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Sommartider på 
kansliet

Mellan den 19/6 och 
10/8 håller kansliet 
stängt, vi öppnar åter 

måndag den 11 augusti.  
Under denna period kan 
det vara svårt att nå oss 

via telefon eller mail. 

Försommar i Upplandsbygd!

Den första sommarmånaden är 
här och semestrarna hägrar i den 

Leader Upplandsbygd arrangerat  

resans gång besökt Skärplinge, 
Husby-Långhundra, Alsike, Gimo, 
Sigtuna, Almunge och Björklinge. 

Under hösten kommer arbetet 

form av partnerskapsmöten, där 

-
nas representerade.  

Det första stora delmålet når vi 
den 1 december 2014, vilket är 
det sista datumet för Sveriges 

-

med bästa möjliga förankring kan 
återuppstå inom det nya lands-
bygdsprogrammet i juni 2015. 

På jordbruksverkets hemsida kan 

hur arbetet med lokala utveck-
lingsstrategier och bildandet av 

under det kommande året.  

Vi vill gärna ha er input på arbe -

-
ka fyller i denna enkät. 

Vi på Leader Upplandsbygds 

-
gor, så länge som kansliet håller 
öppet.

Varma hälsningar

Verksamhetsledare Leader Upp-
landsbygd. 

   

Vill du följa vad som 

händer i utvecklingen av 

Landsbygdsprogrammet 

och utvecklingsstrategi-

processen? 

På Jordbruksverkets 

hemsida kan du få löpan-

de uppdateringar och 

prenumerera på deras 

olika nyhetsbrev.

www.jordbruksverket.se

https://docs.google.com/forms/d/14V8PH2e8_c9Xpudpa7pnQefBN1dEdzlVWoEM4S55ULc/viewform
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020.4.37e9ac46144f41921cd13e12.html
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Bygde/Affärs/Natur och 
miljöcheckarna är slut

Sedan den 1:a juni går det 
inte längre att ansöka om 
microstöd hos Leader Upp-
landsbygd. Den sista veckan 
godkändes två Natur och mil-
jöcheckar och hela sex stycken 
Bygdeutvecklingscheckar. 

Vi ser nu fram emot en som-
mar med bland annat lokal 
matproduktion, nya nätverk 
för upplands småsågar och en 
lokalekonomisk resursanalys.  
Vi vill samtidigt passa på att 
påminna alla projektägare att 
den 31:a augusti är slutdatum 
för samtliga checkprojekt.  

Slutdatum innebär projektet 
skall vara helt avslutat och den 
ekonomiska redovisningen ska 
vara inskickad till Leader Upp-
landsbygds kansli.  

På Ungdomsgruppens initiativ 
kommer Sixtenprojektet att åka 
iväg till politikerveckan i Almeda-
len under de första dagarna i Juli.  

Arvid och Ungdomsgruppen har 
inlett ett samarbete med  de 
andra ungdomsparaplyprojekten i 
Leader Sjuhärad, Leader Halland, 
Terra et Mare,  Leader Ystad-Ös-
terlen, och Leader Gotland. Man 
har även gått ihop Riksförbundet 
Vi Unga, Hela Sverige ska leva 
och 4H och gemensamt har man 
utvecklat plattformen #ungapå-
landsbygden.  

Plattformen kommer att fokusera 
på tre huvudpunkter. Tillsammans 
vill vi utmana storstadsnormen, 
förändra attityder gentemot unga 

på landsbygden och underlätta för 
ungas organisering. Landsbygden 
står alljämnt inför många utma-
ningar och en av de mest centrala 
är den negativa befolkningsut-
vecklingen.  Genom att adressera 
problemen utifrån ungdomarnas 
egna perspektiv hoppas vi kunna 
hitta lösningar som kan vända den 
trenden.  

Vi vill visa att det finns många 
goda exempel på hur unga fått liv 
i sina hembygder men också lyfta 
hur samhällets föreställningar om 
unga och deras plats på landsbyg-
den bidrar till bygdernas avfolk-
ning.  

Under Almedalsveckan kommer  
vi att diskutera våra tankar med 
politiker och andra makthavare. 

Utöver deltagande på seminarium 
och workshops kommer #unga-
pålandsbygden även arrangera 
ett eget seminarium, som alla 
intresserade är välkomna att delta 
i. Seminariet går under namnet 
”Kom du inte längre än såhär?!” 
och hålls mellan 10:30 och 12:00 
på torsdagen i den ideella träd-
gården. 

Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling: 

Europa investerar i 
landsbygdsområden

Glad sommar 
önskar vi på

Sixten på Politikerveckan

Foto: Destination Gotland

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/20411?redir

