Lokalt Ledd Utveckling – Leader Närheten

Projekt i Karlstad

Acksjöleden,
kulturvandring steg 2
Ansökande är Acksjöbygdens lokalförening. Projektet är
en vidareutveckling av kultur-vandringsleden
Acksjöleden norr om Molkom. Genom att röja sly och
träd för att bevara och synliggöra t ex fornlämningar
samt sätta upp ytterligare skyltar med tydlig och
kompletterande information om de sevärdheter och
kulturhistoriskt intressanta platser som finns längs med
leden vill man lyfta fram och belysa sådan historia som
annars skulle förbli okänd för de flesta som vandrar
leden. Vid ett antal av dessa kulturplatser kommer det
dessutom att finnas tillgång till information genom ARteknik (Augmented Reality) som kan ge en vision av hur
platsen kunde sett ut för länge sedan. Man vill också
arbeta för att öka tillgängligheten genom förbättrad
framkomlighet för barnvagnar, rullstolar mm.

Insatsområde 1: Hållbar besöksnäring inom natur och
kultur
Budget: 250 000 SEK
Fond: Landsbygdsfonden
(Bild lånad från Karlstad Kommuns hemsida)

Kajakleder i Vänerns norra skärgård
Beskrivning av ett antal kajakleder med olika svårighetsgrad i Vänerns norra
skärgård. Lederna beskrivs med startplats, rast och övernattningsplatser samt
lämpliga vägval vid olika vindriktningar. Målet är en ökad tillgänglighet i Vänerns
paddelvatten. Underlätta vid planering av paddelturer i norra Vänern dels för
besökare som inte har lokalkännedom men också som hjälp för aktörer som
ordnar turer i området. Syftet är också att styra besökare till startplatser såväl som
rast och övernattningsplatser som inte är lika känslig för besök ur
naturskyddssynpunkt. Ledbeskrivningar för ca 20 kajakleder av skiftande
svårighetsgrad i den västra och centrala delen av Vänerns norra skärgård.
Beskrivningarna ska innehålla översiktskartor, en bedömning av svårighetsgrad
och en beskrivning av turen och eventuella vägval. Projektet ska också resultera i
en övergripande beskrivning av norra Vänern som paddelområde med
kulturhistorisk och naturbeskrivning.
Insatsområde i utvecklingsstrategin: 1 Hållbar besöksnäring inom natur och kultur
(Landsbygdsfonden)
Slutdatum: 2020-09-30
Beviljat stöd: 225 850 SEK (EU/stat: 154 494 SEK och Offentligt stöd från LAG: 115
183 SEK, Offentliga resurser ifrån Länsstyrelsen: 6 600 SEK)

Krigsflygfält 16
Fullständiga namnet för projektet lyder: Destinationsutveckling av Sveriges enda bevarade
krigsflygfält genom att levandegöra historier om beredskapstiden. Berättelsen om fält 16
är samtidigt berättelsen om ett Sverige i beredskap 1939-1945
Det är Stiftelsen Krigsflygälft 16 som äger projektet och som tillsammans med
Länsstyrelsen förvaltar området vilket är placerat på Brattforsheden i Värmland, Karlstads
kommun. Fältet utgör ett kulturreservat och är unik då det är det enda bevarade
krigsflygfältet – här finns en historia som är intressant för väldigt många men väldigt få vet
om platsen och det skulle vara möjligt att lyfta fram området för att ta tillvara på den
potential som finns för att skapa ett besöksmål kopplat till det historiska arvet. En VR-film
kommer att spelas in där den som tittar placeras i centrum av ett historiskt
händelseförlopp som återskapas med form av virtuell verklighet. Manuset tas fram med
hjälp av historiska dokument, kostymer osv kommer att vara tidstypiskt korrekt återgivet –
detaljerna blir avgörande för tittarens upplevelse. Guidade turer och evenemang är även
det ingående aktiviteter i projektet och goda resultat ifrån grannlandet Finland ger goda
förhoppningar om att detta utvecklingsprojekt ska locka besökare på motsvarande sätt.
Budget: 1 890 590SEK
Hemsida: https://krigsflygfält16.se

Kulturhuset Filialen, Väse
Sökandens egen beskrivning av projektet: Syftet med vår ansökan är att kunna restaurera
och återställa den gamla lanthandeln till sitt ursprungliga, och även förbättrade, skick – för
att få det nav för många olika verksamheter. Självfallet är det också viktigt för arnöborna att
ha en egen lokal där man regelbundet kan träffas för umgänge och att göra saker
tillsammans – en lokal som vi så länge saknat. Kulturhistorisk mötesplats: Den ca 100 år
gamla lanthandeln var fram till 60-talet den naturliga mötesplatsen för fast- och
fritidsboende arnöbor. Från början öppen måndag-lördag, från slutet av 40-talet onsdagar
och lördagar. Det var hit alla kom och handlade, men framför allt träffades, gamla som
unga. Under våra Arnöns Kulturdagar 2006 fick vi en försmak av vad ”nya” Filialen skulle
kunna bli. Filialens båda rum var utställningsytor för silversmide och akvareller, allt skapat på
Arnön. Utanför huset fylldes luften av musik från arnömusikanter, boende och
återvändande. Den lokala förankringen: Gensvaret från Arnöborna för projektet Filialen är
stort. Antalet armar och händer som vill vara med och förverkliga blir fler för varje vecka.
Efter Arnöns minskande befolkning under många decennier ökar nu antalet fast- och
fritidsboende. Verksamheterna: Föreningsverksamheter kommer att vara Filialens stomme:
naturvårdkunskaper med gemensamma naturvårdsåtgärder, bygdeforskning och
byggnadsvård, akvarellmålning, trädgårdsbetong, smide, Arnöns gamla historia med bl.a.
torpinventering, Arnöns och Vänerns spännande geologi m.m. En viktig del i våra planer är
Filialens Samarbetspool som ska fånga upp tillgängliga hjälpande resurser för behov av hjälp
av olika slag som integreras med Filialens Ungdomspool för att bidra till att
traktens skolungdomar har lättare att få ”extraknäck” och sommarjobb. Se nästa sida->

Kulturhuset Filialen, Väse
Filialens verksamhet kommer att samordnas med lokala idrottsföreningar där vi har
gemensamma målsättningar för motion och hälsa. Bl.a. kommer Filialens vandrardagar
att stimulera intresset för regelbunden motion, social samvaro och delade
naturupplevelser. ”Gamla” Filialens verksamhet kommer att uppstå under 2018 i form
av Arnöns Café & Kiosk, öppen från vår till höst. Successivt kommer försäljningen att
kompletteras med lokalt producerade ekologiska produkter och skogsprodukter. Om
den försäljningen kommer att ske inom föreningens verksamhet eller genom som
eget samverkande företag är ännu inte beslutat. Intresset av att sälja och köpa lokalt
producerade ekologiska produkter m.m. har visat sig betydligt större än vi från början
kunde ana. Arnöns Café & Kiosk ska vara öppen ca 10-15 alla dagar. Bemannad i första
hand av skollediga ungdomar som får kioskens dagsöverskott i lön, i andra hand av
frivilliga obetalda medlemmar. Vi vet inte om ännu inte handeln med lokalt

producerade ekologiska produkter kommer att läggas i eget kollektivt företag.

Insatsområde i utvecklingsstrategin: 6 Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden
Fond: Landsbygdsfonden
Slutdatum: 2017-12-31
Beviljat stöd: 193 918 SEK (varav 129 925:- från EU/stat och 63 993:- från LAG)

Kreativ bygdeutveckling
Kultur- och bygdeföreningen på Arnön i Väse har
under fyra års tid lagt ner ett otroligt jobb på att
rädda den hundra år gamla lanthandeln och hel
renovera den till ett fungerande bygdehus som man
kallar ”Filialen”.
Syftet med projektet är att bidra till ett mer
engagerat föreningsliv och ökad livskvalitet genom
att skapa en aktiv mötesplats för kreativa aktiviteter
inom en rad olika ämnen som bidrar till
bygdeutveckling. De vill skapa en verksamhet som
kan synliggöra och vidareutveckla den lokala
kulturen, att stimulera nytänkande och vidga
perspektiv kring bygdens tidigare och framtida
utveckling och att stärka kontaktytor och nätverk
mellan alla människor i bygden.
Målet med projektet är att Filialen ska agera
mötesplats året runt med utbud av studiecirklar och
föreläsningar. För att möjliggöra uppfyllandet av hela
målvisionen söker man nu stöd för att kunna bygga
ett tillgänglighetsanpassat toa hus, markarbete för
att utöka parkeringsplatsen, möjlighet att bjuda in
externa föreläsare samt för att ta hjälp att skapa en
bra hemsida.
Budget: 218 287 SEK
Fond: Landsbygdsfonden

”Kultur på Kullens gård – mötesplats för
landsbygd och stad”
I projektet ”Utveckla Kullens gård” är ambitionen att i närområdet skapa sociala och
kulturella evenemang företrädesvis inom musikområdet som blir till glädje för människor
i det direkta närområdet och som även intresserar besökare inom några mils område.
Olika arrangemang som bröllop, konferenser, utställningar och dylikt kan även bli till
nytta då man på gården kan skapa en mötesarena där landsbygd och stad möter
varandra och där en attraktiv landsbygd med potential i form av fler företag presenteras.
Projektet ska öka intresset för kultur på landsbygden och öppna upp en verksamhet som
är tillgänglig för besökare som bor i närområden. Syftet med projektet är att starta upp,
utveckla och stärka ett företag som kan erbjuda kulturella upplevelser i första hand i
form av musikarrangemang till boende på landsbygden i Väse med omnejd, samt
närliggande städer som Karlstad och Kristinehamn. Projektets huvudsakliga mål är att
skapa en ändamålsenlig lada med nödvändiga utrustningsmässiga förutsättningar för att
genomföra goda musikevenemang. Ytterligare ett mål är att utveckla andra lokala
aktiviteter som stärker företag och näringsliv, t ex ekologisk produktion av kött och
grönsaker. I projektet ingår också förhoppningen att bidra till fler och starkare företag
genom att olika samarbeten leder till landsbygdsutveckling.
Budget: 200 000 SEK
Hemsida: http://www.kullensgard.com/gården

Lantbruksbaserad biogas i Värmland
Sökandens egen beskrivning av projektet: Biogas Värmland AB är ett nystartat bolag som har
som affärsplan att producera biogas från gödsel, vall om möjligt (ILUC kan vara begränsande),
matavfall och andra substrat. Biogödseln är tänkt att gå tillbaka till lantbrukarna för att få ett
bättre gödselmedel och minska beroendet av andra gödselmedel inom konventionell och
ekologisk odling. Biogasen ska uppgraderas till fordonsgas och till stor del säljas till
tredjepart. Biogasanläggningens lokalisering är tänkt kring Väse med omnejd där det finns
tillgång till större mängder gödsel och vall. Cirka 20-30 GWh biogas (2 3 miljoner liter bensin)
siktar vi på att producera. Tankar på att producera biogas har funnits länge men det är ganska
nyligen som saker och ting börjar röra på sig eftersom att busstrafiken i Karlstad kommun ska
drivas till 80 % på biogas, gödselgasstödet finns på plats, investeringsstöd finns och även att
kommunen har börjat inse att det kan vara intressant att bolaget tar emot matavfall vilket
kommer att ge ett tillskott till biogasproduktionen. Det finns dock mycket kvar att göra
innan en biogasanläggning finns på plats såsom att: – Skapa en bolagsstruktur – Söka
miljötillstånd (inkluderar, förprojektering, lokaliseringsutredning, mkb, samråd, söka tillstånd
mm) – Söka bygglov (detaljplan osv) – Avtalsfrågor (leverantörer av substrat, gasköpare,
möjligt arrende, projektägare) – Ekonomi (finansiering/lönsamhetsberäkningar) – FAT och SAT
(genomgång av anläggning innan lev och på plats) – Marknadsförutsättningar för biogödsel
och biogas (anläggningen bör dimensioneras för rätt mängd vilket kräver samtal/förhandlingar
med möjliga köpare/ mottagare) Sedan så finns det andra steg såsom detaljprojektering som
kan rymmas inom en möjlig investeringsstödsansökan och andra steg som sker längre fram i
processen som: – ABP (godkännande av hyg anläggning) – HBK (hållbarhets och
anläggningsbesked) – LBE (godkännande av anläggning enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor) – KRAV godkänd biogödsel (kräver SPCR 120 eller dylik certifiering) Projektet
kommer att gagna: – lantbrukare som skickar sin gödsel, vall andra restprodukter och får
tillbaka biogödsel samt lantbrukare som enbart tar emot biogödsel. Vår förhoppning är dock
att detta kommer att innebära att tillgång till biogödsel ges till ekologiska producenter
av livsmedel. Se nästa sida->

Lantbruksbaserad biogas i Värmland
De företag som knyts till projektet såsom investerare men även till Åkerier och andra tjänster. Tidigare
studier har exempelvis visat att 1 arbetstillfälle skapas från 1,5 GWh producerad biogas. –
Entreprenörer som ser att det är möjligt att lyckas med att producera biogas i större skala i Värmland Miljön eftersom förnybar energi ska produceras (20-30 GWh) – Andra bygder som önskar utveckla
bygden på ett liknande sätt. Parter som är involverade i projektet är: – Ägare av Biogas i Värmland AB –
Värmlands BIogas ek. för – Diskussion förs även med Karlstad kommun och Regionen. Observera att
bolaget även är öppen för att ta dialog med andra aktörer. Det vi söker stöd för är följande: –
Projektledare som kan styra upp projektet – Förprojektering med miljötillstånd – Övrigt som rymmer
inom budget. Observera att dialog även förs med Regionen och tillväxtverket för en ansökan inom
regionala strukturfonden. Här är tanken att en dialog ska tas med politiker och tjänstemän inom varje
kommun i Värmland samt en del privata bolag. Detta för att visa på fördelarna som en anläggning kan
innebära för respektive kommun och bolag. Vi kommer även här att belysa att vi kan leverera
fordonsgas till en mindre tankstation på orten. Insatsområde i utvecklingsstrategin: 3
Hållbar omställning och hållbart naturbruk
Fond: Landsbygdsfonden
Typ av projekt: Projektstöd till företag
Slutdatum: 2017-12-31
Beviljat stöd: 200 000 SEK (varav EU/stat 200 000:- och LAG 0:-)

Modernisering av Nyeds jaktskytteklubb
Sökandens egen beskrivning av projektet: Syftet är att modernisera skyttebanan så att vi
kan erbjuda våra medlemmar, samarbetspartners och medborgarna i närområdet en bra
och modern skyttebana. Vi anser att en modernisering av banan med självmarkerande
mål skulle öka intresset bland grupper som
vanligtvis inte skjuter genom att man kan snabba upp processen mellan skott och
resultat. Vi anser att det skulle öka tillströmningen av t.ex. ungdomar och kvinnor.
Investeringen skulle också öka kvaliteten på vår skytteutbildning inför jägarexamen då
man snabbt ser resultat och kan korrigera sitt skytte.
Moderniseringen skulle även öka banans attraktionskraft för att än mer användas för
företagsevent och för att stödja jaktlagen i deras arbeta med att alla medlemmar skall
träna inför jaktsäsongen. I samband med investeringen kommer vi att ge alla medlemmar
möjlighet till utbildning på den nya
utrustningen vid banorna så att de själva kan sköta den och på så sätt öka
tillgängligheten.
Insatsområde i utvecklingsstrategin: 6 Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden
Fond: Landsbygdsfonden
Slutdatum: 2018-12-31
Beviljat stöd: 369 653 SEK (varav 247 668:- från EU/stat och 121 985:- från LAG)

Rivstart Lärling
Rivstart Sverige AB har som målsättning att erbjuda människor som har suttit fängelse
en möjligheten till ett riktigt arbete, ett schyst boende och en god social gemenskap.
Genom att täcka dessa tre grundläggande behov skapas en grund för att ge dessa
personer optimala förutsättningar för ett liv utan alkohol, droger och kriminalitet.
Företaget genomsyras av en genuin tro på människans vilja av att vara en del av det
samhället de lever i och att ingen mår bra av att leva i utanförskap och beroende. I
många områden i Sverige idag ser vi att det finns stora grupper som växer upp i parallell
samhällen tillföljd av att dem aldrig riktigt har integrerats in i det svenska samhället.
Detta är en faktor för utanförskap. Andra faktorer som spelar in är dålig ekonomi,
bristfällig skolgång etc. flera faktorer kan förekomma i kombination vilket försvårar
arbetet med återanpassning. För att få börja arbeta hos oss måste den som ansöker om
arbete först genomgå en intervjuprocess för att vi och kandidaten skall vara säkra på att
den verkligen vill vara hos oss och att vi är rätt plats. Att arbeta hos Rivstart innebär
hårt fysiskt arbete fem dagar i veckan på byggarbetsplatser där det finns mycket som
kan gå fel och där vi som företag är bundna av ett mycket strikt regelverk. Det kräver
arbetsvilja och mod till förändring att ta en anställning hos oss. Se nästa sida->

Rivstart Lärling
När personen har genomgått intervjuer och blivit anställd påbörjas en lärlingstid.
Lärlingstiden är i all huvudsak praktisk med vissa studieelement. Utbildningen följer den
struktur och regelverk som finns angivet i yrkesutbildnings avtalet. Detta innebär kort att vi
för varje lärling köper in ett utbildningsmaterial från byggnadsindustrins yrkesnämnd. Det
innebär också att vi kommer teckna
kollektivavtal eller hängavtal med berörda fack. Under lärlingstiden bor lärlingen i ett av våra
gemensamma boenden tillsammans med de övriga lärlingarna i sitt arbetslag. I boendet
finns det alltid en ansvarig vuxenperson som är där för att hjälpa lärlingarna med
praktiska göromål samt se till att det är ordning och reda i boendet. Många av dem som
kommer till oss har haft problem med droger och alkohol. Att vara 100% motiverad över
lång tid är svårt och det att bryta med gamla vanor och beteenden är för många en krokig
väg. Vi har därför samarbete med kunniga coacher och terapeuter.
Insatsområde i utvecklingsstrategin: 4 Integration, jämlikhet, jämställdhet och
ungdomsarbetslöshet (Socialfonden)
Slutdatum: 2019-06-30
Beviljat stöd: 1 504 201 SEK (EU/stat: 1 007 815SEK och LAG-pott: 496 386SEK)

Sjölunden
Byggnaden Sjölunden har funnits sedan 1929 och var ifrån början en snickerifabrik och har använts
inom några olika områden för att under de senaste åren stå overksamt vilket var synd då byggnaden
har en stor potential i och med sitt läge alldeles mellan riksväg 63 och Molkomssjön. 2017 köpte Antik
& Design byggnaden för att utveckla sin befintliga verksamhet men även för att skapa en ny kulrurell
arena – öppen för allmänheten. Sjölunden var vid den här tidpunkten endast ett skal och hade ett stort
behov av att rustas upp genom stora renoveringar. Sjölunden är en byggnad som består av två våningar
varav det nedre (markplanet) ska användas som butik och utställningslokal av Antik & Designs exklusiva
inredningsobjekt. Det övre planet ska användas som konstutställningslokal – en kulturell mötesplats för
alla som är intresserade av konst och kultur. Det primära syftet är att etablera nya och lyfta fram
mindre kända konstnärer eftersom de behöver få en chans att utvecklas i sin verksamhet. För att lyckas
med den här tänkta plattformen krävs det att lokalen anpassas och görs tillgänglig utifrån besökarnas
behov och att man arbetar upp ett kontaktnät med konstnärer för att fylla väggarna och salarna med
kulturella föremål som lockar besökare från hela världen och som gör Molkom till en kulturell
mötesplats. Investeringarna som krävs för att projektet ska lyckas är renovering av ytskikt (kakel,
klinkers, flytspackel), elinstallation, toalettstolar, luncher under samarbetsmöten med bl.a. konstnärer
och personalkostnad.
Insatsområde i utvecklingsstrategin: 1 Hållbar besöksnäring inom natur och kultur (Landsbygdsfonden)
Slutdatum: 2019-12-31
Beviljat stöd: 320 000 SEK (EU/stat: 200 000 SEK och Egen privat medfinansiering : 120 000 SEK)

Skafferiet på Almars gård
”Skafferiet” på historiska Almars Gård är en filial till
restaurangen Almars Krog, och består i dag av ett café och
en butiksdel med saluhall och handelsbod som erbjuder
lokalt producerade varor. Nu vill man knyta ihop alla
verksamheter på den kulturhistoriskt intressanta gården
och stärka reseanledningarna till Almars Gård. Det ger ett
större kundunderlag och därmed bättre förutsättningar
med ett fungerande företagande även utanför
sommarsäsong. Målet med projektet är att introducera ett
kreativt och inbjudande utbud på Almars Gård med egen
glasstillverkning, lokala produkter, små konserter och
kreativa workshops och kurser. En önskan är att öka
medvetenheten samt uppmana till eftertanke och hållbar
omställning.
De vill till exempel kunna erbjuda kurser i byggnadsvård,
permakultur, ljusstöpning, ölbryggning, biodling,
yogaklasser mm.
Budget: 200 000 SEK
Fond: Landsbygdsfonden
Hemsida: https://almarsgard.se http://skafferietkarlstad.se

TRÄ, utställning blir butik
Vi vill skapa en utställning som utvecklas till en butik som säljer produkter från skogen. På så vis vill
vi skapa en kanal som knyter an till Värmland genom naturligt trä, hantverk, moderna träprodukter
och innovation. Vi skapar en kanal för konstnärer, hantverkare, designers och knyter an mot det
moderna med nya produkter från skogen så som nanocellulosa, textilier och mat. Synliggöra
träprodukter och inspirera genom att visa globala konst-, design- och forskningsprodukter. Koppla
samman modern forskning och klassiskt hantverk.- Skapa en plats för framtida Värmländska
varumärken och profilprodukter för besökare och regionexport. VEM Bakom projektet står Dotank
med djup kunskap om trä och nya produkter och där anställda kopplar samman erfarenhet från
forskning, industridesign, produktionsteknik, konstdesign och butiksrörelse. Här finns också unik
kunskap från västra Kanada där trä, innovation och trähantverk utgör tydliga profilprodukter och är
centrala i kulturarv och besöksindustri. Ett brett nätverk av samarbetspartners finns lokalt,
nationellt och internationellt. VARFÖR Vi har en övertygelse. Vi har länge arbetat med innovation
och värdeskapande baserat på nya produkter från skogsindustrin och ser att det finns stor potential
att skapa värde för oss själva, anställda och regionen genom att bredda detta värdeskapande.
Kontakta regionala leverantörer och köpa in en kollektion som fungerar som display och möjliggör
för lokal beställning av konst, hantverk och designprodukter från etablerade konstnärer och
tillverkare. Efter öppnade. Genomföra och kommunicera utställning. Förbereda kommersiell
verksamhet. GYNNAR Lokala och regionala leverantörer av trä och fiberbaserade produkter.
Regionala utbildare inom trä, design och hantverk. Anställda i butik och utställningsverksamhet. Syn
på skog och produkter från skogen. Turist och besöksnäring. Konsumenter som får tillgång till
närproducerade och koldioxidneutrala design-, inrednings- och presentprodukter. Framtida
företagare och hantverkare genom att inspiration om produkter och affärsmodeller hämtas från
andra delar av världen. På sikt hoppas vi kunna arbeta med nyanlända
träkonstnärer/producenter/importörer. HÅLLBART Projektet har en tydlig hållbarhetsprofil med
fokus på produkter från trä. Produkter som skapar värde genom konst, hantverk eller design och
produkter av helt nya material som letar sig ut på marknaden. Projektet inspirerar och synliggör
hantverk och nya material. Projektet hjälper till att lyfta Värmlands profil inom skogsbaserade
produkter. Se nästa sida->

TRÄ, utställning blir butik
Projektet resulterar i en hållbar affärsrörelse som förutom punkterna ovan skapar indirekta
och direkta arbetstillfällen och ger en bas för nya värmländska varumärken. Projektet
bidrar till ekologisk så väl som kulturell hållbarhet. Genom att butiksrörelsen kan
kombineras med konsultverksamhet är den robust och klarar också att växa långsammare
om nödvändigt. REGIONALT Företagande: -Projektet verkar positivt för
näringslivsutvecklingen i området, bl.a. genom samarbeten med lokala företag i hela
regionen. -Projektet skapar en tydlig koppling mellan skogsprodukter, kultur/design och
ökat tjänstevärde i produkter
Hållbar besöksnäring inom natur och kultur: Projektet ligger i tydlig linje med fokus på
bioekonomi och hållbarhet. -Projektet kopplar mot regionala utvecklings satsningar till
exempel inom Ligno City, WOOD region, Paper Province och Makers Lab (Innovation Park).
-Projektet kopplar (synliggör) satsningar mot besöksnäringen. -Smart specialisering: -En
skogsbaserad bioekonomi: -Projektet ligger tydligt i linje. Detta gäller koppling till
innovation och forskning så väl som ett ökande regionalt användande av skogsbaserade
produkter och ett ökat regionalt värdeskapande. Värdeskapande tjänster: -I projektet är
fokus på värdeskapande processer i handel och för användare. Detta ger en
kompassriktning för den tekniska utvecklingen så väl inom hantverk som design och
innovation.
Insatsområde i utvecklingsstrategin: 5 Företagande
Fond: Regionalfonden
Slutdatum: 2018-03-31
Beviljat företagsstöd: 200 000 SEK (hela finansieringen från EU/stat)

Utbildningsbigård
”Utbildningsbigård och mötesplats för information och
nätverkande” är ett projekt som syftar till att förbättra situationen
långsiktigt för våra pollinerande insekter – i det här fallet
honungsbin. Sverige behöver fler biodlare och det finns
utvecklingspotential för biodling både som hobby och som näring.
Svensk och närodlad honung har ett tomrum att fylla när hälften av
all honung som konsumeras är importerad. Honungsbiet är också
uppmärksammad som en viktig aktör i ekosystemet genom
pollinering av växter. Samtidigt är hotet mot pollinerande insekter
stort genom bl.a. sjukdomar, växtskyddsmedel och ensidig odling.
Nya riktlinjer från 2019 ställer krav på kontinuerlig information och
utbildning för att säkra kompetensen hos både bi- och växtodlare.
Projektet syftar med andra ord till att entusiasmera, informera och
utbilda för en långsiktig och hållbar pollinering och en stärkt
inhemsk produktion av honung. Utbildningsbigården byggs upp intill
Lillerudsgymnasiet dit alla är välkomna, från skolklasser till
lantbrukare.
Budget: 175 300 SEK
Hemsida: https://www.biodlarna.se/utbildning/
Bild lånad från hemsida

Utveckling Älvenäs bygdegård
Ansökan avser byggnad av en scen med loge i Älvenäs bygdegård.
Insatsområde i utvecklingsstrategin: 6 Föreningsliv och ökad livskvalitet
(Landsbygdsfonden)
Slutdatum: 2020-09-01
Beviljat stöd: 270 000 SEK (EU/stat: 189 000 SEK och Offentligt stöd från LAG:
81 000 SEK)

Väse Aktivitetspark
Ansökan avser stöd för att bygga en downhill-bana och låghöjdsbana inom ramen för en
aktivitetspark som även omfattar en skatepark och parkouranläggning. Projektet behövs för
att stimulera barn, ungdomar och funktionshindrade till ett aktivt utomhusliv. Syftet är
även att parken skall bli en social och naturlig mötesplats för familjer och äldre i Karlstad
kommun med nytt fokus på Väse. Projektet syftar också till att öka besöksnäringen lokalt
genom att skolklasser och familjer från Karlstad, Kristinehamn och kringliggande kommuner
reser ut från centralorterna. På sikt är förhoppningen att antal besök skall medföra att en
butik etableras, nyinflyttning och nybyggnation.
Projektet är en viktig del i landsbygdsutvecklingen inom Karlstad kommun med fokusering
på barn, ungdomar, funktionshindrade. Även äldre stimuleras till en ny mötesplats för
balans och koordinationsträning. En viktig faktor att aktivera nämnda grupper till
utomhusaktiviteter inriktade mot dagens populära träningsformer. Minskad skadegörelse
till följd av nya intressen.
Insatsområde 6. Föreningsliv och ökad livskvalitet (Landsbygdsfonden).
Slutdatum: 2018-12-31
Projektstöd: 959 863 SEK (varav 200 000SEK medfinansiering ifrån Karlstad kommun, 643
108SEK i LAG-pott och 643 108SEK ifrån EU/stat)

