Skärgårds Leader –
projekt kring centrala skärgårdsfrågor
Projektets syfte är att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan landets skärgårdsbor kring
centrala skärgårdsfrågor som arbete, boende, service och miljö. Skärgårds Leader skall ses som ett
tillskott utöver de insatser som redan sker i Leaderområdena och skall stimulera till utveckling och
tillväxt i alla landets skärgårdar.
Stor vikt kommer att läggas på ungdomars möjlighet att bo, verka och leva i skärgården.
Möten på följande tema har hittills hållits:
¾ Kommunikation – maj 2010
¾ Skärgårdens unga – november 2010
¾ Förnybar energi – november 2010

Nu bjuder vi in till kommande möten:
Skärgårdsmöte 4
Tillvarata skärgårdens natur‐ och kulturvärden/att vara skärgårdsentreprenör
10 ‐ 11/4 2011 Hälsingland

Skärgårdsmöte 5
Samarbetsprojekt 3‐4/9 ‐2011, plats ännu ej bestämd

Skärgårdsmöte 6
Skärgårdens råvaror 2‐3/10 ‐2011 Luleå

Leadersamråd
Leadersamråd 10/11‐2011, Stockholm

Skärgårdsmöte 7
Samhällsplanera för boende i en levande skärgård 25‐26/11 ‐2011, plats ännu ej bestämd

Skärgårdsmöte 8
Skolor längs kusten och i skärgården, tid och plats ännu ej bestämd

Skärgårdsmöte 9
Våren 2012

Skärgårdsmöte 10
Våren 2012

Välkomna !
Anetté Larm Johansson, projektledare
SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND - projekt Skärgårds Leader
info@skargardarnasriksforbund.se

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

www.skargardarnasriksforbund.se

INBJUDAN till Skärgårdsmöte 4:
Skärgårdsmöte 4

Tillvarata skärgårdens natur‐ och kulturvärden/att vara skärgårdsentreprenör
Tid och plats: 10/4 kl 13.00 ‐ 11/4 kl 13.00 Mellanfjärden, Hälsingland
De natur‐ och kulturarv som finns i skärgården utgör en av skärgårdens värdefullaste tillgångar.

Skärgårdsmötet kommer att ta upp.
•
•
•
•
•

Hur kan detta arv förvaltas?
Hur kan gammal kunskap förvaltas och förmedlas genom nya företagsidéer?
Hur är det att vara småföretagare med blandad verksamhet?
Hur kan idén finansieras?
Deltagarnas egna frågor och funderingar?

Per‐Olof Remmare, Tillväxtverket, inleder med att informera om Kulturella och Kreativa
näringar.
Eva & Tommy Eriksson, kustentreprenörer, berättar om verksamheten som började som en
ideell förening och som nu är ett företag som består av flera olika verksamheter.
Helena Brussel, Leaderprojektet ”Trolska skogen”, kommer och berättar om projektet.
Om vädret tillåter kommer vi även att besöka platsen för projektet.
Förutom föredrag och studiebesök kommer deltagarna få tid till
erfarenhets‐ och idéutbyte.

Sista anmälningsdag är 25 mars
Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett.
Detaljerat program skickas ut till deltagarna under vecka 13.

