
Våra småstöd

Många småstöd har beviljats, och här
presenterar vi några nya som tillkommit sen
sist. Gemensamma framgångsfaktorer för
dessa projektaktiviteter är återigen lokalt
engagemang, kreativitet, samarbete och
nytänkande, för en attraktiv och hållbar bygd.

Vi tar löpande in nya ansökningar. Läs mer på
www.sjoskogfjall.se/smastod

Segling på sjön mellan skog &

fjäll Åre kommun, Hållbara Företag &

Föreningar. Åre Slalomklubb vill
utveckla seglarskolans upplägg och
pedagogik för barn, ungdomar och
vuxna. Förhoppningen är att de
unga ska känna sig inkluderade i
bygden och som vuxna stanna och
bidra med sina ledarkunskaper på
framtida jobb eller som nya
entreprenörer.

Ett skutt i vår verksamhet

Härjedalens kommun, Friskhet & Hälsa

I den här delaktiviteten vill Svegs
Ryttarförening erbjuda barn och
ungdomar i Sveg med omnejd en
möjlighet till en inkluderande aktiv &
social fritid genom att bjuda in till
käpphäst- och hjortron(nybörjar)-
hoppning. Alla erbjuds att vara med i
den mötesplats som stallet och
ridskolan utgör.

Pumptrack

Bergs kommun, Friskhet & Hälsa

Myrvikens Skol IF vill skapa en
tillgänglig mötesplats som är
inkluderande, alltid öppen samt utan
kostnad för utövaren. Med den nya
pumptracken vill de erbjuda en
aktivitetsyta som stimulerar till
rörelseglädje, spontanitet och
kreativitet.

Visa i webbläsare

http://www.sjoskogfjall.se/smastod/
http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/segling-pa-sjon-mellan-skog-fjall/
http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/ett-skutt-i-var-verksamhetsutveckling/
http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/pumptrack/
https://view.minutemailer.com/f7b9699d6e0e5a5d8f5bf7b592a6c8c7


Hackåsrörelsen

Bergs kommun, Friskhet & Hälsa

Hackås Skoterklubb vill skapa fler
vandringsalternativ i Hackås då det
idag är brist på fina lättillgängliga
gångstråk. Genom att förbättra
skoterleder och en gammal stig kan
de fungera bra även under
barkmarksperioden. Utlandsfödda,
barn, ungdomar samt äldre kommer
att bjudas in till olika evenemang för
att öka den sociala hållbarheten.

Boulebana - socialt för alla

Åre kommun, Friskhet & Hälsa

Edsåsdalens Sportklubb ska
tillsammans med andra aktörer
bygga en boulebana i syfte att
skapa en samlingsplats utomhus för
alla åldersgrupper, och för
turneringar och tävlingsspel.

Hjärtstartare

Härjedalens Friskhet & Hälsa

Medskogens byalag vill köpa in en
hjärtstartare för att ge invånarna
trygghet, trots det långa avståndet
till ett större samhälle, och via
gemensam utbildning skapa tillit och
gemenskap.

Följ Leader Sjö, Skog & Fjäll på Facebook för att ta del av den lokala
utvecklingen i ditt område. Det är på landsbygden det händer!

http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/hackasrorelsen/
http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/boulebanan-socialt-for-alla/
http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/hjartstartare/
https://www.facebook.com/sjoskogfjall/
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