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Folkungaland är en ideell förening som finns i hjärtat av Östergötland. Vi ingår i en ”familj” av 48 leaderområden i Sverige 
och dryga 2000 liknande grupper i hela Europa. Vår vision är att stödja projektidéer som skapar förutsättningar för ”det 
goda livet” på landet och göra det tillgängligt för alla.

Vi arbetar med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Leadermetoden är ett arbetssätt som sammanför aktörer 
från den lokala trakten i ett samarbete utöver de vanliga gränserna. Privat, ideell och offentlig sektor ges möjlighet att 
tillsammans engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på 
landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Vi arrangerar en bussresa i syfte att bidra till att fler får en ökad kunskap om Leader, dess möjligheter, resultat och mer-
värden. Bussresan ger tillfälle att både besöka projekt och leaderkontor och samtidigt föra samtal om metodens resultat, 
styrkor och mervärden.

PROGRAM: PÅ VÄG MED FOLKUNGABUSSEN 2018-04-26

08:30  Fika och samling på Vreta Kluster
09:00  Välkommen, Ordförande Folkungaland Jan Owe-Larsson
09:15  Ny på landet, Projektvärd: Jeanette Uner, Moien Gholami
09:40  Bussresan startar. Mot Svartåfors
09:55  Fisketurism i Östergötland, Projektvärd: Claes Wadsten
10:30  Mot Norsholm 
11:00  Östgötalandet, Projektvärd: Kristina Försberg
11:45  Mot Rejmyre
12:30  Lunch- Rejmyre Gestgifveri
13:30  Projekt Skansen, Projektvärd: Bert Kindåker, Per Nilsson 
14:15  Mot Linköping
15:15  Vreta SkiCenter, Projektvärd: Anders Svensson, Caisa-Lena Blom 
   Fika bjuds på plats
16:15  Mot Klostergården
16:30  Humleodlarförening i Östergötland, Projektvärd: Agnes Jonsson/  
   Katarina Wiklund
17:00  Mot Vreta Kluster, avslutning

RESAN SKER I SAMARBETE MED

Anmälan: Senast den 2018-04-23. Meddela också om du har särskilda behov kring mat. Bussresan är kostnadsfri.
Anmälan och frågor: Kontakta Jeanette Uner, 070 460 3506, jeanette@leaderfolkungaland.se



Ny På Landet
Projektet Ny på landet startade i sin första form redan 2011 och 
pågick fram till 2014. I sin nya form vänder det sig till ensamkom-
mande ungdomar, boende i sju östgötska kommuner. Projektet Ny 
på landet har två syften. Dels ska utbytet och samarbetet mellan 
ensamkommande ungdomar och föreningar på landsbygden främjas. 
Kunskapen om den svenska landsbygden hos de ensamkommande 
ska därigenom ökas. Det andra syftet är att utveckla de här ungdo-
marnas kunskap om skog och mark, bland annat att lära sig vara i 
naturen. Till detta kommer även att lära dem att driva projekt.
Ny på landet är vinnare av Ullbagge Priset 2017 i kategorin  
Integration.
KONTAKT: Folkungaland
Jeanette Uner, 070 460 3506, jeanette@leaderfolkungaland.se

Fisketurism i Östergötland
Fiske är med sina miljontals utövare den största fritidssysselsätt-
ningen i Sverige. Det är även i andra länder ett mycket populärt 
och flitigt utövat fritidsintresse. Potentialen att öka fisketurismen 
här, med åtföljande arbetstillfällen och inkomster, är stor då det i 
stort sett fisketurism idag. 
Projektet syftar till att återskapa de unika vattenmiljöer som 
tidigare fanns i området. Med detta kan även betydande turis-
tinkomster för landsbygden och rekreationsmöjligheter följa, till 
exempel kan säsongsarbeten övergå till heltidsarbeten. 
KONTAKT: Motala Kommun
Claes Wadsten, 073 650 0615, claes@wadsten.org

ÖstgötaLandet
Förutsättningarna för handel och tjänster har förändrats med den 
ökade konkurrensen från köpcentra utanför stadskärnorna och nu 
även den ökande näthandeln. På landsbygden  finns ännu tuffare 
utmaningar. ”Många är helt inriktade mot besöksnäringen med 
korta 7- 8 sommarveckor.”

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för hållbart 
företagande för de företag som ingår i nätverket ÖstgötaLandet. 
Detta ska ske genom att ett gemensamt varumärke för nätverket 
ska skapas, marknadsföringsinsatser och erfarenhetsutbyte ska 
genomföras samt att ha kompetensutveckling.
KONTAKT: Fröö Gård
Kristina Forsberg, 073 022 3227, kristina@froogard.se

Projekt Skansen
Projektet innebar att anlägga en boulebana med förråd samt ett 
område för skid- och pulkabackar med grillplats. Tomten är kom-
munal mark där inga planer för bebyggelse finns, åtminstone inom 
överskådlig framtid. Kommunen stöder projektet. Syftet var också 
att skapa ett område för rekreation- och fritidsaktiviteter för bo-
ende i Rejmyre med omnejd.
Man kan säga att projektet kommer ”alla” ha glädje av. PRO, äld-
reboendet, småbarnsföräldrar, daghem, förskola, fritidsgård med 
flera nämns.
KONTAKT: Rejmyre Byaråd 
Per Nilsson, 072 722 8806, Perbrittmarie.rejmyre@bahnhof.se

 

Vreta SkiCenter - ett officiellt Vasalopps Center
Vretas golfbana erbjöd redan från början möjlighet till skidåkning 
vintertid. Några milda vintrar fick detta att ebba ut. Sedan kom 
golf och skidor att finna varandra igen. Golfklubben ville ha en 
året-runt-anläggning och skidåkarna ett spår. 

Nu syftet att genom att göra Vreta SkiCenter till ett officiellt  
Vasalopps Center stärka Vreta SkiCenter som attraktiv tränings- och 
tävlingsanläggning. Man vänder sig både till elit- och motionsskidå-
kare i alla åldrar. Arrangemanget Vreta SkiMaraton blir attraktivare 
för elitskidåkarna och motionsskidåkarna kan tävla sig till ett bättre 
startnummer i Vasaloppet. 
KONTAKT: Vreta SkiCenter- ett officiellt Vasalopps Center 
Vretaslingan Ekonomiskförening 
Caisa-Lena Blom, 070 664 2160, caisa-lena.blom@telia.com

Humleodlarförening i Östergötland
Den humle som används i Sverige idag är näst intill uteslutande 
importerad. Här i landet finns ingen specifik bransch för humleod-
ling. Kunskapen om humleodling, som förr var utbredd då nästan 
varje gård hade sin egen humle, har i och med industrialiseringen 
minskat till att i nästan helt försvinna.

Med ett ökat intresse för att med svenska råvaror brygga lokal- 
producerad öl behövs ett nätverk för personer intresserade av 
humleodling. Detta för att kunna dela kunskap. Syftet med projektet 
är just att öka kunskapen kring att odla humle i Sverige. Målet är 
att skapa nätverket. 
KONTAKT: Hushållningssällskapet Östergötland 
Agnes Jonsson, 070 829 0829, agnes.jonsson@hushallningssallskapet.se


