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EU-programmet Göteborgs Insjörike beviljar ca 2,5 miljoner kr till 

fyra nya projekt för att utveckla landsbygden 
 

Pressmeddelande 2017-03-10 

Beslutsgruppen för Göteborgs Insjörike beviljade den 9 mars medel till fyra nya projekt för att 
utveckla landsbygden inom Leader Göteborgs Insjörike.  

Nedan fyra projekt beviljades medel: 

 

1. Projektnamn: Gårdssamverkan och mobilt musteri   
 

Sökande: Studiefrämjandet 

Syfte: Små företag på landsbygden blir ibland isolerade enheter. Projektet vill därför utarbeta 
och praktiskt testa en samarbetsmodell för smålantbrukare på landsbygden i Alingsås. 
 
Projektet vill bl a skapa ett ”trygghetsnät och en arbetsgemenskap” för lantbrukarna. 
Deltagande lantbruk skall på olika sätt stötta varandra för att öka den ekonomiska 
lönsamheten. Det kan t ex röra sig om att hjälpa varandra med arbete som behöver göras på 
gårdarna. 

Vidare vill man satsa på kompetenshöjning genom studieresor och föreläsningar. 

Man kommer också att införskaffa ett mobilt musteri. Ett musteri som hyrs ut till den som vill 
kan också fungera som ett enkelt första steg till ny företagsamhet på landsbygden, där 
personer kan prova på att bedriva mustning åt andra. 
 

Beviljade medel från Leader: 490 912 kr 

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Karin Gustavsson, 
Studiefrämjandet på telefon 0735- 12 90 56 eller Martin Dahl verksamhetsledare för 
Göteborgs Insjörike, tel: 031-44 20 20  
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2.  Projektnamn: Upplevelseområde Kvarnabo-Gräfsnäs 
 

Sökande: Gräfsnäsparken 

Syfte: Skapa nya produkter och samverkanslösningar genom att använda och utveckla 
befintliga resurser med temat kommunikation. Genom området finns fyra historiskt viktiga 
kommunikationsstråk, handelsvägen Lödöse-Skara (vandringsled), landsväg 190 
"Retrovägen", järnvägen Anten-Gräfsnäs Järnväg ("Västgötabanan") och sjövägen (ångbåt). 
Genom informations- och marknadsföringsinsatser kombinerat med boende i konceptet 
"Hotällt" kommer paketering och säljbara produkter att erbjudas.  
 
Beviljade medel från Leader: 996 647 kr 

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Erik Samuelsson, föreningen 
Gräfsnäsparken på telefon 0709- 65 09 80 eller Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs 
Insjörike, tel: 031-44 20 20 

 

3. Projektnamn: Annex till Mjörnbygdens Naturcentrum    
 

Sökande: Mjörnbygdens Naturcentrum  

Syfte: Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har som långsiktigt mål att skapa ett Naturum 
i Nolhagaparken i Alingsås med tillhörande annex. Ett Naturum fungerar som en port till 
naturen. I ett Naturum får man veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som 
format området. 
 
Projektets grundidé är att sprida kunskap om naturen och information om hur den är 
tillgänglig. Huvudpunkten är den utställningsverksamhet som är tänkt på de olika annexen. 
Utställningarna kommer att spegla den natur som finns närmast annexet, ofta manifesterat i ett 
naturreservat.  
 
Annexen syftar till att ge en stor publik möjlighet att informera sig om och skaffa sig 
kunskaper om naturen i bygden (Alingsås, Lerums, Partille och Härryda kommuner).  
 
Beviljade medel från Leader: 726 761 kr 

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Stefan Bydén, Mjörnbygdens 
Naturcentrum på telefon 0706-72 20 80 eller Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs 
Insjörike, tel: 031-44 20 20  
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4. Projektnamn: Nolbygårds Matmarknad   
 

Sökande: Hus till Hus byggnadsvård & återbruk i Alingsås 
 
Syfte: Syftet är att få fler människor att våga producera livsmedel för en lokal marknad 
genom att etablera en lättillgänglig marknadsplats på Nolby Gård utanför Alingsås. 
Privatpersoner som vågar sälja en del av sitt överskott ska stimuleras till att våga starta företag 
för produktion. Fler människor får också tillgång till lokalproducerad mat och en 
direktkontakt med producenten. Fler kontakter mellan stadens konsumenter och människor 
som producerar på landsbygden kan öka förståelsen för producenternas villkor och 
möjligheter. Marknaden ska ha öppet varje lördag klockan 10–14 från och med veckan innan 
midsommar fram till slutet av september. 
 
 
Beviljade medel från Leader: 278 452 kr 

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Ylva Lundin på 
telefon 0709-45 33 33 eller Martin Dahl verksamhetsledare för Göteborgs Insjörike, tel: 031-
44 20 20  
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Leader Göteborgs Insjörike ingår i EU:s landsbygdsatsning som syftar till att främja en 
ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Kommunerna Lerum, 
Alingsås, Partille och Härryda ingår i programområdet för Göteborgs Insjörike. 
 
Stöd till projekt prioriteras utifrån vår utvecklingsstrategi.  
 
Övergripande	  mål	  och	  insatsområden	  i	  strategin:	  	  	  	  

1.	  Förbättrad	  livskvalitet	  genom	  samverkan	  	  

1.1.	  Samverkan	  och	  nätverk	  mellan	  lokala	  aktörer	  	  
1.2.	  Åtgärder	  kring	  ökad	  sysselsättning	  och	  företagande	  	  
	  

2.	  Hållbar	  landsbygdsutveckling	  	  

2.1.	  Samverkan	  kring	  lokal	  produktion	  av	  produkter	  och	  tjänster	  	  
2.2.	  Kompetenshöjning	  inom	  hållbar	  produktion	  av	  produkter	  och	  tjänster	  	  	  
2.3.	  Marknadsföring	  av	  säljbara	  lokala	  produkter	  och	  tjänster	  	  	  
	  
3.	  Hållbar	  besöksnäring	  och	  ökat	  företagande	  	  

3.1.	  Identifiera	  och	  skapa	  långsiktigt	  hållbara	  besöksmål,	  utveckla	  befintliga	  	  
3.2.	  Skapa	  nya	  erbjudanden,	  kvalitetssäkra,	  tillgängliggöra	  och	  marknadsföra	  	  
3.3.	  Skapa	  långsiktigt	  hållbara	  nätverk.	  
 
För mer information vänligen gå in på www.goteborgsinsjorike.se 
	  

 
 
 
 
 
 
 
	  

	  


