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Leaderprogrammen närmar sig slutet – till viss 

del. Våra projektmedel är beslutade och nu 

kvarstår den viktigaste delen – att ro 

projektverksamheten i land. Projekt kommer att 

pågå till slutet av 2014, vilket innebär att vårt 

arbete med att stötta och guida våra projekt 

kvarstår länge än. 

Dessutom driver Leader Upplandsbygd 

paraplyprojekt, där vi kan fördela microstöd 

(upp till 50 000 kr) under större delen av 2014.  

Leader Upplandsbygds kansli finns kvar till 

2015, enligt avtal med Länsstyrelsen. 

Dessutom vill Upplandsbygd redan nu arbeta 

med visioner om framtiden. Där behöver vi ER 

hjälp! Inom kort kommer vi att bjuda in er till 

möten och dialog om kommande Leader, som 

benämns ”CLLD – Community Led Local 

Development” (på svenska kallat Lokalt Ledd 

Utveckling). 

Så – höll ögon och öron öppna, om du vill 

påverka vårt framtida arbete! 

Och passa på att söka våra checkar! 

 

/Jenny Nylund, verksamhetsledare 

Framtiden är oviss – och utmanande 

Vi utvecklar 
Uppland  

Vill du veta mer 

om framtiden? 

På vår hemsida har vi 

skapat en ny flik där 

vi samlar all 

information om 

kommande program 

och strategier. 

Klicka här! 

Leader Upplandsbygd fördelar 

projektstöd till 

utvecklingsprojekt i fem 

kommuner – Knivsta, 

Östhammar, Tierp, Uppsala 

och Sigtuna 

Årsstämma för 

föreningen 

Upplandsbygd 

6 maj 

Den 6 maj har föreningen 

Upplandsbygd sin 

föreningsstämma i Tobo, 

Tierps Kommun. 

Alla handlingar inför 

föreningsstämman  hittar ni 

på vår hemsida. 

Anmälan skickas senast 2 maj 

till sofia@upplandsbygd.se 

 

Välkommen! 

Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling: 

Europa investerar i 

landsbygdsområden

http://www.upplandsbygd.se/framtid!/
mailto:sofia@upplandsbygd.se
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Tänk dig att du kommer till ett nytt land. 

Tänk dig att du inte förstår det språk som 

talas. Tänk dig att naturen ser helt 

annorlunda ut och TÄNK att människorna 

som bor där envisas med att gå UT i 

naturen och påstår att det inte finns några 

farliga djur.  

I projektet Våga gå till skogs får 

nyanlända barn chansen att lära känna 

sitt nya språk och sitt nya land och dess 

natur genom att vistas i den och prata om 

vad de ser, hör, luktar och känner. Här 

finns årstider som bestämmer hur man 

och känner. Här finns årstider som 

bestämmer hur man ska klä sig. Ibland är 

det disigt, eller duggregn. Det kan också 

vara åska och spöregn, hagla eller snöa. 

Samma sak fast olika.  

Projektägarna vill med nya grepp verka 

för en ökad språklig och kulturell 

integration och rusta barn som nyligen 

kommit till Sverige för sitt fortsatta liv hos 

oss och förstå sitt nya hemland.  

 

Projektledning och projektägarna har från 

projektets start till avslutande visat på en 

stor professionalitet. Tidsramar och 

budget har hållits och redovisningen har 

varit av mycket hög kvalité. 

 

Projektet har tilldelats pris som ”Årets 

Leader 2012” i Upplandsbygd och 

kommer därför att bli nominerat från 

Upplandsbygd till Ullbaggegalan 2013.  

Vi håller tummarna för att de går vidare till 

galan och vinner!  

 

Läs mer om projektet på Upplandsbygds 

hemsida 

Läs projektets blogg, klicka här! 

 

 

Ungdom från 

Leaderprojektet 

”Dreampack” till Lilla 

Melodifestivalen 
 

Den 11-årige artisten Vilhelm Baccus 

kommer att delta i Lilla Melodifestivalen, 

som sänds i SVT den 6 juni. Vilhelm har 

deltagit i projektet Dreampack, som  

 

arbetat med att stötta unga som är 

intresserade av musik – på och utanför 

scenen. Syftet är att skapa en 

entreprenörsanda och ge unga en 

starkare självkänsla, vilket i sin tur leder 

till tryggare individer. 

 

Läs mer om Dreampack HÄR! 

Stort lycka till, önskar vi! 

”Om man har snöbollskrig blir man varm!” 

Vinnaren av ”Årets 

Leaderprojekt” i 

Upplandsbygd 2012 

är utsedd: 

 

”Våga gå till 

skogs” 

 

Stort grattis! 

http://www.upplandsbygd.se/beviljade-projekt/view/81/vaga-ga-till-skogs.aspx
http://www.upplandsbygd.se/beviljade-projekt/view/81/vaga-ga-till-skogs.aspx
http://fbkpabillby.wordpress.com/
http://www.upplandsbygd.se/beviljade-projekt/view/75/dream-pack.aspx

