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KONTORET HAR ORDET
Våra tankar går just nu till Ukrainas befolkning och det krig de tvingas
utstå. Vi kommer att ta emot tusentals flyktingar i Sverige som vi behöver
välkomna på det bästa sätt vi kan. Kanske har du en bra projektidé med
tanke på den flyktingvåg som vi nu kan vänta oss. Du kan söka medel för
bland annat strategisk mångfald från oss, vi har pengar kvar att söka.
Våra landsbygder har en viktig roll i mottagandet av nyanlända och även i
den krisberedskap, som lokalodlad mat, som nu kommit upp på agendan.
Det här är året din projektidé kan förverkligas.
Väl mött,
Jacqueline och Eva

BJÖRSHULT BUS
Det är viktigt att ungdomar har möjlighet att mötas kring ett intresse.
Extra roligt blir det när ungdomarna själva får utforma ramarna för sina
aktiviteter. Här har ungdomarna själva fått vara med och beskriva sina
behov och önskemål för en attraktiv fritid på landsbygden.
Projektet har fått medel för att genomföra workshops, studiebesök och
aktiviteter i syftet att skapa mötesplatser för motorburna eller
motorintresserade ungdomar.
LAG motiverar beslutet då det är angeläget med organiserade
mötesplatser och meningsfull fritid för ungdomar. Projektsökande har en
väl förankrad behovsanalys och gruppens sammansättning visar goda
förutsättningar att arbeta efter leadermetoden.

LÄNSSTYRELSENS TIDNING
Leader Sörmlandskusten har synts i senaste numret av tidningen Landsbygd i
centrum. Vi berättade kort om verksamheten detta år och framåt med den nya
strategin. Längst bak i tidningen finns artikeln och du hittar den här.
Landsbygd i centrum är en tidning som Länsstyrelsen Stockholm producerar för
dig som är aktiv på Stockholms läns landsbygd. Med tidningen vill de informera
och inspirera till att främja landsbygdsutveckling, lönsammare lantbruk,
djurhälsa, bättre miljö och ett rikare odlingslandskap.

TIPS

Urval av Tillväxtverkets aktuella utlysningar:

Lyssna gärna på Landsbygdsnätverkets podd Landet –
podden bortom storstan. Denna gång vill vi lyfta fram
avsnitt #139 om kompetensförsörjning i landsbygder
– varför är det så ont om högutbildade i Sveriges
landsbygder? Hitta avsnittet här.

Samverka lokalt för bättre service i landsbygder.
Sökande ska vara kommuner. Lär mer här.

Även podden Hela Sverige pratar är värd att lyssna
på. Avsnitt #8 ”Om krisen kommer.” hittar du här.

Piloter för service i landsbygder. Sista ansökningsdag 31
augusti 2022. Lär mer här.
Östersjönätverket
För dig som vill få information om fondsamverkan och
samverkan över nationsgränser gällande EU:s strategi för
Östersjöregionen. Läs mer här.

VÄRLDENS BÄSTA MENTOR I VÅR STYRELSE
Du kanske såg Caxton Njuki i tv-programmet Malou efter tio på TV4? Caxton vill i programmet visa ungdomar att ”kan jag – så kan
du”. Det är inte vanligt med synliga förebilder inom näringslivet för dem med invandrarbakgrund och det vill Caxton ändra på.
Han är världsmästare i mentorskap och innehar titeln Global Mentor of the Year 2021. I samband med det har han synts i
tidningar och tv så att vi kan inspireras av hans företagarresa. Se Malou efter tio här.
Caxtons resa som mentor började redan 2011 och med över 10 års erfarenhet av att vara mentor i mentorskapsprogrammet kan
han nu titulera sig världsmästare. Efter att ha blivit nominerad av sin adept Jessika Sillanpää vann han bästa mentorn i Sörmland,
sedan Sverige, Europa och i världsfinalen vann han igen. Caxton är också ledamot i Nyföretagarcentrum i Östra Sörmland styrelse
sedan 10 år. Se en kort film om Caxton här.
Nyföretagarcentrum erbjuder nya företagare möjligheten att under ett år få tillgång till en mentor för att utveckla sitt företag och
bredda sitt kontaktnät. Detta är särskilt viktigt för företagare på landsbygden där kontaktnäten ofta är mindre.
Läs mer om Nyföretagarcentrums fantastiska möjlighet för nya företagare här.

SÖDRA VÅRDINGE BESÖKSNÄRING OCH LIVSMEDELSPRODUKTION
Intresset för lokal småskalig odling ökar ständigt. Vårdinge folkhögskola är
en av de skolor i vårt område som erbjuder utbildning i just detta, samtidigt
som de vill producera grönsaker till skolans elever.
Vårdinge by har fått projektmedel för att ta fram en hand- och metodbok
för odling av grönsaker som är anpassad efter skolans årsbehov, ta fram
undervisnings- och informationsmaterial till studiegrupper samt praktiskt
prova detta en odlingssäsong. De ska även tillgängliggöra och marknadsföra
odlingen som ett besöksmål och bygga ett utekök med tillhörande
serveringsyta.
LAG motiverar projektet med att det främjar en ökad produktion av
grönsaker och avsättning för jordbruksprodukter lokalt. Ett
samverkansprojekt kring ekologisk odling kan både marknadsföra Vårdinge
by till ett nytt attraktivt besöksmål och inspirera fler aktörer till att starta
odlingar. LAG ser ett stort behov av nya samverkansmodeller för att hitta en
ekonomisk hållbarhet i grönsaksproduktion.

STRATEGI 2023 - 2027

Leader Sörmlandskusten lämnade in ansökan, dvs vår strategi, om
att bilda ett leaderområde till Jordbruksverket i höstas. Just nu går
en speciellt sammansatt bedömningsgrupp igenom alla inlämnade
strategier och poängsätter dem utifrån en given mall.
Vi önskar så klart att vi får fortsatt förtroende att bedriva
landsbygdsutveckling inom Sörmlandskusten under 2023-2027. De
kommuner som då ingår är Botkyrka, Salem, Södertälje, Trosa,
Nyköping och Oxelösund.
I juni 2022 får vi besked om vi kan förverkliga strategin i praktiskt
arbete.
Hör gärna av er om ni har några frågor om nästa programperiod!

TILLSAMMANS BLIR BÄTTRE
Hela Sverige Ska Leva Sörmland och Leader Sörmlandskusten samarbetar gärna för
landsbygdens bästa. Ett sådant samarbete är konferensen Landsbygdstinget i Sörmland
som genomfördes digitalt under pandemin. Hela Sverige Ska Leva Sörmland anordnade
dagen tillsammans med Leader Södermanland och Leader Sörmlandskusten.
Denna dag öppnades av Sörmlands landshövding Beatrice Ask och därefter fick de båda
leaderområdena möjlighet att visa vad vi gör och lyfta fram några projekt som fått stöd av
oss.
Det blev en välbesökt, lyckad och intressant konferens om Sörmlands gemensamma kraft.
Du kan se den på youtube här.

VAD HÄNDE SEN?
Vi är nyfikna på vad som händer när projekten vi har stöttat har övergått till ordinarie verksamhet. Har våra insatser bidragit till
positiv utveckling? Vi frågade Bergs Gård utanför Trosa hur deras verksamhet ser ut nu och vad projektmedlen betydde för dem.
”Både vår MTB Pumptrack och den tillgänglighetsanpassade naturstigen är två stora, kostsamma satsningar. Vi hade inte kunnat
genomföra dessa projekt i denna omfattning utan stöd av Leader Sörmlandskusten.
Genom Pumptracken har vi framför allt lyckats attrahera mer långväga gäster och familjer som cyklar tillsammans. Naturstigen är en
viktig del i vår verksamhet. Till oss kommer ofta familjer med flera generationer och detta gör att de äldre kan sysselsätta sig medan
de yngre cyklar i skogen. Även funktionshindrade och familjer med barnvagn kan gå denna led.
Båda projekten har påverkat vår verksamhet positivt. Vi har sett ett ökat intresse
från våra gäster att besöka Bergs Gård, vilket har gynnat även stuguthyrning, café
och gårdsbutiken.
Vi har under vintern arbetat mycket med vårt varumärke och målgruppsanalyser.
Detta har lett till ett förtydligande i vår verksamhet och en viss avsmalning av vad
vi gör och vilka vi är.
Just nu bygger vi ut vår MTB-arena med fler anlagda nedfarter, hopp, drop mm för
både barn och vuxna. Vi bygger även om i vår butik, café och kök. Café och kök
kommer att finnas på samma ställe i den gamla koladugården och gårdsbutiken
blir en renodlad butik.
Bergs Gård erbjuder människor och företag genuina upplevelser i en naturskön
och havsnära gårdsmiljö. Vi erbjuder försäljning av lokala produkter och vårt eget
kött i vår gårdsbutik, boende i mysig miljö, härliga aktiviteter, familjevänlig MTBcykling och rustik mat från eget gårdskök. Välkommen att besöka oss!”
Läs mer om Bergs Gård på vår hemsida www.bergsgard.se.

VAD ÄR LEADER EGENTLIGEN?
Leaders syfte är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska
stimulera till ökad sysselsättning och nya företag.
Leader är en metod för att utveckla landsbygderna utifrån lokala
förutsättningar. Det gör vi genom att ekonomiskt stötta lokala projekt som
bidrar till våra mål.
Under 2022 är våra insatsområden:
Leva & Bo
Nära Mat
Turism
Strategisk mångfald
Läs mer om Leader Sörmlandskusten på vår hemsida:
www.leadersormlandskusten.se
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