Ledguide. beviljade projekt och coronas påverkan på leaderprojekt

Visa i webbläsare

Hej

Vi passar på att önska glad midsommar med
några nyheter från oss på Leader Sjö, Skog &
Fjäll!

Ledguider för ledbyggare

Nu har vi samlat ihop kunskap och inspiration om hur man bäst bygger,
marknadsför och underhåller leder i våra nya LEDGUIDER!
www.sjoskogfjall.se/ledguide
Ledguiderna är uppdelade i fjorton olika teman och funkar oavsett om man ska
bygga vandringsleder, cykelleder eller varför inte en kombination. Exempel på
teman: Markägarfrågor, Bygg en led - miniguide, Undvika erosion och vatten på
leden, Skapa intäktskällor, Skyltning och information, Anpassning för olika
användare, m.fl.
Vi hoppas att vi med dessa ledguider kan bidra till bättre, roligare och mer
hållbara leder i vårt leaderområde!
Det här är framtaget i samarbetsprojektet Multitrails/Multileder som Leader Sjö,
Skog & Fjäll har med två leaderområden i Skottland, Leader Cairngorms och
Leader Highland.

Nytt projekt beviljat: Hus som alla kan bygga

På LAG-mötet den 26 maj beviljades projektet Hus som alla kan bygga.
Projektet handlar om att underlätta byggande av små och medelsmå hus som
är ekologiska och baseras på de råvaror vi har här i området. Man kommer att
ta fram ett visningshus och ritningar, bygglovshandlingar, materiallistor och
instruktioner för tre små diffusionsöppna ekohus, med byggyta om 15, 30
respektive max 70 kvadratmeter. Handlingarna blir fritt tillgängliga att använda
av alla som vill, under Creative Commons-licens via webbplatsen
allakanbygga.se.

Stödet på 115 000 kr är ett projektstöd till företag, och utgör 66 % av
projektkostnaden. 60 000 kr står sökande själv för.

Projekt och corona/Covid-19

Vi är medvetna att många projektgenomföranden kan komma att påverkas av
corona-utbrottet. Ni som driver projekt är givetvis välkomna att höra av er till
oss som arbetar på Sjö, Skog & Fjäll och resonera med oss, så vi får kännedom
om vilka problem ni ser kan uppkomma. Det kan handla exempelvis om att
behöva förlänga projektet eller byta ut vissa aktiviteter. Hör av er till oss på
info@sjoskogfjall.se om ni har några funderingar.

Slutligen vill vi på kontoret och alla i LAG önska våra medlemmar, finansiärer,
projektägare och landsbygdsvänner glad midsommar!

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