
 

 

 

Nu finns möjligheten att minska era 

uppvärmningskostnader med hjälp av ett 

bidrag 

 
Leader Linné är en ideell organisation som arbetar med finansiering från 

Svenska staten, kommuner och EU för att stärka landsbygden. 

 

Vi har fått information om att mycket av föreningslivets kommunala bidrag 

och hyresintäkter går åt för att värma upp lokalerna. Därför skrev vi en 

projektansökan till Jordbruksverket för att skapa förutsättningar för att 

minska denna kostnadsbörda för föreningslivet. Tanken var att det är bättre 

om kommunernas bidrag går till föreningens verksamhet istället för till att 

finansiera uppvärmning av byggnad. Projektet beviljades så nu sätter vi igång. 

 

Projektet omfattar följande delar: 

• Energikartläggning vilket innebär att en konsult analyserar vilka 
”Energitjuvar” som finns. Konsulten kommer att använder både 

värmekamera och sitt kunnande i analysen. Därefter kommer konsultet i 

samråd med representanter från föreningen att ta fram olika åtgärder 

för att minska energiåtgången. Detta är gratis för er. 

• Vi har en summa pengar som vi kan bidra med till de åtgärder som 
behövs genomföras. Hur mycket som vi kan bevilja beror på vilka 

åtgärder som görs och hur stor efterfrågan är från olika föreningar. 

• Under projekttiden kommer också en kvällsförläsning att genomföras 
inom temaområdet miljö och klimatpåverkan.   

• Om ni bestämmer er för att göra investeringar kan vårt bidrag användas 
fram till 1 november 2014. 

 

 

 

 



ANNIKA NILSSON 

Verksamhetsutvecklare  

annika.nilsson@leaderlinne.se / 070-560 02 06 

 

 

 

Ni som förening behöver bara:  

1. Anmäla intresse och kontaktperson. Gör detta så fort som möjligt då vi 

kommer att påbörja arbetet den 1 februari och avsluta konsultens 

uppdrag i slutet av maj. Vi kommer att prioritera vilka lokaler som får 

möjligheten efter när intresseanmälan kommer till Leader Linnés kontor. 

Anmälan, se nedan. 
2. Avsätta tid för minst en person som kan visa konsulten på plats. 

3. Styrelsen bör avsätta några timmar för att tillsammans med konsulten 

bestämma vad som ska göras enligt den handlingsplan som tas fram. 

  

 

 

Anmälan görs genom att ni mailar mig på adress; 

annika.nilsson@leaderlinne.se eller ringer 070-560 02 06 

 

 

Anmäl er omgående, missa inte denna möjlighet! 

 
 

 

FLER NYHETER FINNS PÅ VÅR HEMSIDA!  

www.leaderlinne.se 


