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NYHETSBREV 
 

Vi på Leader Linné hoppas att ni njuter av våren och i skrivande 

stund skiner solen. Detta  nyhetsbrev innehåller några korta 

nyheter från våren 2014. Framför allt är vi på Leader Linné 

fokuserade på strategi och planering inför nästa programperiod.  
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www.leaderlinne.se 

ANNIKA HAR ORDET 

Nu har första kvartalet av år 2014 

gått och vi är färdiga med 

bokslutet för 2013 och 

verksamhetsplan för 2014. Dessa 

båda handlingar kommer att tas 

upp för beslut på årsmötet den 7 

maj. Är du intresserad av att 

studera vad vi gjort och vad vi 

planerar att göra så hittar du dessa 

handlingar på vår hemsida, 

www.leaderlinne.se. 

I början av april fick vi veta 

tidsplanen för arbetet med ny 

utvecklingsstrategi för åren 2014-

2020. Vissa riktlinjer är ännu inte 

klara men det kommer nog att bli 

en del nyheter under kommande 

programperiod. Här i nyhetsbrevet 

kan du läsa mera om denna 

tidsplan. 

Vi är också glad att kunna hälsa 

Vetlanda och Sävsjö kommun 

välkomna till Leader Linné. Det ska 

bli intressant med nya 

personkontakter och att lära känna 

nya geografiska områden. Detta är 

viktiga faktorer när man ska arbeta 

med samhällsutveckling eftersom 

det alltid är kontakten mellan olika 

personer som skapa utveckling. 

 

Annika Nilsson, 

verksamhetsledare 

 

Vice ambassadören i London besöker NULAG 

Den 3 mars besökte Sveriges vice ambassadör i London, Ulrika 

Funered, vårt vänleaderområde NULAG i Northumberland i norra 

England. Två dagars besöket syftade till att stärka 

handelsrelationerna mellan Sverige och Englands nord-västra del. 

Våra engelska kollegor Tom Burston och Mike Murray var inbjudna 

för att prata om det svensk-engelska samarbetet mellan Leader 

Linné och NULAG.  

Många anser att vårt samarbete är smått unik i 

europasammanhang. Vi har fått mycket positiva omdömen från bl 

a EU-parlamentet i Bryssel och ambassaderna i både London och 

Stockholm.  

Sedan samarbetet började 2009 har 15 gemensamma projekt 

genomförts. Utgångspunkt har varit att människor från våra 

respektive områden ska få möjlighet att träffas och utbyta 

erfarenheter för att på så sätt skapa en lokal utveckling. 
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Framtidens Leader 

Programperioden 2007-2013 är egentligen slut, men Leader Linné har 

lite medel kvar att besluta om till mindre projekt.  

Förberedelserna för den nya programperioden 2014-2020 pågår, men 

det kommer att dröja fram till halvsårsskiftet 2015 innan nya beslut 

kan tas.   

Såväl leadermetoden som namnet leader kommer att användas i 

kommande programperiod.  

Kommunerna som har ingått i föreningen Leader Linné under åren 

2007-2013 vill fortsätta med samarbetet under kommande 

programperiod. Vi är också glada över att Sävsjö och Vetlanda 

kommun ha tagit beslut om att även de vill ingå i Leader Linné fram till 

2020. 

Vi kommer att kunna arbeta med EU-fonderna Jordbruksfonden, 

Fiskeri- och havsfonden, Regionalfonden samt Socialfonden inom 

ramen för Multifonden. 

Planen är att vår verksamhet kommer att bestå av följande tre 

inriktningar: 

1. Vara Jordbruksverkets förlängda arm ut till projekt i vårt 

område. Finansieringen till projekten kommer från 

multifonden.  

2. Hjälpa föreningar och företagare att hitta finansiering till 

utvecklingsprojekt från nationella och regionala samt 

stiftelser. 

3. Samordna och vara projektägare för föreningar och företagare 

som tillsammans vill genomföra ett projekt men inte vill 

ansvara för administration, projektledning eller finansiering. 

 

 

Strategimöte i Leader Linné 

Nu har arbetet med en utvecklingsstrategi för 

åren 2014-2020 påbörjats. Detta har vi gjort 

genom att tillsätta en rådgivande grupp 

bestående av sex personer. Denna grupp ska vara 

behjälplig med nya idéer och ifrågasätta våra 

förslag till åtgärder. 

Den 3 april hade vi ett visionsmöte i vilket 35 

personer deltog. Syftet med dagen vara att 

diskutera möjliga utvecklingsscenarier samt 

genomföra en analys av styrkor/svagheter och 

möjligheter/hots. Utifrån detta togs även en 

intressentlista fram. Denna lista kommer att ligga 

till grund för vilka personer som ska bjudas inte till 

vårens och höstens fokusgruppsdiskussioner.  

Tidsplanen är följande: 

I maj ska en intresseanmälan skickas in till 

Jordbruksverket. Denna ska informera om vilket 

geografiskt område Leader Linné ska jobba i.  

Den 1 december ska en färdig utvecklingsstrategi 

överlämnas till Jordbruksverket. 

I mars april 2015 får vi besked om vi får bli ett 

leaderområde även under kommande 

programperiod. Detta beslut omfattar även vilka 

budgetmedel vi kan fördela. 

Planen är att vid halvårsskiftet 2015 kommer vi att 

kunna ta emot nya projektansökningar. 

 

Energikartläggning 

Många samlingslokaler har antingen gammeldags 

elradiatorer eller oljeuppvärmning i byggnaderna. Samtidigt 

är byggnaderna dåligt isolerade vilket gör att energiåtgången 

är både hög och ej miljömässig. Detta medför i många fall att 

lokalerna inte kan användas under den kalla årstiden och 

därmed försvinner syftet med att ha en lokal mötesplats för 

bygdens invånare. 

Det finns tre övergripande mål med projektet. Dessa är: 

1. Minska energiåtgången i de deltagande 

föreningslokalerna med 20 % på tre års sikt 

2. Fler aktiviteter ska genomföras i lokalerna  

3. Öka kunskapen om energieffektivisering i stort. 

Syftet är att: 

· Hitta effektiva och lättanvända energisystem. 

· Skapa hållbar utveckling genom ökad kunskap om behov 

och vad som kan göras för att uppnå energimålet. 

· Skapa förutsättningar för att hålla samlingslokaler 

öppna för allmänheten hela året. 

· Skapa goda förutsättningar för ekonomisk 

överlevnad i de deltagande föreningarna. 

I projektet hade vi räknat med att 42 föreningslokaler skulle 

ingå i kartläggningen. Vi fick in 60 anmälningar och 47 av 

dessa kommer att få en genomgång av energikonsulterna. 

Kriteriet för deltagande var, att det ska vara en allmän 

samlingslokal enligt Boverkets kriterier. Detta innebär att 

vem som helst ska kunna hyra lokalen.  Eftersom intresset 

vara mycket större än vad vi kunnat hoppas på så godkände 

vi enligt principen ”först till kvarn”.  

Projektets kartläggningsdel kommer att genomföras under 

mars till maj. Därefter finns det möjlighet att söka medel till 

mindre investeringar i linje med åtgärder som prioriteras i 

karläggningen. 

 

Möbelväg en 

upplevelseidé  

Tisdagen den 18 Februari i 

Gummifabriken i Värnamo, 

hölls det en inspirationsdag för 

möbelvägen. 

– Möbelvägen blir en mittlinje 

i Götaland, från norr till söder, 

med grenar till orter som 

Gemla, Rydaholm och Horda 

som också har en intressant 

möbelhistoria, säger 

projektledaren Magnus 

Engberg. Mötesplats 

Möbelbygd är ett projekt som 

Värnamo kommuns 

kulturförvaltning står bakom. 

Seminarium, studiecirklar och 

utställningar är bland det som 

genomförts från mars 2012. 

Projektet gav mersmak. Nu är 

tanken att få med sig andra 

”möbelorter” som kan knytas 

samman till en möbelväg från 

Älmhult i söder till Tibro i norr 

där möbler står i fokus på olika 

sätt. Längs vägen finns flera 

starka kort som Bruno 

Mathsson center och Källemo i 

Värnamo, Swedese i Vaggeryd 

och Kinnarps i Jönköping. Nu 

görs en förstudie om 

Möbelvägen. Pengar till det, 

300 000 kronor, kommer från 

EU via Leader Linné. 

Förstudien ska vara klar 

oktober månad 

 

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!  

www.facebook.com/leaderlinne 
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