med Förvaltningen av de olika projekt som genomfördes
och hur de Ekonomiska förutsättningar ser ut. Antalet personer som
har Kunskap och behörighet att köra båten i trafik har minskat.
HappyRuralIndex=27
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Vindommens fisketurism,

Kustlandet

Vindommen är en av östra smålands största sjöar. Vindommens
fiskevårdsområde ville genom projektet marknadsföra fisket och andra
aktiviteter i området.
Resultat vid projektslut
En fiskevårdsplan, båtramper, djupvattenkarta, marknadsföringsbroschyr
och webbsida.

! - Effekter Vindommens fisketurism
S Inga effekter.
M Genom fiskevårdsplanen bedriver man en bättre fiskevård. Små
effekter.
I Små effekter, lite samarbete mellan aktörerna i projektet gällande
webbsidan.
L Små effekter, främst lärande om sportfiskets förutsättningar
E Klart godkänd då några företag som medverkade har fått ökad
omsättning och fler besökare till området.
KAFFE - Faktorer
Någon direkt organisation att marknadsföra och Förvalta hemsidan
riktad till besöksnäringen finns inte kvar. Kunskapen om
sportfisketurismen villkor och förutsättningar finns. Saknas Ekonomi
för att gemensamt marknadsföra området. Fiskeområdet spelar en
viktig roll för samarbetet och att Förankra projektets resultat.
HappyRuralIndex=33
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Skärgårdsporten,

Kustlandet

Påskalavik ligger längs kusten strax söder om Oskarshamn. Underhållet
kring hamnen var väldigt eftersatt, igenvuxet och inte särskilt attraktivt. I
samarbete med kommunen och en nybildad organisation påbörjades en
upprustning av hela hamnområdet.
Resultat vid projektslut
Uthuggning, siktröjning och försköning av markområden i hela området.
Rivning av pir så att cirkulation av vatten och miljön kring badplatsen
förbättrades. Bryggor byggdes. Ett hamncafé startades. Servicebyggnad i
hamnområdet för gästbåtar iordningställdes.

! - Effekter Skärgårdsporten
S PRO och båtklubben träffas regelbundet för att sköta området. Små
sociala effekter.
M Klar godkända effekter när vattenkvaliteten i hela viken förbättrats.
Servicebyggnad med tömning av grå och svartvatten för båtar och
husbilar.
I Stort antal nya ställplaster har tillkommit. Utvecklat samarbete
framförallt mellan båtklubben och PRO. Klart godkänt.
L Uppsnyggningen gör att hela miljön i hamnområdet har blivit mycket
attraktivt med en rad olika aktiviteter för de boende och för besökare.
Mycket stora effekter.
E Många fler besökare hittar till hamnområdet. Caféverksamhet och
ställplatser ger ekonomi att klara underhåll och skötsel av området.
Klart godkända effekter.
KAFFE - Faktorer
Arbetetillsammans mellan båtklubben och PRO har hittat sina former
och Förvaltning av verksamheten och området fungerar. Ekonomi
genom ökat antal besökare möjliggör fortsatt utveckling. Alla åtgärder
och aktiviter som görs är numera väl Förankrade.
HappyRuralIndex=67
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I Loftahammar framåt,

Kustlandet

Loftahammar är ett litet samhälle med 800 invånare vintertid och 15000
sommartid. Kommunen ägde en jordbruksfastighet som arrenderades ut
till en lantbrukare i trakten. I början av 2001 påbörjades en förstudie för
att anlägga en golfbana. En grupp skulle utforska intresse för en golfbana
i Loftahammar. Samhällsföreningen gjorde namninsamlingar och
utställningar om tankar kring Loftahammars framtid. En banarkitekt
anlitades för att ta fram skisser på en golfbana. I juni 2002 erhölls
bygglov för golfbanan. Fastigheten köptes av kommunen och en golfklubb
(AB) bildades. Stort engagemang med bland annat elever från skolan och
mycket ideell tid lades ned. 2004 invigdes golfbanan.
Resultat vid projektslut
Projektplan, ritningar samt administrativa handlingar för att kunna
anlägga en golfbana.

! - Effekter Loftahammar framåt
S Ungdomsverksamhet i golfklubben, små effekter.
M Bevattningsprojekt har genomförts tillsammans med kommunen.
Detta var också ett leaderprojekt. Vatten från reningsverket används
till bevattning istället för att släppas ut i Östersjön. En
solcellsanläggning (Golfströmmen) har byggts. Mycket stora effekter.
I Stort samarbete mellan föreningar och företag har uppstått i
Loftahammar. Robotar för bollplockning och klippning av rangen.
Bevattningsanläggning. Man har också anlagt en minigolfbana och
Padeltennisbana. Mycket stora effekter.
L Genom många olika aktivitet bidrar anläggningen till friskvård för alla.
Klart godkända effekter.
E Flera arbetstillfällen på hel- och halvtid har tillkommit. Det finns
möjlighet att hyra anläggningen. Medlemsantalet är stabilt och bidrar
till att ekonomin är stabil. Många besökare sommartid. Mycket stora
effekter.
KAFFE - Faktorer
Här finns alla framgångsfaktorerna med, Kunskap, Arbetatillsammans,
Förvaltning, Förankring och Ekonomi.
HappyRuralIndex=80
Ett bra exempel som visar på en lång effektkedja under många år.
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Överums mack,

Kustlandet

Macken i Överum, Esso och därefter Statoil, lades ned i samband med att
alla mackar skulle kunna erbjuda etanol, E85. Det innebar att alla
invånare i Överum fick åka långt för att kunna tanka sina fordon. Både
privatpersoner och företag.
En befintlig intresseförening på orten startade projektet för en ny mack
2009. Alla invånare i Överum är medlemmar i föreningen.
Resultat vid projektslut
Genom att utföra anläggningsarbetet enligt gällande bygg &
miljölagstiftning lyckades man få ett företag intresserad av att investera i
utrustning för en obemannad mack. En bensinmack anlades och driftas nu
av QStar. Macken används av boende, trafikanter på genomresa och
företag i området.

! - Effekter-Överums mack
S Inga större effekter.
M Miljömässigt och ekonomiskt bra för bland annat kommunen som har
många bilar i hemtjänsten. De kan nu tanka på orten och slipper köra
extra mil för att göra detta. Det har även inneburit miljömässiga
fördelar för jordbruket och företagen i Överrum samt privatpersoner.
Klart godkända effekter.
I Inga större innovationer eller samarbetseffekter.
L En service i Överrum som förbättrar välfärden. Små effekter.
E Det gynnar många bolag med verksamhet i området, bla bussbolag,
åkerier, jordbrukare och räddningstjänsten. Verkstaden som ligger i
anslutning till macken har fått en stabil kundkrets troligen beroende
på mackens närhet. Klar godkända effekter.
KAFFE - Faktorer
Förvaltningen av macken togs över av QStar med en stabil
organisation och Ekonomi.
HappyRuralIndex=33
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Handelsplatsen i Gamleby,

Kustlandet

Företagen i Gamleby ville förbättra ortens service. Fokus låg på handeln i
centrum. Man satsade på utbildning i service och värdskap samt
marknadsföring av Gamleby köpcentrum och övrig verksamhet.
Projektägaren var Västervik Framåt som drivs i AB. Bolaget ägs av
näringslivet med ett 80 tal ägare och en stiftelse. Företaget jobbar på
uppdrag av kommunen.
Resultat vid projektslut
En utbildning i service och värdskap för ca 80 personer. En hemsida
gjordes. En tidning togs fram. Framtagning av grafisk profil och skyltar.
Det bildades också en ekonomisk förening.

! - Effekter Handelsplatsen Gamleby
S Inga sociala effekter.
M Inga miljöeffekter.
I Den nybildade ekonomiska föreningen hade till en början låg aktivitet.
Verksamheten har fått en liten nystart efter att verksamheten utökats
i ett nytt projekt, BID-område Business Improvement District. Små
effekter hittills.
L Utbildning i service har gett små långsiktiga effekter.
E Marknadsföring, skyltar finns kvar och en ny profil har tagits fram.
Små effekter.
KAFFE - Faktorer
Det blev ett glapp i ansvaret att driva den ekonomiska föreningen som
var tänkt att Förvalta resultatet av projektet. Samarbetet mellan
företag och föreningar är inte fullt utvecklat till ett Arbetetillsammans.
Med externa projektledare finns en risk att Förankring av resultatet
efter projekttiden blir mindre bra.
HappyRuralIndex=20
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