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ANNIKA HAR ORDEN
Nu lider EU:s programperiod
mot sitt slut. Vår styrelse kan
inte längre ta några stora
projektbeslut men vi har
våra ”leadercheckar” som ni
kan söka under större delen
av 2014. Det är dock viktigt
att ni genomför projektet och
redovisar det innan 1
november 2014. Om ni har
projekt som omfattar en
större projektfinansiering
kan ni höra av er till mig.
Finansiering finns kanske på
Jordburksverket. Vi hjälper er
att hitta dit.

Ny medarbetare
Nu välkomnar vi Helena Åkesson vår nya ungdomsamordnare!
nedan ser ni en liten presentation av vår nya kollega!
Jag heter Helena Åkesson och är ny ungdomssamordnare hos
Leader Linné. Främst ska jag arbeta med ett ungdomsutbyte
mellan svenska och engelska ungdomar som kommer att pågå
under sommaren. Jag är 25 år gammal och bor med min sambo,
våra hästar och katter, på en mindre gård lite söder om Växjö.
Jag jobbar deltid på Växjö 4H- gård och är även ideellt
engagerad i 4H och flera andra föreningar. Jag gillar att ha en
aktiv fritid och är en mycket drivande person med ett brinnande
intresse för föreningsliv och ungdomar. Det ska därför bli riktigt
kul att få jobba som ungdomsamordnare och jag hoppas på att
få möta många engagerade ungdomar runtom i hela vårt Leader
område. Ta gärna kontakt med mig om ni har några frågor eller
funderingar: helena.akesson@leaderlinne.se 070 56 00 532
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Efter sommaren kommer vi
att påbörja arbetet med att
skapa ett utvecklingskontor
där vi har kunskap om olika
finansieringsformer. Vi
kommer också att påbörja
arbetet med att ta fram en ny
utvecklingsstrategi för åren
2015 till 2020. Ytterligare
information om dessa
förändringar återkommer vi
med i början av hösten. Vi
finns förstås till för er på
samma sätt som vi alltid gjort.
Med detta vill jag önska dig en
trevlig midsommar och en
riktigt skön sommar!
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Snart kan du enkelt lära dig att ansöka,
genomföra och redovisa ett leaderprojekt!
Leader Linné har i samverkan med tre
leaderområden tagit fram instruktionsbildspel för
att hjälpa projektägare att ansöka, genomföra och
redovisa leaderprojekt.
Bildspelen är uppdelade på projektets olika faser
ansök, genomför och redovisa och de finns nu att
ladda ner på Leader Linnés hemsida.
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I Odensjö händer det!
Sammarbete mellan NuLag och Leader Linné
Leader Linné har ett sammarbete med ett Engelskt leader område
som heter NuLag, just nu har vi flera engelska ungdomar på plats
för att praktisera, skapa kontakter och nya erfarenheter här i
området. Resan fick tyvärr en lite krånglig start då bagaget
kommit fel, som tur är så har vi vår småländska sommar visat sig
från sin bästa sida, och erbjudit lite plåster på såren och
möjliggjort att shorts och t-shirt duger bra tills bagaget kommer
fram. Detta är en fantastisk möjlighet för ungdomar att skapa sig
nya erfarenheter inom sin valda yrkeskategori. Även nya vänner
och förstålse för ett annat land. Vi hoppas att ungdomarna får en
lärorik tid i vårt leader område, och vi hoppas att de återvänder
som bra ambassadörer för vad vi har att erbjuda världen. Detta
utbyte är en av flera frukter som kommit från vårt sammarbetet
med NULAG i England, NULAG tar även de emot grupper med
ungdomar från vårt område.
Vi på Leader Linné även haft besök av ett par engelska
lanthandlare från vår samarbetspartner NULAG i
Northumberland, Ray och Sally var här för att inspireras, lära och
skapa kontakter med lanthandlare i vårt leaderområde. Besöket
startade med invigningen i Agunnaryd, Humshaug Village
shop www.humshaughshop.co.uk söker även ett sammarbete
med Agunnaryd med målet att utveckla de två bygderna till en
mer levande landsbygd. Affär, jobb och skola ser man som tre
viktiga ben för en levande landsbygd. Våra engelska vänner
besökte även, Tolg, Huseby och Lidhult för att skapa kontakter,
söka samarbete och hitta nya lösningar för sin egna landsbygd.

”Satsa 1 krona få 4 tillbaka”
Fredag den 14 juni Bjöd Leader Linné in till
en informationsdag om Leader Linnés
arbete såhär långt. Det var en härlig dag
som spenderades vid vackra Piggaboda
Kvarn, med två fantastiska värdar i form
av Krister och Ingegerd Andersson.
Dagen bjöd på både diskussioner och
Föreläsare som Krister och Ingegerd
Andersson från Mickelsbyggden, Beng-Ivar
och Helena Olsson från Slussen i
Lagan, , Helen och Mikael från
Kulturfastigheter AB Mikael Eriksson från
Fisketurism projektet, Samhällsutveckling
Diö, Lars-Ove Johansson från LRF, Jakob
Käll från Doing Rural och Birgitta Hansson
från Berg.
Ladda ner Leader Linnés utvärdering på
Hemsidan.
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
www.facebook.com/leaderlinne

Odensjö är inte bara en vacker plats utan också
en bygd med riktigt drag! bygdegården som
med ungdomars och lokalbefolknings hjälp
blivit så gott som helt nyrenoverad.
Bygdegården används flitigt utav nära och
långväga gäster, alltifrån teater till yoga äger
rum här och nu kan de även pågå flera
aktiviteter i bygdegården samtidigt då man kan
skilja av den ena delen från den andra. Odensjö
har även visat prov på lite av bygdens
beslutsamhet och positiva inställning, vi fick se
en film om hur eldsjälarna flyttade en hel lada
för att skapa en spännande mötesplats och
aktivitetscentrum. Odensjö har med allt sitt
arbete visat prov på att alla behövs, här får alla
som vill dra sitt strå till stacken och hela bygden
har en härlig atmosfär. Läs mer här.

