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Verksamhetsberättelse 2012 
 
Version 2013-02-11 
 
 
Föreningen Upplandsbygd administrerar Leaderområdet Upplandsbygd. Vår uppgift är 

att på bästa sätt bidra till att nå målen i vår Utvecklingsstrategi och göra prioriteringar 

med utvecklingsstrategin som grund. 
 

Området Leader Upplandsbygd består av delar av fem kommuner inom Uppsala och Stockholms län: 

 Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad  

 Knivsta kommun  

 Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort  

 Tierps kommun, endast Hållnäs-Österlövsta församling samt Tegelsmora församling  

 Östhammars kommun, exklusive delar av Börstils område, Östhammars tätort och Harg  

 

 
Under 2012 har Upplandsbygd bland annat: 
 

 Stöttat pågående och nya projekt för att optimera möjligheten för projekten att uppnå sina 
uppsatta mål. Bland annat genom två projektledareträffar, personliga möten, hjälp med 
ekonomisk redovisning, projektutbildningar med mera. 

 Kompetensutvecklat LAG, kansli och projektdeltagare/projektledare löpande under året 
 Medverkat i arbetet med utformningen av det nya Landsbygdsprogrammet genom remissvar, 

mötesdeltagande, konferenser och telefonmöten 
 Nätverkat med andra Leaderområden – regionalt, nationellt och internationellt 
 Drivit LAG-ägda projekt:  

o ”LINN – lokalekonomi i nya nätverk” i samarbete med berörda aktörer – möten med 
styrgrupp, referensgrupp och utsett fyra av fem pilotbygder enligt fastställd projektplan 

o Fördela microstöd/checkar till unga inom projektet ”Sixten”  
o Startat samverkansprojekt RUCOP med Leader Moray, Skottland 
o Fördelat microstöd/checkar inom ”Bygdecheckar”, ”Affärsutvecklingscheckar” och ”Natur 

& Miljöcheckar” 
 Arbeta aktivt med förbättringar i genomförandet av Leader, på lokal, regional, nationell och 

europisk nivå 
 Initierat samarbete med Göteborgs Insjörike för att starta samverkansprojektet ”RUDEC” 

 På LAG-nivå bifallit 11 projekt till en summa av 8 268 259 kr 

 Bifallit 8 ungdomscheckar, 9 Affärsutvecklingscheckar, 17 Bygdecheckart samt 3 
Natur&Miljöcheckar 

 
Kansliet är beläget i Gamla Brukskontoret i Österbybruk. Under året har kansliet bestått av: 
 
Heltidsarbetande: 

 Jenny Nylund, Verksamhetsledare 
 Åsa Lindberger af Wåhlberg, Administratör/projektledare (föräldraledig från december) 
 Kim Scharafinski, projektledare 
 Daniel Nilsson, projektledare (från aug) 
 Pernilla Pettersson Åhman, administratör och ekonomiassistent (från september) 
 Sofia Andersson, handläggare/projektledare (från december) 

 
Deltidsanställda/inköpta tjänster: 

 Arvid Stiernström, dokumentationsansvarig (juni-aug) 
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 Emma Klippmark (konsult), ekonomi 
 Elisabeth Franksson (konsult), ekonomi 
 Peter Sundberg (konsult), ekonomi 

 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande:   Cecilia Carlqvist, Uppsala kommun 
Vice Ordförande: Gun Eriksson, Sigtuna kommun 
Arbetsutskott:  (Ordförande samt Vice ordf samt fyra ledamöter) 

Micael Rydstedt (sekreterare) 
Tommy Regnström 
Birgitta Söderberg  
Torolf Lönnerholm  
Karolina Vessby 

Övriga ledamöter: Catarina Deremar 
Håkan Lindholm 
Lotta Gustafsson 
Margaretha Olsson 
Mikael Segerström 
Sara Antell 
Zahra Abdi Osman 

 Lars Hellquist 
 Amil Sarsour 
 Christer Grundström 
 Fredrik Jansson 
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Inkomna projektidéer/checkar 2012 

OBS! I de fall ”beslut” saknas så är projektidén fortfarande under arbete. 
 

Diarienr Projektnamn ev Beslut 

LUB-2012-001 Fotbollsgolf, Gärdebyn Bifall 

LUB-2012-002 Söderfors Redovisningsbyrå Hänvisas till Leader Nedre Dalälven 

LUB-2012-003 Ljusverkstad   

LUB-2012-004 Tegelsmora Trösken Företagsstöd, hänvisas till Lst 

LUB-2012-005 Digitalisering Hänvisas till Leader Nedre Dalälven 

LUB-2012-006 Moray & Upplandsbygd RUCOP Bifall 

LUB-2012-007 Biologisk Marksanering   

LUB-2012-008 Omställning Vänge Söker check 

LUB-2012-009 På tur i Knivsta Avslag 

LUB-2012-010 Kultur på landet Hänvisas till Leader N Mälarstr 

LUB-2012-011 Bebyggelsebok Uppland Avslag 

LUB-2012-012 Högklycke-Rosten Vattenvårdsprojekt Avslag 

LUB-2012-013 Ställ om Skyttorp Avslag 

LUB-2012-014 Matturism del II Bifall 

LUB-2012-015 Mobil mila för värmning och gödseltillverkning   

LUB-2012-016 Community Spirit Sigtuna (?)   

LUB-2012-017 Framtidsutveckling m integration på landsbygden Bifall 

LUB-2012-018 Projekt Nätverk för unga företagare Avslag 

LUB-2012-019 Alunda Motorevent Företagsstöd, hänvisas till Lst & Almi 

LUB-2012-020 Hållbar affärsutveckling Roslagens Industrigrupp Bifall 

LUB-2012-021 Resilienta mikroregioner Bifall 

LUB-2012-022 SM i Schottis/Upplandsschottis Söker Bygdecheck 

LUB-2012-023 Länna Festplats Kopphagen Bifall 

LUB-2012-024 Sigtunaprojektet-Europarådets Landskapskonvention Avslag 

LUB-2012-025 Ditt val (Friskvård Örbyhus) Avslag 

LUB-2012-026 Samverkansprojekt Omställning i praktiken   

LUB-2012-027 Smart Kommunikation i Storvreta Avslag 

LUB-2012-028 Alsike kloster - Vision 2025 Bifall 

LUB-2012-029 Goda vanor   

LUB-2012-030 Simundervisning  Företagsstöd, Hänvisas vidare 

LUB-2012-031 Friskvårdscenter i Burvik   

LUB-2012-032 RUDEC Rural & Urban  Bifall 

LUB-2012-033 Visit Öregrund   

LUB-2012-034 Balanserat ledarskap  Avslag 

LUB-2012-035 Local Currency in Upplandsbygd Bordlägg 

LUB-2012-036 Sjumilamarschen   

LUB-2012-037 Storvreta Beach Club Bifall 

LUB-2012-038 Äppelmusteri/Gårdbutik i Odensala Företagsstöd, Hänvisas vidare 

LUB-2012-039 Förstudie energi- och kretsloppsparker   
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Affärsutvecklingscheckar: 

2008-004-16 Närproducerat Olandsbygden Bifall 

2008-004-17 Företagsutveckling på Sigtunahalvön Bifall 

2008-004-18 Värd för Upplandsbygd Bifall 

2008-004-19 Uppstart av nätverk Unga Företagare Kompletteras 

2008-004-20 Rundvedens Fiberförening, förstudie Bifall 

2008-004-21 VM i Fotbollsgolf Kompletteras 

2008-004-22 Lokal & utrustning lokala företagare & nätverk Bifall 

2008-004-23 Forum för företagarsamverkan-Alunda Kompletteras 

2008-004-24 Hälsans hus i Alunda   

2008-004-25 Forum för företagarsamverkan-Gimo Kompletteras 

2008-004-26 Forum för företagarsamv.-Öregrund Bifall 

2008-004-27 Engelska kött i Upplandsbygd   

2008-004-28  Forum för företagarsamv.-Österbybruk Bifall 

Bygdecheckar:     

2009-004-21 Fotbollsgolf Bifall 

2009-004-22 Örbyhus Tobo Vendel Föreningshemsida Bifall 

2009-004-23 Alundainformation Bifall 

2009-004-24 Förarbete och invigningsevent av väg 288 Bifall 

2009-004-25 Hembygdsbok Hagby socken Bifall 

2009-004-26 Tegelsmoradag även imorgon Bifall 

2009-004-27 Nyckelharpsstämman Österbybruk Bifall 

2009-004-28 Skoby Jönninge Fibernät Bifall 

2009-004-29 Upplandsschottis/SM i scottis Bifall 

2009-004-30 Ekebydagen Bifall 

2009-004-31 Hitta historiken i Ekeby Bifall 

2009-004-32 Mötesplats Dalabacken Bifall 

2009-004-33 Lokal utv av bredband inom Gräsö Socken Bifall 

2009-004-34 Alsike Änglamarknad Kompletteras 

2009-004-35 Ånö Byråd   

2009-004-36 Ängby Park boken 1961 och framåt   

2009-004-37 Hjärt & Lungräddningsutbildningar Bifall 

Natur & Miljöcheckar:   

2011-028-01 Experimentell park/Vision Ekhamn   

2011-028-02 Naturguidning på olika språk   

2011-028-03 Naturguider-utbildning för invandrare   

2011-028-04 Utv av naturturismen & Hälsoturismen   

2011-028-05 EPCO Conference Kompletteras 

2011-028-06 Närmare Fyrisån-Fas 1 Kompletteras 

2011-028-07 Sigtunaprojektet-landskap för alla Bifall 

2011-028-08 Gimo Friluftsbad Bifall 

2011-028-09 Kulturhistoriska vandringar Bifall 

2011-028-10 Vandringsled Askskär Gräsö Kompletteras 
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Sixten/Ungdomscheckar: 

  
202-2022 LAN 743 Bifall 

202-2023 Skyholma Meck Bifall 

202-2024 Summerrail Ramstalund Bifall 

202-2025 Trolla med Emil Bifall 

202-2026 Sigtuna Sub Surfers Bifall 

202-2027 Sommardans 2012 Bifall 

202-2028 Knivsta Skate Bifall 

202-2029 jDome Bifall 

 
 

 
 

Information om projekt som ägs och drivs av 
Upplandsbygd 
Här följer en kort redovisning för några av de projekt som ägs och driva av Leader Upplandsbygd. 
Upplandsbygd fördelar microstöd inom ramen för fyra paraplyprojekt som ägs av Upplandsbygd. Stöden 
kallas ”Checkar”. 

 
 
 

Affärsutvecklingscheckar, Bygdecheckar samt Natur- & Miljöcheckar 

Nedan följer en sammanställning över antal bifall som getts under året, och lite övergripande information 
om projektens innehåll och syften. 

 
   

 Affärsutvecklingscheckar - 8 st bifall  

LUB-2008-004-16 Olandsbygdens marknad 

LUB-2008-004-17 Företagsutveckling på Sigtunahalvön 

LUB-2008-004-18 Värd för Upplandsbygd 

LUB-2008-004-20 Rundvedens fiberförening/förstudie 

LUB-2008-004-22 Lokal & Utrustning lokala företagare 

LUB-2008-004-25 Forum för företagarsamv. i Östh. kommun - 
Gimo 

LUB-2008-004-26 Forum för företagarsamv. i Östh. kommun - 
Öregr 

LUB-2008-004-28 Forum för företagarsamv. i Östh. kommun - 
Österbybr. 

 
 Olandsbygdens marknad - Målet är att skapa intresse hos yngre att börja producera och att skapa 

ett nätverk av småskaliga producenter som tillsammans ordnar försäljning av sina produkter. 

 Företagsutveckling på Sigtunahalvön - Ett nätverk av företagare vill kartlägga samtliga företagare 

på Sigtunahalvön för att underlätta lokal företagarsamverkan och åstadkomma en gemensam 

marknadsföring gentemot de boende i området. 

 Värd för Upplandsbygd - Målet var att ge ökad kännedom om det turistiska utbudet i 

Upplandsbygds område för den personal som ska presentera det för besökare i länet. 
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 Rundvedens Fiberförening, förstudie - Ska undersöka möjligheterna kring uppbyggnad och drift av 

ett lokalt landsortsnät för bredbandsanslutning i området kring Gränome - Sunnersbol i Uppsala 

kommun. 

 Lokal & utrustning lokala företagare & nätverk - Syftet är att iordningsställa praktiska 

möteslokaler med bra utrustning till förmån för Sigtunahalvöns företagare och föreningar. 

 Forum för företagarsamverkan - Gimo, Öregrund, Österbybruk. Dessa har kommit in med tre 

separata checkansökningar. Syftet är bland annat att utveckla ett samordnat forum för ideellt 

arbetande lokala företagarföreningar samt inventera företagens behov av kompetensutveckling. 

 
 Bygdecheckar - 14 st bifall 

LUB-2009-004-21 Fotbollsgolf 

LUB-2009-004-22 Örbyhus Tobo Vendel Föreningshemsida 

LUB-2009-004-23 Alundainformation 

LUB-2009-004-24 Förarbete och invigningsevent av väg 288 

LUB-2009-004-25 Hembygdsbok Hagby socken 

LUB-2009-004-26 Tegelsmoradag även imorgon 

LUB-2009-004-27 Nyckelharpsstämman Österbybruk 

LUB-2009-004-28 Skoby Jönninge Fibernät 

LUB-2009-004-29 Upplandsschottis/SM i scottis 

LUB-2009-004-30 Ekebydagen 

LUB-2009-004-31 Hitta historiken i Ekeby 

LUB-2009-004-32 Mötesplats Dalabacken 

LUB-2009-004-33 Lokal utv av bredband inom Gräsö Socken 

LUB-2009-004-37 Hjärt- och lungrädddningsutbildningar 

 
 Fotbollsgolf - Projektets syfte är att genomföra en förstudie för anläggandet av en bana för 

fotbollsgolf i anslutning till golfbanan Gärdebyn 

 Örbyhus Tobo Vendel Föreningshemsida - Syftet är att skapa en gemensam hemsida för 

föreningslivet. 

 Alundainformation - Syftet är att marknadsföra orten för potentiella inflyttade genom att producera 

en informationsskrift/broschyr. 

 Förarbete och invigningsevent av väg 288 - Syftet är att samla och marknadsföra bygdens 

föreningar i samband med invigningen. 

 Hembygdsbok Hagby socken - Syftet är att producera och trycka en skrift om Hagby Sockens 

historia för kommande generationer. 

 Tegelsmoradag även imorgon - Projektet avser att förbättra och utveckla den traditionella 

hemvändardagen genom att införa en attraktiv konsert. 

 Nyckelharpsstämman Österbybruk - Syftet är att genom marknadsföring och engelskspråkiga 

seminarier öka antalet utländska besökare och exportera denna musiktradition och sprida det 

viktiga kunnandet i nyckelharpsbyggande. 

 Skoby Jönninge Fibernät - Projektägarna vill undersöka möjligheterna av kanalisation av 

fibernätet för fastighetsägare och företagare i Skoby, Jönninge, Spånga och Skeberga. 
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 Upplandsschottis/SM i schottis - Syftet är att bredda arrangemanget genom att införa fler 

dansformer. 

 Ekebydagen - Syftet var att samla bygdens föreningar och organisationer genom Ekebydagen och 

därmed skapa en god samverkan. 

 Hitta historiken i Ekeby - Syftet är att i studiecirkelform inhämta informaton om samt producera 

och trycka en skrift om Upplands Ekebys lokala historia för kommande generationer i bygden. 

 Mötesplats Dalabacken - Här vill man skapa en samlingsplats där vuxna och barn boende på 

Dalabacken och Östuna lätt kan umgås. 

 Lokal utveckling av bredband inom Gräsö socken - Projektet syftar till att undersöka och kartlägga 

befintligt bredband för att kunna åstadkomma en mer tillförlitlig uppkoppling på hela Gräsö. 

 Hjärt- och lungräddningsutbildningar - De ska genomföra grundkurser inom HLR-utbildningar för 

olika föreningar, skolor, företag och ssimhallar inom Uppsala län. De vill även arbeta för att det 

placeras ut hjärtstartare på strategiska platser inom länet. 

 
 Natur- & Miljöcheckar - 3 st bifall  

LUB-2011-028-07 Sigtunaprojektet-landskap för alla 

LUB-2011-028-08 Gimo Friluftsbad 

LUB-2011-028-09 Kulturhistoriska vandringar 

 
 Sigtunaprojektet - ett landskap för alla - Syftet är att klargöra ur ett område vid Garnsviken ska 

utvecklas till nytta för boende och besökare i enlighet med Europeiska Landskapskonventionen. 

 Gimo friluftsbad - Syftet är att genom en förstudie klargöra hur en upprustning och ökad 

tillgänglighet för funktionshindrade ska genomföras. 

 Kulturhistoriska vandringar - De vill kartlägga historiskt intressanta miljöer i naturen, skapa 

historiska vandringar i anslutning till dessa med informationstavlor, samt producera en karta 

med dessa leder och platser. 

 
 

Total sammanställning för året 2012 Antal bifall 

Affärsutvecklingsutvecklingscheckar 8 
Bygdecheckar 14 
Natur- & Miljöcheckar 3 
Totalt 25 
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Ungdomscheckar inom projektet ”Sixten” 
Här följer en kort beskrivning av samtliga 29 beviljade delprojekt.  
 
Fina händer 
Projektet syftade till att skapa en kreativ workshop kring manikyr på fritidsgården. Man fick utbildning 
och höll workshops som visade sig vara en fantastiskt bra idé, då de yngre tjejerna helt plötsligt öppnade 
sig på ett nytt sätt. Man besökte även äldreomsorgen för att göra gratismanikyrer och få ett 
generationsöverskridande perspektiv på projektet.  
 
Park 282 
Projektet innebar att bygga en skateanläggning i Länna. Bygden involverades på ett fantastiskt sätt och 
parken har nu stått utan att saboteras i tre hela somrar!  
 
Sigtuna Ultimate Game 
Projektet ville skapa en turnering i Ultimate Frisbee. Arrangemanget blev mycket lyckat, och man har nu 
hållit turneringen två år efter projektstödet - där man finansierat det själva!  
 
Ung i Uppland 
Projektet ville ge unga fotografer en möjlighet att ställa ut. Man samverkade med Bruno Liljefors stiftelse 
och genomförde ett mycket lyckat arrangemang. Bara på vernissagen kom det 150 besökare!  
 
Artistskola 2010 
Projektet ville erbjuda barn och ungdomar en annan typ av aktivitet på somrarna. Man startade en 
artistskola där fokus låg på samarbete, musik, dans och uppträdanden. Under två veckor hade man 40 
deltagare och allt avslutades med två shower!  
 
Film och foto Yes samt Underhållning Yes 
Dessa två projekt kom till för att man skulle via ett EU-initiativ ta emot 11 andra nationers ungdomar i 
Rasbo under en veckas konferens kring ungas livsvillkor. Man har skapat ett antal kortfilmer samt en 
fotouställning om hur det är att vara ung i Sverige. Man har även arrangerat en hel kväll med musik och 
underhållning.  
 
Dokumentation Polenresa 
Projektet fick pengar för att dokumentera en resa till Auschwitz. Man fick stöd för en journalistisk 
workshop, teknisk utrustning och annat material. Efter hemkomst åkte gruppen runt och föreläste om 
upplevelsen. 
 
Konsert i Knivsta 
Projektet fick pengar för att genomföra en luciakonsert i Knivsta. 120 ungdomar kom och deltog!  
 
Karaokeprojekt Skyttorp 
Projektet sökte medel för att bygga en mobil scen, samt köpa in utrustning för att kunna ha 
karaokekvällar. På invigningen kom 150 ungdomar och utrustningen används dagligen än idag!   
 
Earthquake, Teaterprojekt 
Projektet gick ut på att en grupp ville framföra en teater skriven av en ung tjej. Man fick pengar till 
rekvisita och annat material. Man spelade teatern vid åtta tillfällen. Projektgruppen har medfinansierat 
sitt stöd med över 100.000 i idéell tid! 
 
Vårbal i Gimo 
Projektet gav en grupp elever från fyra skolor möjligheten att på sin fritid planera och genomföra en 
gemensam bal!  

 
Artistskola 2011 
Projektet var en utveckling av den förra artistskolan. Man genomförde samma typer av aktiviteter, men 
detta år fick man framträda inför 4000 människor på sommarfesten i Gimo som slutproduktion! Ung 
konst 2011 
Projektet var en utveckling av Ung i Uppland, detta år tog man in fler konstnärer, fler konstformer och 
hade en tävling där vem som helst kunde delta med ett konstnärligt bidrag!  
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Hälsosammare Björklingebor 
Projektet syftade till att utbilda unga och föräldrar kring kost, droger, livsstil och träning. Man byggde ett 
gym och höll frukostföreläsningar samt hade olika "prova-på pass" i olika träningsformer.  
 
Biograf Malmen 
Projektet syftade till att bygga en ungdomsbiograf på gården i Vattholma. Resultatet blev över all 
förväntan och man visar film än idag varje vecka! 
 
Ramp Björklinge 
Projektet har byggt en "dirtramp" för cykelsportande ungdomar. Rampen används frekvent! 
 
Hold Your Dreams 
Projektet ville sätta upp en show med dans och musik. 140 personer kom och kollade på showen, som 
involverade ett tiotal ungdomar!  
 
Julpysselkvällar 
Projektet syftade till att hålla i två workshops där man kunde göra sitt eget julpynt. Fokus låg på 
återvinning och kreativitet!  
 
Upplands Radio Ungdom 
Projektet startade upp en ungdomsradiostation på webben. Projektdeltagarna har fått många 
"meruppdrag", till exempel sände dom från Knivstas UKM (Ung kultur möts, en kreativ tävling) 
 
Talangjakt 
Projektet startades då man inte skulle få ha UKM i kommunen detta år. Man ordnade en egen talangjakt 
och höll den i Gimo. Fantastiska artister och konstnärer, med ett publikantal närmare 100.  
 
LAN743 
Projektet har byggt ett "socialt rum för nätverksspelande". Man har renoverat och fixat i ordning ett rum 
där kommunen sedan har medfinansierat med speldatorer (som deltagarna byggt ihop själva). Nu kan 
man spela nätverksspel tillsammans fysiskt, något som spelarna uppskattat enormt! Rummet är fullbokat 
hela tiden!  
 
Skyholma Meck 
Projektet har byggt en verkstad för EPA/Moppe. Man fick en kanonfin lokal, kontaktade brandkår och 
andra myndigheter och har nu en plats där unga kan få mecka med sina motorfordon.  
 
Summerrail Ramstalund 
Projektet har byggt en summerrail, en ramp med konstgräs som man häller såpa på för att efterlikna snö 
under sommaren. Man åker främst skidor på rampen. Nu under vintern använder man den som "vanlig" 
ramp, då den är full av snö. Rampen används varje dag!  
 
Trolla med Emil 
Projektet syftar till att hålla trolleriworkshops med unga deltagare. Resultatet har varit ett ökat intresse 
för trolleri, samt en bra övning i ledarskap för projektledaren!  
 
Sigtuna Subsurfers 
Projektet har byggt en skatepark i Sigtuna. Vi delfinansierade en del moduler, och nu håller man på med 
olika vintersporter i parken!  
Sommardans 2012 
Projektet höll danskurser under sommaren och avslutade med ett uppträdande på torgfesten i Gimo! 
 
Knivsta Skatepark  
Projektet har byggt en skatepark i Knivsta. Man hann dock inte helt klart innan snön kom, så det blir till att 
fortsätta bygga till våren! 
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Jdome  
Projektet har satsat på en tekniskt innovativ spelskärm och hållt turneringar runt om i Uppland under 
hösten. Finalen gick av stapeln i december, men man har stora planer på en vårturné!  
 
Ungdomar mellan 15-19 år är oftast representerade i delprojekten, dels för att de oftast är tillräckligt 
mogna och motiverade men också för att de är enklast att hitta via skolor, fritidsgårdar och föreningar. 
Äldre ungdomar (18-25 år) är svårare att både hitta och motivera, har det visat sig. Kanske på grund av att 
många i den åldern är på väg någonstans: till en ny ort, till en studie- eller arbetsplats eller in i en 
familjekonstellation och därför inte har mycket tid över att engagera sig. Via Ungagemanget som hölls i 
Uppsala fick vi även ut information till ett trettiotal ungdomar i den övre ålderskategorin.  
 

 

LINN – Lokalekonomi i nya nätverk 

Projektet LINN består av fem huvuddelar:  

 LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder 
 Uppföljning Utvecklingsplaner 
 Studiebesök 
 Informationsinsatser 
 Goda-exempel-workshops 

LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder:   
Enligt projektplanen ska fem pilotbygder utses genom samarbete med alla tre sektorer. Bygderna ska 
själva ta initiativet och arbetet ska vara väl förankrat. Dessa fem grupper ska ta fram en lokalekonomisk 
analys.  
Knivsta kommun: Husby Långhundra har fått sitt statistiska underlag från SCB och påbörjat arbetet med 
att ta fram en lokalekonomisk analys. Arbetsgruppen har haft fem möten och bl.a. utarbetat vilka områden 
de vill utveckla för att därmed utveckla den lokala ekonomin, såsom underlag för lanthandel, lokalt 
producerad mat och utveckling av en stark företagarförening i bygden.  
Sigtuna kommun: Skepptuna har fått sitt statistiska underlag från SCB och haft ett möte efter det. 
Förhoppningsvis kommer arbetet med att ta fram en lokalekonomisk analys igång inom kort. 
Tierps kommun: Lövstabruk har uttryckt intresse för att delta i LINN-projektet, det finns en arbetsgrupp 
men inget är bestämt än. 
Östhammars kommun: Öregrund har fått sitt statistiska underlag från SCB och påbörjat arbetet med att ta 
fram en lokalekonomisk analys. Det finns ett brett intresse för projektet i bygden och arbetsgruppen har 
representanter från företagarföreningen i Öregrund och Gräsö, Söderöns utvecklingsgrupp och Gräsö 
Skärgårdsråd. För närvarande planerar arbetsgruppen att komplettera uppgifterna från SCB med 
intervjuer med företagare på orten. 
Uppsala kommun: Åkerlänna har uttryckt sitt intresse att delta i LINN-projektet. Ett möte med en lokal 
arbetsgrupp är inplanerat i januari för att bestämma ifall Åkerlänna ska bli en av pilotbygderna. 
 
Vad händer nu? 
Vad gäller pilotbygderna: Viktigt att de som inte har bestämt sig kommer till ett beslut så fort som möjligt. 
Vad gäller de andra pilotbygderna är det viktigaste nu att arbetet med att ta fram en lokalekonomisk 
analys fortskrider och att intresset bibehålls. 
Konferens/Kickoff: En konferens/kickoff som är fokuserad på lokal kapitalförsörjning planeras att 
genomföras i februari. Den kommer innehålla föreläsningar och workshops. Här kommer deltagarna att få 
lära sig av experter samt av varandras erfarenheter bl.a. med hjälp av metoden World Café. 
 
Studieresa: För närvarande planeras en studieresa för representanter från pilotbygderna och styrgruppen 
för LINN i början av juli till Gotland för vidareutbildning rörande lokalekonomiska lösningar. Vistelsen 
kommer att sträcka sig över tre nätter.  
Sammanfattning av metoder: Överförbara lärdomar ska enligt projektplanen dokumenteras i form av 
metoder för att samla kapital till lokala investeringar. Metoderna ska presenteras i ett häfte som 
distribueras till alla lokala utvecklingsgrupper inom Upplandsbygds område. Arbetet med att ta fram 
metoder för olika finansieringsmodeller har påbörjats. 
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RUCOP 
 
RUCOP är ett samarbetsprojekt mellan Leader Upplandsbygd och Leader Moray som är till för att 
förbättra resultaten i fyra givna tematiska områden: 
 
I. Transition Towns 
II. Lokal mat 
III. Ungdomsinflytande 
IV. LAG och Leaderkontoren 
 
Leader Upplandsbygd och Leader Moray vill förbättra genomförandet av Leader inom sina områden. Vi 
har fina projektexempel inom de fyra givna temaområdena.  För att göra våra projekt ännu mer 
framgångsrika, tror vi att ett utbyte av erfarenheter kommer att öka medvetenheten och inspirera till 
innovativa lösningar. Att möta människor i en annan del av Europa som arbetar med samma målbild och 
under liknande förutsättningar kan generera kunskapsöverföring och motivera till att fortsätta upp det 
goda arbetet som görs idag. 

Projektet syftar till att uppfylla den lokala strategin för Leader Upplandsbygd och Leader Moray genom 
verksamhet med viktiga intressenter i de givna fyra områdena. 

RUCOP har fått en egen flik på hemsidan. Dessa resor har hittills genomförts: 
 
Leader Upplandsbygd besöker Leader Moray  23-26 april 2012  
Leader Moray besöker Leader Upplandsbygd  28-31 maj 2012  
14 –16 Transition Town Conference i London 14-16 sept 2012 
21 –24 Upplandsbygd unga till Moray   21-24 sept 2012 
Moray unga till Upplandsbygd   15-18 okt 2012 
 
Läs mer på www.upplandsbygd.se 
 

 

 
 
 

Tack till alla projekt, personalen och styrelsen för ert engagemang 
under 2012! 

 
På vår hemsida kan man läsa mer om alla projekt samt se korta 

filmer om vad projekten fått finansiering till. 
 

Vi ser fram emot ett spännande 2013! 
 
 
 

 
 
 

http://www.upplandsbygd.se/
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Resultaträkning
2012-01-01 2011-01-01

Not 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 2 938 063 3 335 175

Summa rörelsens intäkter 2 938 063 3 335 175

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 807 909 -1 748 772

Personalkostnader -2 072 573 -1 747 384

Avskrivning inventarier - -3 352

Summa rörelsens kostnader -3 880 482 -3 499 508

RÖRELSERESULTAT -942 419 -164 333

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 19 191 44 018

Räntekostnader och liknande resultatposter -221 -

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -923 449 -120 315

RESULTAT FÖRE SKATT -923 449 -120 315

Skatt på årets resultat - -1 869

ÅRETS RESULTAT -923 449 -122 184
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 Balansräkning
Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 130 000 -

130 000 -

Summa anläggningstillgångar 130 000 -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - 18 716

Övriga fordringar 807 863 3 083

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 635 -

832 498 21 799

Summa omsättningstillgångar 832 498 21 799

Kassa och bank 371 852 2 141 903

SUMMA TILLGÅNGAR 1 334 350 2 163 702
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Balansräkning

Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1

Bundet eget kapital

Ändamålsbestämda medel 3 162 966 3 162 966

3 162 966 3 162 966

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -1 171 038 -1 048 853

Årets resultat -923 449 -122 185

-2 094 487 -1 171 038

Summa eget kapital 1 068 479 1 991 928

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 15 854 23 478

Övriga skulder 83 785 63 481

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 166 232 84 815

Summa skulder 265 871 171 774

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 334 350 2 163 702

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter

Depositioner 130 000 -
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 Tilläggsupplysningar 
 
 Allmänna upplysningar 

  
 Belopp i kr om inget annat anges 

 

 Redovisningsprinciper 

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd.  

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. 

 

  

Värderingsprinciper m.m 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet där inget annat anges nedan. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Upplysningar till enskilda poster 
 

 

Not 1   Eget kapital

Ändamålsbestämda medel Fritt eget

kapital

Belopp vid årets ingång 3 162 966 -1 171 038

Årets förlust -923 449

Belopp vid årets utgång 3 162 966 -1 068 479
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Underskrifter 

 
 Österbybruk  

 

  

  

 Cecilia Carlqvist   Jenny Nylund 

 Styrelseordförande   Verksamhetsledare 

 

 

 

 Gun Eriksson   Micael Rydstedt 

  

 

 

 Tommy Regnström   Birgitta Söderberg 

  

 

 

 Torolf Lönnerholm   Catarina Deremar 

  

 

 

 Håkan Lindholm   Karolina Vessby 

 

 

 

 Lotta Gustafsson   Margaretha Olsson 

 

 

 

 Mikael Segerström   Sara Antell 

 

 

 

Zahra Abdi Osman   Lars Hellqvist 

 

 

 

Amil Sarsour   Christer Grundström 

 

 

 

Fredrik Jansson 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

 

 

 

 

Gunnar Folkesson   Birgitta Elfving 

Auktoriserad revisor   Föreningsrevisor 

 


