
Våra småstöd

I detta nyhetsbrev lyfter vi fram våra småstöd.
Hela nio småstöd har beviljats i vårt
leaderområde sen i höstas. Gemensamma
framgångsfaktorer för dessa projektaktiviteter
verkar vara lokalt engagemang, kreativitet,
samarbete och nytänkande, för en attraktiv och
hållbar bygd. Spännande, inte sant?
 
Vi tar löpande emot fler ansökningar, och vill
särskilt lyfta fram ett av våra fyra teman,
Cirkulärt företagande/Hållbart föreningsliv. Läs
mer på www.sjoskogfjall.se/smastod

Persåsen Sledcrossarena
Bergs kommun, Förstudier ”Nya lösningar”

Med syfte att skapa förutsättningar
för att Persåsen Sledcrossarena ska
bli maximalt tillgänglig för alla
oavsett ålder, förkunskaper eller
funktionsvariation, ska en gedigen
förstudie gällande ombyggnad och
utveckling av Persåsbacken
genomföras.

Trevliga Skålan
Bergs kommun, Smart Villages

Med hjälp av tekniska lösningar ska
byns föreningar och bybor erbjudas
digitala föreläsningar i det gamla
bönehuset, med syfte att inspirera,
utbilda och skapa nätverk. De gamla
bänkarna skall också få fina sköna
dynor så att deltagarna kan sitta
bekvämt.

HittaUt Åre
Åre kommun, Friskhet & Hälsa

Den här aktiviteten är ett
friskvårdsprojekt där allmänheten
erbjuds att kostnadsfritt få uppleva
naturen med hjälp av karta och
kompass. Syftet är att uppmuntra till
fysisk aktivitet, genom att bland
annat tillgängliggöra

Visa i webbläsare

http://www.sjoskogfjall.se/smastod/
https://view.minutemailer.com/8b7de9cedc7a554d9238e6c877b6c50d


orienteringskartor via distribution
direkt hem till lokalbefolkningen.

Start av Ås Tillsammansodling
Krokoms kommun, Smart Villages

Bakom idén med står några
privatpersoner, som genomför
projektaktiviteten i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan
Jämtland och Hushållnings-
sällskapet Jämtland. Deltagarna vill
lära sig mer om odling, produktion
av livsmedel och hur kretsloppet
fungerar, så att tillsammans-
odlingen blir en aktiv odling i många
år framöver.

Spirafestivalen i Undersåker –

en må-bra festival
Åre kommun, Friskhet & Hälsa

Spirafestivalen är en 15-dagars må-
bra festival i Undersåker, med olika
aktiviteter och föreläsningar som
inspirerar till ett friskare liv. Sökande
bjuder in såväl äldre som
funktionsnedsatta att utforska olika
former av aktiviteter för välmående.
Denna festival är tänkt att vara
återkommande varje år i januari.

Barn- och ungdomsmötesplats

med social interaktion och

rörelseglädje
Krokoms kommun, Friskhet & Hälsa

Byalaget vill utveckla en naturlig
aktiv samlingsplats där barn och
unga från flera byar kan mötas. En
mötesplats där rörelseglädje och
social interaktion får och ska ta stor
plats. Långsiktigt vill de skapa en
attraktiv och hållbar bygd genom att



inkludera barn och ungdomar i
bygdegårdsföreningen/byalaget och
landsbygdsfrågor.

Utegym för en starkare bygd
Krokoms kommun, Friskhet & Hälsa

Genom att bygga ett lättillgängligt
och lättanvänt utegym vill Offerdals
idrottsförening locka en bredare
målgrupp till träning. Utegymmet,
som kan byggas på med aktiviteter
och bli en social mötesplats,
kommer kunna användas av både
skola, idrottsföreningar och
allmänheten utan kostnad.

Odla ätbart i fjällskogen
Krokoms kommun, Förstudier ”Nya
lösningar”

Här vill man skapa en inspirerande
skogsträdgård med ätbara perenna
växter, med en uttänkt design så att
träd, växter och djur kan
samexistera och gynna varandra.
Visionen är att bygga upp ett
kunskapsnav och ett lyckat praktiskt
exempel på en visningsträdgård att
besöka. Man vill förändra beteenden
– att gå ifrån att köpa till att odla och
äta det som växer lokalt.

Funäsdalen RandoAndRun

Friskvård
Härjedalens kommun, Friskhet & Hälsa

Aktiviteten syftar till att utveckla och
synliggöra en säker, hållbar och
inbjudande randonnéverksamhet
(dvs. alpin skidåkning utan
preparerad led) på Funäsdalsberget,
och samtidigt främja en aktiv livsstil
för boende i Funäsdalen med
omnejd.

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

https://www.facebook.com/sjoskogfjall/
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