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Strategisk planering – fibernät för bredband på 
landsbygden. Projektet må ha ett långt namn, 
men det man jobbar för är klart och koncist: att 
företag och boende på Tomelillas landsbygd ska 
få tillgång till fiberoptiskt bredband.

För några år sedan genomförde i stort sett alla skånska 
kommuner en analys kring hur bredbandsutbyggnaden i 
kommunen skulle se ut. Många landade i att låta mark-
nadskrafterna råda, i övertygelsen om att det skulle vara 
det bästa sättet för invånarna att få fiberbredband. Att 
det inte blev så, vet man idag. Fortfarande står en stor 
del av Skånes landsbygd utan tillgång till fibernät och 
landsbygden i Tomelilla kommun är inget undantag. Men 
tack vare Bygderådet är en förändring på gång!

Snart framme vid målet
– Bygderådet är en ideell förening för byalagen i Tome-
lilla kommun, berättar Torgny Lundquist, som är Bygde-
rådets ordförande. För flera år sedan tog vi upp bred-
bandsfrågan med kommunen, men eftersom inget hände 
bestämde vi oss för att aktivera oss igen.

Representanter från Bygderådet satte sig därför med 
representanter från kommunen och började diskutera 
problemet. Alla var överens om att något behövde göras 
och Bygderådet tog på sig ansvaret att driva frågan. En 
erfaren projektledare, Erland Holmquist, engagerades 
och en ansökan om stöd till projektet lämnades in till 
Länsstyrelsen.

– Målet var att kartlägga vilka förutsättningar som fanns 
för att bygga ut ett fiberoptiskt bredband på Tomelil-
las landsbygd och därefter lägga fram förslag på hur en 
utbyggnad skulle kunna ske, säger Torgny. Och nu står vi 
snart vid målet att upphandla kommunikationsoperatör! 

Bygger för hundra år
Bygderådet har hela tiden haft ett fint samarbete med 
Tomelilla kommun och man har nu ett brett politiskt 
stöd för bredbandsutbyggnaden. En ansökan om stöd till 
fiberutbyggnad på landsbygden har också tagits fram, 
trots att det egentligen inte ingick i projektet.  Kom-
munen har dessutom inspirerats till att ta ännu ett steg 

i bredbandsutbyggnaden och är 
på gång att bilda en kommunal 
stadsnätsverksamhet.  

– Vi jobbar ju bara med de 
stödberättigade byarna och 
landsbygden däremellan, 
tätorterna måste hitta en 
annan lösning, säger Torg-
ny. För att alla ska vara 
medvetna om vad som 
gäller har vi haft informa-
tionsmöten i de orter som 
inte kan få stöd och berät-
tat hur man bör agera där 
samt om förutsättningarna 
för vårt arbete.

Så fort som en kommunika-
tionsoperatör har upphandlats 
är det dags att gå ut i byarna med 
erbjudande om bredband och då är 
det först till kvarn som gäller. De byar 
som snabbast visar intresse, får bredband 
först. En viss ordning kommer det dock 
att finnas. 

Av ekonomiska och praktiska skäl 
måste de områden som ligger i när-
heten av förberedda noder (interne-
tanslutningar) tas före områden som 
står utan.

– Vi planerar att genomföra ett ut-
byggnadsprojekt om året i tio år, för 
att ha täckt in i hela landsbygden inom 
loppet av tio år, berättar projektledaren 
Erland. Telenätet har vi haft i hundra år, nu 
behöver vi något nytt att ersätta det med – och det är 
fiberbredband. Därför bygger vi det vassaste som kan 
åstadkommas just nu, 1 000 Mbit per sekund i vardera 
riktningen. De optiska fibrerna håller i minst hundra år 
de med.

En klar strategi ska ge Tomelillas landsbygd fiberbredband Landsbygd versus stad – debatter, diskussioner 
och synsätt präglas oftast av antingen eller. Men 
vad händer om man istället ser landsbygd och 
stad som en gemensam enhet, ett system där det 
som händer på ett ställe får påverkan någon an-
nanstans? Ett landskap helt enkelt.

– Idén till Landskapsobservatorium föddes av att vi 
tyckte det behövdes en plattform som behandlar både 
stad och landsbygd och hur de två påverkar varandra, 
säger Louise Andersson, projektledare. Överallt pratar 
man antingen om staden eller om landsbygden, men 
faktum är att de är beroende av och förhåller sig till 
varandra. 

I den europeiska landskapskonventionen, som trädde i 
kraft i Sverige den 1 maj 2011, definieras ett landskap 
som ”ett område sådant som det uppfattas av människor 
och vars karaktär är resultatet av påverkan av och sam-
spel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

– Naturliga processer är de som pågår utan människans 
påverkan, till exempel träd som växer, förklarar Louise. 
De mänskliga faktorerna är sådant som vi själva är med 
och påverkar, till exempel att vi brukar jorden, bygger 
bostäder och så vidare. Det är samspelet mellan dessa 
naturliga och kulturella processer som utgör landskapet. 

Förmedlar kunskap och väcker debatt
Landskapsobservatorium stävar efter att uppnå ett 
hållbart nyttjande av landskapets resurser. För att kunna 
göra det vill man att olika aktörer, i högre utsträckning 
än nu, samverkar med varandra. Målgruppen är i första 
hand de som har mest makt att påverka landskapet, så-
som politiker och större markägare, men man vill även 
nå skolor, forskare, företag – ja alla landskapets aktörer.

På Landskapsobservatoriums webbplats publiceras 
artiklar och inlägg som handlar om landskapet ur allt 
ifrån det lilla till det stora perspektivet. Ämnet är brett 
och man vill gärna väcka debatt och visa på nya sätt att 
tänka.

– Det finns väldigt mycket kunskap om landskapet, kun-
skap som vi vill ge en extra skjuts, säger Louise. Därför 

1. Nominerade Årets Landsbygdsprojekt
sammanfattar vi även rapporter och lägger ut så alla ska 
kunna ta del det som skrivs.

Vill vända konkurrens till samsyn
Med en gemensam plattform hoppas man kunna öka 
dialogen mellan landskapets aktörer och få männis-
kor att prata med varandra innan beslut som påverkar 
landskapet fattas. Ett konkret exempel är frågan om att 
bostäder på jordbruksmark.

– I Skåne är det konkurrens om marken, menar Louise. 
Befolkningen ökar och det behövs fler bostäder. Sam-
tidigt har vi landets bästa jordbruksmark och orörda, 
tysta områden som uppskattas av många. Istället för att 
fortsätta konkurrera om marken vill vi få till ett sam-
spel. Vi tar inte ställning för det ena eller den andra, 
utan vrider och vänder på begreppen för att belysa olika 
sidor av saken.

Bakom Landskapsobservatorium står Länsstyrelsen, 
SLU i Alnarp, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne 
och LRF. Liknande projekt finns på flera håll inom 
Europa och Landskapsobservatorium vill gärna få till en 
fortsättning när projektet löper ut.

– Vår verksamhet utgår från Skåne, men det vi skriver 
om handlar om mycket mer, säger Louise. Vi har fått 
väldigt positiv respons på det vi gör därför hoppas vi att 
vi kan fortsätta, kanske som en del av ett större land-
skapsforum. Så det jobbar vi för ska bli verklighet.

Landskapsobservatorium vill öka dialogen mellan landskapets aktörer
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prov-
köra 
på 
gammal 
potatis, och 
någon månad 
senare var vi igång 
med den riktiga produktionen.

Chipsen producerar man av säsongens utvalda potatis, 
vildpotatis och rotfrukter. Tillverkningen är, liksom 
Larsvikens övriga produkter, certifierad enligt Svenskt 
Sigill. Kunderna finns över hela Sverige, men man har 
även börjat sälja till vårt grannland i väst.

– I höstas gick vi en kurs hos Exportrådet och efter det 
provade vi att lansera våra chips i Norge, berättar Bitte. 
Och det föll väl ut!

Barnen inspirerar till produktutveckling
Chipsen har fått ett gott mottagande av kunderna och 
även den nya förpackningsdesignen, som lanserades i 
samband med starten av chipseriet, har tagits emot po-
sitivt. Det tackar Bitte alla runt omkring Larsviken för.

– Utan hjälp från goda vänner, samarbetspartner, Läns-
styrelsen med flera hade det aldrig gått så bra som det 
gjort, menar hon.

Att det kommer att gå bra även i framtiden är hon säker 
på. Bittes tre barn är alla inom den gröna näringen och 
väldigt intresserade av att driva lantbruket och Larsvi-
kens övriga verksamheter vidare.

– Tack vare deras intresse blir vi också taggade att 
fortsätta med vår produktutveckling, till exempel inom 
chipseriet, säger Bitte. Idag smaksätter vi bara chipsen 
med salt, men det finns ju hur mycket roligt som helst 
man kan göra. Vi har bara precis börjat.

I Larsvikens chipseri blir gårdens råvaror  
till krispiga delikatesser

Bredbandscoachen

Traditionellt lantbruk, gårdsbutik, potatis-
samling och chipseri – Larsvikens verksamhet 
vilar stadigt på flera ben. Sju generationer har 
bedrivit lantbruk på gården och snart står den 
åttonde redo att ta över.

– 1990 startade jag och min bror Bertil Larsson bolaget 
Larsvikens Lantbruks AB, men lantbruk hade vi bedrivit 
långt innan dess, berättar Bitte Persson. Idag drivs lant-
bruket av min bror medan försäljningen, som vi har i ett 
annat bolag, drivs av min man Per Persson. Dessutom är 
våra tre barn engagerade i företaget.

På gården odlas potatis och grönsaker som bland annat 
säljs vidare till restauranger, till exempel Sofiero Slotts-
restaurang och Rusthållaregården. Man köper också in 
certifierad sättpotatis som säljs i den egna webbutiken 
och av 170 återförsäljare runt om i landet. Dessutom 
har Larsviken en unik potatissamling, som omfattar 
cirka 550 olika sorter.

– Potatissamlingen är inte så lönsam, utan innebär mest 
jobb! säger Bitte. Men vi vill gärna hålla den och lant-
bruket vid liv. För att det ska vara möjligt har vi även 
startat upp andra verksamheter, till exempel gårdsbutik 
och nu senast chipstillverkning.

Chips på export
Chips gjorda på råvaror från Larsviken har funnits i flera 
år, men tidigare sköttes produktionen av en chipstillver-
kare i Laholm. För några år sedan föddes idén om att 
göra chipsen själv; att ta hand om hela processen hemma 
på gården var en tilltalande tanke. Sagt och gjort, Lars-
viken plockade ihop utrustning från hela världen och 
byggde sig sin egen chipsmaskin.

– Fast bara för att man har byggt en anläggning bety-
der inte det att man kan göra chips, säger Bitte. Så när 
maskinen stod klar vid midsommar förra året började vi 

Att bygga ut fiberbredband till landsbygden 
är en viktig förutsättning för att alla medbor-
gare ska ha lika möjligheter att ta del av pri-
vata och offentliga tjänster. Men att hantera ett 
bredbandsprojekt med allt vad det innebär är 
inte det enklaste. Då är det tur att Bredbands-
coachen finns!

Innan år 2020 ska 95 procent av alla skåningar ha 
tillgång till bredband med minst 100 Mbit per sekund 
enligt Region Skånes bredbandsstrategi. Det betyder att 
mycket jobb återstår; idag är det bara cirka en tredje-
del av alla hushåll som har tillgång till bredband av den 
hastigheten.

Initiativet till att bygga ut bredband på landsbygden 
kommer oftast från byalag som vill ha snabbare bred-
band till sina hushåll. Genom eget engagemang kan 
kostnaderna för fiberutbyggnaden hållas nere och dess-
utom kan utbyggnaden bli möjlig inom en rimlig fram-
tid. Nackdelen är att det inte är helt lätt att veta vad och 
i vilken ordning saker och ting ska göras. Men det är där 
Bredbandscoachen, eller Fibercoachen som det också 
kallas, kommer in.

Kortade handläggningstider
– Med finansiering från framförallt Länsstyrelsen arbe-
tar SkåNets Fibercoach Eric Åkerlund halvtid med att 
identifiera och strukturera upp bredbandsprojekt i Skå-
ne, berättar Lars Winther-Hansen, VD på SkåNet och 
projektägare för Bredbandscoachen. Eric guidar byalag 
genom hela processen, från idé till genomförande, och 
svarar på frågor kring utbyggnaden. Dessutom hjälper 
han till att navigera bland de bidrag och stöd som kan 
sökas och ser till att alla blanketter blir korrekt ifyllda.

Följden av Erics arbete har blivit att handläggaren på 
Länsstyrelsen numera får in betydligt bättre underlag 
från byalagen. Frågorna kring teknik och ansökan har 
blivit färre och handläggaren kan istället lägga fokus på 
att förkorta handläggningstiderna.

– En handläggare av utvecklingsstöd på Länsstyrelsen 
ska inte behöva lägga tid på att försöka förstå och ge 
råd kring teknik, menar Lars. Det är bättre att det sköts 
av någon som har kompetens och kunskap av att bygga 
fibernät. 

Uppfyllt målet med råge
Sedan projektet startade i början av 2012 har Bred-
bandscoachen identifierat, kontaktat och dokumente-
rat cirka 100 bredbandsprojekt i Skåne. Av dessa har 
50 skickat in ansökningar om stöd till fiberutbyggnad. 
Projektmålet var 20 ansökningar, vilket man därmed 
uppnått med gott mått.

Förutom att ge svar på frågor kring utbyggnad och 
ansökan samordnar och koordinerar Bredbandscoachen 
byalagens projekt med kommunernas utbyggnadspro-
jekt, vilket underlättar prioritering och planering av 
stödinsatser. Bredbandscoachen bygger dessutom upp en 
kompetensdatabas där de vanligaste frågeställningarna 
samlas. Därmed kan kunskapen komma till nytta även i 
kommande projekt.

– Bredbandscoachen avlastar Länsstyrelsen på flera sätt 
och skapar förutsättningar för att länets medel för fiber-
utbyggnad på landsbygden används effektivare. Projek-
tet har förlängts till årets slut, men vi ser att det finns 
ett behov även efter det. Två tredjedelar av skåningarna 
saknar ju fortfarande bredband! avslutar Lars.

Med Bredbandscoachen till stöd går fiberutbyggnaden smidigare

Larsvikens chipseri

2. Nominerade Årets 
Landsbygdsföretag
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För drygt ett år sedan började Hästveda Bioen-
ergi AB leverera fjärrvärme i Hästveda. Fjärr-
värmenätet har man byggt upp från grunden 
och inställningen är att verksamheten så långt 
som möjligt ska vara lokal. Därför anlitades 
lokala entreprenörer till bygget, driften sköt 
lokalt och bränslet hämtas från närområdet.

I Sverige värms mer än hälften av alla bostäder och 
lokaler upp med fjärrvärme, vilket gör fjärrvärme 
till landets vanligaste uppvärmningsform. Fjärrvärme 
bygger på principen att värme produceras i en central 
anläggning för att distribueras ut till kunderna genom 
rör i marken. Det avkylda vattnet går sedan tillbaka till 
fjärrvärmecentralen där det värms upp på nytt, för att 
åter gå ut till kunderna, och så vidare.
Medan de flesta städer och större orter haft fjärrvärme-
nät sedan länge har en del mindre orter stått utan, ofta 
på grund av att kommunerna och de större energipro-
ducenter inte tyckt att det varit lönsamt att satsa där. 
Men det håller Hästveda Bioenergi inte med om.

– Fjärrvärme ger inga snabba pengar, men det är en 
långsiktig investering som vi tror på, säger Sven Pers-
son, en av företagets två grundare. I Hästveda har det 
funnits stort intresse för fjärrvärme och vi har anslutit 
såväl kommunen, som privata flerfamiljshus och vil-
laägare. Totalt säljer vi 5 GWh värme om året och har 
grävt 2,5 kilometer kulvert.

Många har stöttat
Fjärrvärmenätet i Hästveda togs i drift för drygt ett år 
sedan och värmen produceras i en fliseldad panna, som 
eldas med bränsle från lokala skogsföretag. I reserv finns 
en oljepanna, men den har ännu inte behövt användas 
utan flispannan har visat sig klara även de kallaste da-
garna. 

Investeringen för att bygga ut fjärrvärmen i Hästveda 
har uppgått till 20 miljoner kronor, varav en del bestått 
av företagsstöd från Länsstyrelsen. 

– För ett litet företag som vårt har det här varit en stor 
investering, därför är vi glada för allt stöd vi fått, säger 

Sven. Både det 
ekonomiska från 
Länsstyrelsen och 
den hjälp vi fått 
från vår bank. Dess-
utom ska Hässleholms 
kommun ha all heder som 
vågade tro på att vi, ett litet privat 
företag, skulle klara av att göra den här sats-
ningen.

Förnybar fjärrvärme har ersatt olja
Kommunen har som mål att fasa ut den fossila bränsle-
användningen, något som man kommit en bit på vägen 
med. I Hästveda har man kunnat ersätta oljeuppvärm-
ning med fjärrvärme, vilket visat sig vara både en miljö-
mässigt och ekonomiskt riktig investering. 

Fjärrvärmen i Hästveda har kapacitet att växa ytterliga-
re och så fort intresset är tillräckligt stort kommer den 
att byggas ut till nya områden. Även kunder längs med 
nuvarande ledningssträckning har möjlighet att koppla 
in sig om de så önskar.

– Min uppfattning är att de som har fått fjärrvärme är 
väldigt nöjda, berättar Sven. Fjärrvärmen har ett kon-
kurrenskraftigt pris, men framför allt är den oerhört 
smidig och enkel för användaren, som slipper att elda 
själv. Det tror jag uppskattas av många.

Hästveda Bioenergi sprider värme i byn
När Lyckås gård stod i valet mellan att satsa på 
lök eller morötter, föll valet på morötter. Det 
visade sig vara ett bra beslut. Idag skördar och 
paketerar man årligen 21 000 ton morötter som 
levereras till kunderna året om. 

– Det är bättre att bli väldigt duktig på en sak än halvbra 
på flera, säger Per-Ove Nilsson, som arbetar med mark-
nad och försäljning på Nyskördade Morötter i Fjälkinge 
AB. Att bli specialist kostar, men vi bedömde att vår 
utvecklingspotential fanns i morötter. Nu har vi bedrivit 
morotsodling sedan mitten av 70-talet och verksamhe-
ten har stadigt växt.

Lyckås gård ligger i Fjälkinge, på den sandiga Kristian-
stadslätten som erbjuder ideala odlingsförhållanden för 
just morötter. Gården ägs av Pål och Helen Nilsson, 
Per-Oves son och svärdotter, som är den åttonde gene-
rationen på samma gård. Morötterna odlar man på egen 
mark, men man arrenderar också mark från andra för 
att få tillräckligt med plats för odlingarna.

Färska morötter året om
I slutet av mars sås de första morotsfröna och sen pågår 
sådden fram till maj/juni. De tidigaste morötterna 
plockas upp redan i mitten av juni, de sista i maj året 
därpå. För att morötterna ska kunna stå kvar i jorden 
så länge, täcks de med halm i oktober. Halmen skyd-
dar mot kyla, men den skyddar också mot värme och 
hindrar morotsplantan från att gå i blom.

– Sen tar vi bort halmen efterhand som vi skördar, 
vilket gör att morötter är nyskördade året om, berättar 
Per-Ove. Tack vare att de får stå kvar i marken behåller 

de smak och konsistens mycket bättre än om de tas upp 
och lagras.
Optisk sortering har ökat kapaciteten
Nyskördade Morötter i Fjälkinge producerar både 
ekologiska och konventionellt odlade morötter och 
eftersom det är säsong året om har de 33 medarbetarna 
ständigt att göra. Efter skörd går morötterna vidare till 
företagets sorterings- och paketeringslinje, som byggts 
med stöd från Länsstyrelsen. I den scannar en kamera av 
morötterna och de som inte överensstämmer med vad 
som är inprogrammerat i sorteringsmaskinen, plockas 
bort.

– Tidigare krävdes en hel del manuellt arbete för att ta 
bort morötter som missats i den mekaniska sorteringen, 
säger Per-Ove. Numera sorteras 75-80 procent rätt 
redan från början och behovet av manuellt arbete har 
därför minskat. Men vi har inte skurit ner på personal, 
istället har vi ökat produktionen.

Att Nyskördade Morötter i Fjälkinge är så framgångs-
rika förklarar Per-Ove med bra kvalitet och bra kunder. 
Idag är man huvudleverantör till Ica, som köper en stor 
del av morötterna som odlas. En annan viktig orsak 
till framgångarna är att man håller koll på trender och 
nyheter. Vissa väljer man att följa, andra inte. Trenden 
med morötter med andra färger än orange har man till 
exempel inte hoppat på.

– Efterfrågan är inte särskilt stor så det passar inte vår 
verksamhet, säger Per-Ove. Dessutom är det ofta söt-
man och karotinet som konsumenten är ute efter och 
då är det bara den orange moroten som gäller. Därför 
håller vi fast vid det vi är bäst på!

Rötter var rätt satsning för Nyskördade Morötter i Fjälkinge

Lyckås gård Hästveda Bioenergi
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trädgårdsskötsel till soptunnetvätt, fotografering och 
städverksamhet startades upp – några som enmansföre-
tag och andra med flera aktiva.

– Totalt startades femton företag som fick handledning 
och uppbackning av handledare från Höör, Hörby och 
Eslövs kommun, säger Kristin. Vissa av företagen gick 
riktigt bra, andra hade det lite kämpigare, mycket på 
grund av vädret som inte var det bästa. Men alla ungdo-
marna var positiva att de fått möjlighet att testa att driva 
företag.

I slutet av sommaren ordnades en liten miniavslut-
ning och sommaren som entreprenörer utvärderades. I 
augusti hölls en större avslutning där ungdomarna fick 
ta emot diplom för sitt deltagande. Projektet har drivits 
genom Leader, som i sin tur engagerat Höör, Hörby och 
Eslövs kommun i arbetet. Förhoppningen är att kom-
munerna tar över ansvaret och fortsätter med Sommar-
lovsentreprenörerna även detta år.

– Responsen har varit positiv och Höörs kommun har 
redan varit i kontakt med mig, säger Kristin. Jag hoppas 
verkligen att vi har förankrat idén hos kommunerna, så 
de väljer att driva projektet vidare.

Möjligt att förverkliga sin dröm
Trots att sommaren är slut sedan länge, driver fortfa-
rande sju företag vidare sin verksamhet. Hur det går 
för dem känner Kristin inte till, men hon tycker det är 
glädjande att Sommarlovsentreprenörerna väckt viljan 
till fortsatt företagande.

– Projektet har visat att man inte behöver flytta för att 
förverkliga sin dröm, menar Kristin. Ungdomarna växte 
otroligt mycket när de märkte att de klarade av att driva 
egna företag. Dessutom fick de med sig viktiga kun-
skaper och en inblick i entreprenörslivet som de – och 

landsbygden – kommer 
att ha stor nytta 

av i framti-
den.

Var finns landsbygdens framtida entreprenörer? 
Jo, bland de unga! För att visa att det är möjligt 
att driva företag i sin hembygd startade Leader 
MittSkåne upp projektet Sommarlovsentrepre-
nörerna, som ger ungdomarna möjlighet att 
testa nya idéer och stå på egna ben.

– Jag tror att om man tidigt ger ungdomar möjlighe-
ten att prova på entreprenörskap, så ökar chanserna 
att de stannar kvar på landsbygden och startar företag 
som vuxna, säger Kristin Persson, projektledare för 
Sommarlovsentreprenörerna 2012. Huvudsyftet med 
projektet har därför varit att erbjuda ungdomar möjlig-
heten att utveckla sina entreprenörsegenskaper genom 
att låta dem driva ett företag som sommarjobb och på 
detta sätt involvera ungdomarna i landsbygdsutveck-
lingen och få dem att känna sig delaktiga i utvecklingen 
av sin hemort. 

Under våren 2012 gick man ut och berättade om pro-
jektet och 29 ungdomar anmälde intresse av att vara 
med. Projektet inleddes med en kick-off-vecka där 
deltagarna lärde känna varandra och gavs möjlighet att 
utveckla och förankra sin affärsidé. Några visste redan 
från början vad de ville syssla med, andra fick hjälp med 
att hitta idéer och uppslag. 

– Under kick-off-veckan hade vi även föreläsningar där 
ungdomarna fick lära sig vad som är viktigt att tänka på 
när man driver ett företag och så gavs de möjlighet att 
träffa andra entreprenörer från landsbygden, berättar 
Kristin.

Involverade kommunerna
Efter kick-offen var det dags 

att dra igång företagen 
på allvar. Allt från 

glasskiosk och 

Unga entreprenörer utvecklar landsbygden

”Projektet 
har visat att man 

inte behöver flytta för 
att förverkliga sin dröm.”

Kristin Persson, projektledare  
Sommarlovsentreprenörerna 2012

några bråk eller bekymmer, och alla har stor respekt för 
varandra och det arbete var och en utför.

Gården som projektet hyr in sig på ägs av Åke Ström-
berg, som är släkt till en av projektdeltagarnas person-
liga assistenter.
– Åke är fantastiskt omtyckt av oss alla, berättar Catha-
rina. Just nu bygger om ett hus som vi ska få vara i och 
fram till dess att det är klart låter han oss hålla till i hans 
egen bostad. Han har hjälpt oss jättemycket och vi är så 
glada att vi fick kontakt med honom.

Stolta över framgångarna
Ingen av deltagarna hade någon större hästvana sedan 

tidigare, men idag fixar de i stort sett allt på egen 
hand. Målet är att verksamheten ska drivas vidare 
som ett socialt entreprenörskap när projekttiden 
är slut och att deltagarna ska kunna lyfta en viss 
lön. Företaget ska erbjuda turridning som tas fram 

efter var och ens enskilda förmåga.

– Jag är övertygad om att de kom-
mer att klara det utan några som 

helst bekymmer, säger Catha-
rina. Gruppen har stor kapa-
citet, vilket de visar gång på 
gång, så jag är helt övertygad 
om att projektet kommer att 
kunna leva vidare som företag.

Projektdeltagarna får ofta åka ut 
och berätta om sitt arbete och de tar 

emot en hel del studiebesök på gården. 
Att dela med sig av sina erfarenheter till så många 
som möjligt känns viktigt, dessutom stärker det 
självkänslan att stå inför en grupp och prata.

– För två år sedan hade jag haft svårt att tro 
att vi skulle komma så här långt idag, säger 
Catharina. Utvecklingen är helt enorm! Vi är 
så stolta över dem att vi kan spricka – och det 
bästa är att de är lika stolta själv.

Hälsa med hästkraft bygger livsglädje och socialt företagande
– Det är en ära att få följa med projektdeltagar-
na på den här fantastiska resan, säger Catharina 
Jernse, som startade upp projektet Hälsa med 
hästkraft tillsammans med kollegan Malin Lars-
son. Den utveckling som personerna i projektet 
har genomgått är något jag kommer att glädjas 
över i hela mitt liv.

Hälsa med hästar är ett projekt inom ramen för Leader 
och riktar sig till personer med fysisk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning. Projektet drogs igång för drygt ett 
år sedan av Catharina och Malin, 
som båda arbetar inom den 
dagliga verksamheten i 
Örkelljunga kommun. 
Idag håller man till på 
en gård i Sandsjöholm 
utanför Åsljunga och 
förutom Catharina 
och Malin ingår sex 
personer med funktions-
nedsättning i projektet. Plus 
fem hästar – fyra islandshästar 
och en nordsvensk – och en hel del 
hundar!

Lärt sig läsa av kroppsspråk
Verksamheten sköts helt och hållet av 
de sex projektdeltagarna. De tar hand 
om hästarna, klipper gräs i Örkelljunga 
kommun med hjälp av nordsvensken, kör i 
skogen, håller föredrag, tar emot studiebesök 
och så vidare. I den dagliga skötseln av hästarna ingår 
ridning som en viktig del, och en stor del av dagen 
ägnas åt det.

– Under det här året har alla utvecklats enormt mycket, 
säger Catharina. Från att ha varit väldigt utagerande och 
haft svårt att läsa av andras kroppsspråk, mår de idag så 
mycket bättre. Genom att de har lärt sig att läsa av dju-
ren kan de nu också läsa av sina kompisar, vilket lett till 
betydligt färre konflikter. Numera har vi nästan aldrig 

3. Nominerade Årets Leader Skåne
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” Genom att de 
har lärt sig att läsa 
av djuren kan de nu 
också läsa av sina 

kompisar.”
Catharina Jernse, Hälsa 

med hästkraft

Sommarlovsentreprenörerna

8



3. Nominerade Årets Ungdomsprojekt

Punkcooperative Festival i Folkets Park, Bromölla, en 
musikfest helt anordnad av drivna ungdomar, som va-
rade i dagarna tre där både små och stora punkband fick 
höras. Ett trettiotal band var bokade. Bland dem fanns 
Civil olydnad,Strindberg som tortyr och En Svensk 
tiger. 

– Vi ville prova ett nytt sätt att arrangera festival , säger 
Tom. Samtliga scener och campingen hade vi på samma 
område. Fokus låg på små band och lokala akter. Vi job-
bade också på att hålla nere kostnaderna så att fler skulle 
ha råd att komma. Vi ville ge de unga i Bromölla en egen 
festival.

Pengarna på 27 000 kr från Unga Ess, Leader Skånes 
Ess, användes till att köpa in utrustning till scenerna, 
att marknadsföra festivalen samt till festivalarmband. 
Många har varit engagerade ideellt för att få festivalen 
att komma till stånd.

– I början var vi fem personer men vi utökades snart till 
tio och i år är vi femton. Under själva festivalen arbe-
tade ett trettiotal funktionärer med alltifrån att bygga 
scener, att checka in folk till att städa. Inom projekt-
gruppen hade vi många möten och tydliga ansvarsom-
råden men med gott utrymme för egna initiativ och 
spontanitet, säger Tom.

Arbetet med 2013 års Punkcooperative Festival pågår 
nu för fullt. Redan nu är tjugo band bokade. Bland dem 
utmärker sig Attentat, ett av Sveriges största punkband. 
Ryktet om festivalen har också spridit sig – till och med 
så långt som till Storbritannien. 

– Oavsett hur det går i år är ambitionen att fortsätta 
också 2014. Vi är så drivna och engagerade. Det stora 
med punken är känslan av att man kan själv om man vill. 
Och alla vill och har kul.

Det hela började som ett skämt på väg hem från 
replokalen. Resultatet blev en tredagars punk-
festival med ett trettiotal band mitt i Bromölla 
som lockade drygt 200 besökare från hela Sve-
rige.  En ungdomarnas egen festival arrangerad 
av unga där lokala akter fick en chans att höras.

– Det kan vara fruktansvärt svårt för punkband att kom-
ma ut och spela, berättar Tom. När vi satt där på väg 
hem från replokalen så skämtade vi om att man borde 
faktiskt fixa en egen festival så att alla får ett tillfälle att 
spela. Sen gick det några dagar innan vi alla kom på att 
det var klart vi skulle göra det!

Sommaren 2012 den 22-23 juli arrangerades den första 

Punken kom till Bromölla

Det sägs att ju fler kockar desto sämre soppa, 
men när det gäller Skepparslövs kvarn är det 
snarare tvärtom. Med ett brett stöd från många 
har kvarnen räddats, renoverats och återigen 
börjat användas för att mala mjöl.

I Skepparslöv strax utanför Kristianstad står Skeppars-
lövs kvarn, en så kallad Holländare som byggdes 1868. 
Kvarnen ägdes av Hembygdsföreningen, som dessvär-
re inte hade råd att behålla den och därför var tvungna 
att sälja. 

– Många var bekymrade för vad som skulle hända med 
kvarnen om den hamnade i privat ägo, säger Christer 
Yrjas, som arbetar på Hushållningssällskapet och är pro-
jektledare för leaderprojektet som drivs kring kvarnen. 
Men det som till en början väckte oro, löste sig på ett 
mycket bra sätt!

Stort engagemang
Skepparslövs kvarn köptes av Kristianstad Lagerhusföre-
ning och Länsförsäkringar, som lät Hembygdsföreningen 
ha fortsatt tillgång till fastigheten. Dessutom var man 
angelägna om att rädda kvarnen för framtiden. 

– Det var då Hushållningssällskapet kom in i bilden, 
berättar Christer. Tillsammans med ägarna diskuterade 
vi ett samarbete och hur man skulle kunna utveckla 
verksamheten vid kvarnen. Redan tidigare hade det 
anordnats kvarndagar ett par gånger om året, nu ville vi 
utveckla aktiviteterna och även använda kvarnen för att 
mala äldre sorters spannmål.

I diskussionerna deltog även Hembygdsföreningens 
kvarnkommitté, Skepparslövs IF, Härlövs IF samt 
Nätverket i Vä. Många kockar, men också många ideella 
resurser som gärna ställde upp i arbetet med att göra 
kvarnen till bygdens landmärke.

Kulturarvet en resurs för företagsutveckling
2012 renoverades Skepparslövs kvarn och samtidigt 
startades försöksodlingarna med gamla spannmålssorter.  

– Det finns ett intresse och en efterfrågan på de gamla 
sorterna, som har värden som nyare spannmålssorter 
saknar, menar Christer. Detta intresse vill vi ta tillvara 
och därför odlade vi sex sorter på försök i fjol, fem 
vetesorter och en råg. I år provar vi åtta sorter.

I 
okto-
ber maldes 
förra årets skörd 
som sedan dess har förvarats i Hushållningssällskapets 
lokaler. För ett tag sedan kördes 30 kilo, 5 kilo av varje 
sort, iväg till en bagare i Kristianstad som ska använda 
dem för att baka bröd.

– Det känns viktigt att få mjölet kommersiellt testat om 
det ska kunna utvecklas till att bli en lokal produkt för 
Skepparslöv, säger Christer. Målet är att kulturarvet ska 
användas för den framtida företagsutvecklingen, därför 
behövs återkoppling från en professionell bagare om 
vilka sorter som är värda att odla vidare.

I arbetet kring kvarnen har responsen och uppslutning-
en från det lokala föreningslivet varit stor och många 
har lagt ner mycket tid och engagemang på att få det fint 
i och kring kvarnen. 

– Det har aldrig varit några problem med att få männis-
kor att ställa upp och hjälpa till, säger Christer. 

Nämner jag något som behöver göras, är det genast 
någon som är där och fixar. Kvarnen är viktig för lokali-
dentiteten och därför känns det extra roligt att projek-
tet också uppmärksammas av lantbrukare och livsmed-
elsförädlare. Det visar att det är många som har glädje 
och nytta av kvarnen och att den har en betydelsefull 
roll i Skepparslövs utveckling.

Nytt liv i Skepparslövs kvarn!

Foto: Malin Pettersson
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snyggare hinder och så. Vi vände oss till alla som har 
småhästar och som ville prova på. Vi hade ett spann från 
8 år till pensionärsåldern på våra arrangemang!

Med hjälp av släkt och vänner fixade Ina, Emma, Marta 
och Ellen nya hinder och skapade nya banor. De mark-
nadsförde sig och anordnade två träningstillfällen och 
två tävlingar i Östra Tommarp, allt för att få fler att testa 
på ponnyagility. 

Genom projektet har tjejerna lyckats skapa en helt ny 
sysselsättning för unga med ponnyhästar. Nu är projek-
tet avslutat men skaparglädjen och aktiviteterna består; 
förberedelserna för säsong 2013 pågår för fullt. Tyvärr 
har vädret fördröjt starten något men annars var tan-
ken att kicka igång säsongen med en strandpromenad 
tillsammans med småhästarna. Det väntar också såväl 
shower som fler tävlingar. Ett nytt samarbete med rid-
hus betyder att arrangemangen kommer att vara mindre 
väderkänsliga framöver.

Att ha drivit ett projekt har varit en bra erfarenhet och 
hjälpen från Julia Falkman, som är ungdomscoach på La 
Source, har varit guld värd. 

– Hon pushade på och visade möjligheter. Hon fick oss 
att ta steget och våga bli stora. Vi har lärt oss mycket: 
att lyssna på andra, att samarbeta och göra en idé av 
flera. Fyra kloka huvuden ihop kan inte bli annat än bra! 
fastslår Ina.

Små hästar och stora gärningar
– Man behöver inte ha en välputsad ponny eller 
det senaste i utrustning – man ska bara ha kul, 
förklarar Ina Jacobsen. Det handlar förstås om 
ponnyagility, en av de nyaste grenarna inom 
hästsporten. Tillsammans med systern Emma 
och syskonparet Marta och Ellen Danielsson 
har Ina tagit ponnyagilityn till Österlen.

– Jag och mina vänner hade småponnysar, berättar Ina, 
och 2009 började vi fundera på om man kunde göra 
något med dem.  Man rider ju inte på småhästar men de 
måste också motioneras. I princip så googlade vi bara 
och stötte på ponnyagility och tyckte att det verkade 
kul. Vi var två från början och sedan växte det sig större 
och större.

Ponnyagilityn påminner lite om agility för hundar – det 
handlar om samarbete mellan häst och människa. Man 
ska kunna hantera sin häst lös och inga spön, piskor eller 
likande är tillåtna. Människan kallas handler och ska leda 
hästen genom en hinderbana.

2012 sökte Ina och hennes vänner stöd från La Source 
, Leader Ystad Österlen-regionen, för projektet Skånes 
Ponnyagility. Ungdomarna har med hjälp av stödet på 
20 000 kronor arrangerat och marknadsfört tränings-
tillfällen och tävlingar i agility med A-ponnysar (en liten 
häst som är maximalt 106 cm i mankhöjd). 

– Genom projektet kunde vi göra allt lite proffsigare 
så att det blev roligare för publiken att titta, säger Ina, 

Foto: Ina Jacobsen

Amanda var till god hjälp för att hjälpa till så att allt flöt 
på och eventet blev proffsigt. 

De fyra tjejerna med Amanda i spetsen engagerade hela 
klassen i förberedelserna inför Dogwalk. Det var inte 
bara prototyper på kläder och att sy kläder som skulle 
göras. Man skapade även affischer, tryckte t-shirts, 
byggde en scen med ljud och ljus, skapade låtlistor och 
gjorde hembakta hundkex. Dessutom skulle modell-
hundar engageras och tas om hand. Som grädde på mo-
set visades också en inövad hunddans upp under kvällen.

Tillsammans anordnade ungdomarna ett unikt och om-
skrivet event som lockade över 100 besökare en onsdag-
kväll i Svalöv.

– Man var tvungen att ha koll på mycket – klart man 
lärde sig massor, menar Amanda. Att få 20 ungdomar 
att göra vad de ska är tufft och man kände sig lite tjatig 
ibland. Men vi hade jätteroligt! Det gav uppmärksamhet 
och var lite udda, fortsätter hon. Det roligaste var att sy 
hundkläderna. Vissa var ju bara på skoj och inget som en 
hund ska ha på sig hela tiden. Amanda syr fortfarande 
hundkläder då och då, men mest på kul till den egna 
hunden eller någon kompis hund.

Den 7 mars 2012 fylldes Svalöv av läckra mode-
djur. Då anordnades nämligen Dogwalk – en 
modeshow för hundar.  100 nyfikna besökare 
samlandes för att snappa upp det senaste skri-
ket för sina bästa vänner – hundarna. Bakom 
det innovativa arrangemanget stod fyra 17-åri-
ga tjejer.

– Först var tanken bara att sy hundkläder, säger projekt-
ledaren Amanda Clarin. Sedan kom idén att även visa 
upp dem. Vi fick alla i klassen att göra en prototyp och 
sedan sydde vi upp de flesta som sedan visades upp på 
modeshowen.
Amanda går Djurvårdsprogrammet på Svalöfs Gymna-
sium. Under en kurs i projekt och genomförande fick 
klassen i uppdrag att ta fram en projektidé. 

–Vi skulle ju inte genomföra idén, berättar Amanda, så 
därför kläckte vi så många konstiga idéer vi bara kunde 
komma på. I min grupp ville vi göra något med hundar 
eftersom alla hade ett hundintresse. Så kom vi på det 
där med att sy hundkläder.

Att sedan hundkläderna skulle visas upp kom som ett 
naturligt steg. Stöd på 6 000 kronor söktes från EU 
på landet, Leader Skåne Nordväst Södra, som enligt 

Senaste skriket för bästa vännen finns i Svalöv

Foto: Linda Hallberg
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Att vara som en bror för någon betyder något 
positivt; både trygghet och förtroende. Någon 
att anförtro sig åt, någon att ta upp känsliga 
frågor med. I Leaderprojektet Din bror i Häss-
leholm och Perstorp arbetar man med att fånga 
upp ungdomar som inte ”knäckt koden” till 
samhället, skolan eller sig själv. Metoden har 
skapats av bland annat beteendevetaren Driton 
Rama. 

Driton Rama var 8 år när han kom till Sverige ifrån 
Kosovo. Han fick känna på känslan av att tappa fotfästet, 
att inte höra hemma vare sig i den traditionella kultur 
han kom ifrån eller den moderna västerländska kultur 
han nu bodde i. 

– Det gäller att ta ställning. Bestämma sig för vem man 
vill vara, berättar Driton.

Unga pojkar ofta osäkra
För att hitta svar började han läsa psykologi och beteen-
devetenskap och träffade så småningom Tyko Granber-
ger som arbetade på Rädda barnen. Tyko introducerade 
Driton i arbetet med ungdomar och vad som begränsar 
de unga i den moderna världen. Driton bidrog med 
erfarenheter och svårigheter i familjer ifrån den tradi-
tionella världen. 

– De lever nära sina föräldrar, har svårt att knyta nya 
kontakter. Flickorna är mycket bättre på att ta hand om 
varandra, våga gå vidare, plugga och skaffa jobb menar 
Driton. 

Tillsammans med Tyko Granberger och Genc Uka, en 
man som engagerat sig i hedersrelaterad problematik, 
skapade de en samtalsmetodik med utgångspunkten att 
få deltagarna att hitta sin inre trygghet. Driton bidrog 
med namnet Din bror och kände starkt att metoden 
skulle kunna bidra med det han själv saknat när han kom 
till Sverige. En trygg vuxen som förklarar den värld 
han lever i och samtidigt förstår den värld han kommer 
ifrån. Att plocka fram det bästa av dessa två världar.

Din bror hjälper integrationen på landsbygden
I Leaderprojektet genomförde man Din bror metoden 

i både Hässleholm och Perstorps kommuner med fokus 
på att nå ut till ungdomar boende på landsbygden.

Projektledare har Edina Buraserovic på Hässleholms 
kommun varit och samtalsledare Dritons lillebror Bu-
rim Rama samt Ali Mahmood, båda med erfarenhet av 
arbetssättet Din bror.

– Under 2012 har vi haft 10 grupper där vi har nått ca 
70 unga killar från olika delar av området Hässleholm 
och Perstorp. Killarna har varit positiva och visat ett 
stort intresse att delta i dessa grupper.  Din Bror grup-
per ger ungdomarna möjlighet att prata om sina tankar 
och känslor, skapa gemensamma minnen som främjar 
deras utveckling berättar Edina.

De träffade ungdomarna gruppvis i skolan en gång i 
veckan under ett par terminer. Skolan är en naturlig 
mötesplats. Gruppsamtalen delas upp i teman som vän-
skap, familj, pengar och sex. Kunskapen och den trygga 
plattform de får att stå på överför de på sina familjer. 
Ungdomarna blir brobyggare mellan den gamla och den 
nya världen, menar Driton.

Inte bara nya svenskar behöver trygghet
– Samtidigt finns det svenska ungdomar som också ham-
nat snett då föräldrarna ger dem för lite av sin tid och 
det blir svårt att hitta vägar till ett bra liv. De har också 
stor nytta av Din bror metoden fortsätter Driton.

Trygga människor gör sällan bus. Det är lättare att 
människor som är ute på ett gungfly gör det om ingen 
förklarar vilka normer och regler som gäller. Din bror 
metoden börjar och slutar med en kram. Så enkelt och 
mänskligt som så många behöver. Din bror gör skillnad 
och ger framtidstro åt ensamma själar. Driton avslutar; 

– Ensamhet förenar så många killar. De kan ha många 
vänner men är ensamma om sina tankar och får han-
tera alla svåra upplevelser i livet själv. Det är vi levande 
exempel på.

Årets Integrationssatsning
Din Bror  

i Hässleholm & Perstorp När Leader Lundaland hade etablerats vände 
sig Harlösa byalag till kulturarbetarna i byg-
den och bad dem hitta på ett spännande pro-
jekt. Kerstin Jakobsson, konstnär, tog efter en 
sömnlös natt tag i saken. Nu finns ett Artist-in–
residence kallat ARNA i Fågelriket och konst-
närerna lyfter naturens värde även för lokalbe-
folkningen.

När Kerstin Jakobsson får reda på att de vunnit priset 
som Årets miljösatsning i Skåne blir hon glatt överras-
kad och utbrister;

– Tänk vad roligt, äntligen får vi uppmärksamhet för 
precis det som projektet handlar om; naturen och dess 
värden för vår bygd! Vi kulturarbetare är friare att 
arbeta med naturens värde än naturvetarna berättar 
Kerstin vidare. Vi vågar ta ett annat grepp. Men att som 
kulturarbetare bara ”hitta på något” sådär utan vidare 
gick inte utan det krävdes en process.
Samverkan med högt uppsatta mål

Huvudfrågan som genomsyrade projektet man sökte 
resurser för hos Leader Lundaland var hur man får folk 
intresserade av naturen i framtiden. Den bild vi har av 
landsbygden blir lätt en platt romantisering av något 
som relateras till vykortlandskap.

– Allt färre har en relation till landsbygdens landskap, 
det blir helt enkelt svårare att förstå sammanhang och 
processer i naturen. Vi tänkte oss därför försöka beröra 
människor på ett annat sätt berättar Kerstin. 

ARNA som i Art & Nature 
Kanske är det lite av svensk jantelag att inte våga se sitt 
eget område som fint och värt ett besök, att det behövs 
andra som öppnar ögonen helt enkelt. Inom området 
finns ett 10-tal skyddade naturområden. Det var dessa 
värden i bygden projektet såg en potential i.

Området korsar tre kommungränser, Lund, Eslöv och 
Sjöbo. Dialog har varit den främsta aktiviteten och att 

alla i bygden ska få känna sig delaktiga. Projektet inven-
terade bygdens företag, kompetens och syn på bygdens 
framtid och möjligheter.  Ett tydligt underifrånperspek-
tiv, ett signum för ett bra Leaderprojekt.  Resultatet 
blev ett Artist-in-residence kallat ARNA i Fågelriket. 
Uppdraget för residensets profil är att uttrycka männis-
kors förhållande till naturen.

Internationellt fokus och lokal förankring
2012 fick ARNA 150 ansökningar från kulturarbetare 
och miljövetare verksamma i 40 länder. 10 har valts 
ut. Svensk natur och kulturhistoria har en stark drag-
ningskraft internationellt . De utvalda får vistas och bo 
i området, de får nya intryck och lämnar efter sig nya 
uttryck som presenteras på utställningar, konserter. 
Framförallt skapas nya kontakter.

Fågelrikecentrum
Visionen är att bli en betydande internationell mötes-
plats där man förmedlar kreativa kunskaper om naturen 
genom gränsöverskridande samarbeten. Projektet ar-
betar vidare med att få med så många som möjligt med 
samma vision och mål;

– Verksamheten är då inrymd i ett hus med milsvid 
utsikt över Fågelriket avslutar Kerstin.

Årets Miljösatsning
ARNA

Med konstnärers hjälp lyfts naturens värde i fågelriket

Din bror metoden – att välja det bästa av två världar

Foto: Andrew Sawyer



”Vi vill vara ett 
alternativ till den tra-

ditionella antikroppspro-
duktionen där djuren ofta 
hålls i stora djurhus utan 
dagsljus eller möjlighet 

att gå ute.”
Lovisa Hessle Bergman, 

grundare av Capra Science

– Vi vill vara ett alternativ till den traditionella anti-
kroppsproduktionen där djuren ofta hålls i stora djurhus 
utan dagsljus eller möjlighet att gå ute, berättar Lovisa. 
Därför har vi skapat en etisk produktion där getterna 
har tillgång till beteshagar och bra mat. Vi ser till att 
djuren har god hälsa och slipper stress, vilket i sin tur 
ger dem bättre immunförsvar och därmed mycket fler 
antikroppar i blodet. Så när djuren mår bra blir också 
kunderna glada!

Hos Capra Science bor runt 100 getter. Några av dem är 
avelsdjur, medan andra är blodgivare och ger två deci-
liter blod per månad. Eftersom antikropparna tas fram 
specifikt för varje enskild kund, är varje get är unik och 
värdefull. 

Hjälper hotad art
Capra Science kunder återfinns främst i Europa och 
flera har vänt sig till företaget just på grund av deras 
etiska och ekologiskt certifierade djurhållning. 

– Vanligtvis brukar antikroppsproducerande företag 
hålla en låg profil, men det behöver inte vi göra, menar 
Lovisa. Vi är stolta över det vi gör och att djuren har det 
bra. Företaget går framåt hela tiden och vi har därför 
fått dubblera stallytan. Investeringar är alltid en balans-
gång, men tack vare ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen 
har det gått bra.

För att ytterligare bidra till djuren väl och ve, har Capra 
Science bestämt sig för att ha svensk lantrasget som 
besättning. Rasen är utrotningshotad och företagets 
besättningar är en av de större i Sverige. 

– Vi tänkte att när vi nu ändå skulle ha getter kunde vi 
lika gärna bidra till att bevara mångfalden! säger Lovisa. 
Svensk lantrasget är en tålig och fantastisk fin ras, som 
passar väldigt bra för vår verksamhet. Jag har jobbat 
mycket med djur och håller dem väldigt kära, därför är 
jag glad över att ha byggt upp en verksamhet som utgår 
från djurens bästa samtidigt som den gör något värde-
fullt för samhället.

Glada djur och nöjda kunder
Glada djur och nöjda kunder – det är vad Capra Science 
strävar efter när man tillverkar antikroppar ur getblod. 
Getterna lever fritt i en naturlig miljö, lyckliga men 
ovetandes om hur värdefulla de är för att diagnosticera 
sjukdomar och hjälpa människor till ett bättre liv.  

– Det är inte många som känner till i vilken stor ut-
sträckning antikroppar används i vårt samhälle, säger 
Lovisa Hessle Bergman, medicine doktor i medicinsk 
genetik och forskare, som startade Capra Science 2007. 
Antikroppar är ett fantastiskt bra redskap för att di-
agnosticera sjukdomar, men det används också i till 
exempel graviditetstester och inom livsmedelsindustrin 
för att upptäcka spår av nötter.

Antikroppar produceras likt en vaccination genom att 
man injicerar ett rent pro-

tein i ett djur, vars 
immunförsvar 

då reagerar 
och börjar 

producera 
antikrop-
par mot 
ämnet. 
Djuret 
blir 
sedan 

blodgi-
vare och ur 

blodet kan 
antikropparna 

utvinnas. Proce-
duren är helt ofarlig 

för djuret.

Ett etiskt alternativ
Oftast används getter i framställningen av antikroppar 
och så gör även Capra Science, men man gör det på ett 
sätt som är unikt inom branschen.

Årets Innovation
Capra Science

Vinnare av Årets Innovation, Lovisa Hessle Bergman på Capra Science.

Getter som gör nytta inom sjukvård och forskning
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Svetskurs
Ett gäng killar från 

Klippan ville utveckla sina 
fritidsprojekt –garagemeck 

med EPA traktorer.

Tjejmässa i Klippan
Ett gäng tjejer från Klippan 

ville att det skulle” hända något 
kul” i samhället. De skapade en 

mässa för att lyfta, motivera 
och inspirera tjejer i 

kommunen.

Tobbes Skiva
Ett gäng killar från Båstad 
sökte pengar för att fixa 

utrustning till fritidsgården för 
att möjliggöra inspelning av 

musik.

Tralier Gabriel Klint
En ung tjej från projektgruppen 
har skrivit en bok som hon vill få 
publicerad. För att marknadsföra 
bokprojektet skapade teamet en 
filmtrailer. Temat självmord har 

engagerat och intresserat 
många krafter och ideella 

skådespelare.

Konst i Röstånga
Fyra ungdomar arrangerade 

en konstutställning med 
egenproducerade alster i 

Röstånga sommaren 2012. 

Östra Karup goes 
medeltid

I Östra Karup saknade ungdomarna 
något att göra. De planerade och 

genomförde därför ett lägerbesök i 
en medeltidsby i Småland. Därefter 

lärde de ut sina kunskaper i 
skolan i byn.

Filmvisning av kortfilm
En ung filmskapande tjej, 

men projektgrupp hyrde Bio 
Grand i Ljungbyhed och visade 
sitt verk ”Som vi var” för den 

lokala publiken.

Skejt i Röstånga
Ett stort antal skejtande 

ungdomar saknade en ramp. 
EU p landet blev lösningen och 

många i byn engagerade sig i 
bygget!

Skåne Nordväst Norra

Grillplats i Löberöd 
Projektgruppen vill skapa 

en trevlig mötesplats som alla är 
välkomna till, en plats där ungdomar 
kan umgås för att stärka gemenskapen 

mellan varandra. De ska bygga en 
stationär grillplats som ska vara 

trevlig och hållbar. 

Cykelbana i Löberöd
Tre unga killar ska bygga 

en cykelbana med olika sorters 
hopp och gupp i Löberöd. Deras 
syfte är att ordna en ny arena för 
utomhusaktiviteter och på så sätt 
bidra till att ungdomar får en mer 

kvalitativ fritid med motion 
och frisk luft. 

Mittskåne

Skate & Create 4.0
Projektgruppen ska bygga en 

inomhusramp för skateboardåkning 
i Stehag. De vill utöka möjligheterna 

till att åka skateboard även på vintern. 
Detta kommer att ge ungdomar en 

ny sysselsättning som gör deras 
fritid både roligare och mer 

meningsfull. 

Musikfestivalen WTF 
STENHAG

Fyra unga tjejer ska anordna en 
musikfestival i Stehag med blandade band. 
De vill ge en chans till lokala/mindre band 
att slå igenom. De kommer även att ta dit 
andra aktiviteter så som sumobrottning 

och ansiktsmålning. 

Moody Blue
Moody Blue är ett projekt som 
drivs av ett popband från Höörs 
kommun. De sex ungdomarna 
håller på att spela in en skiva 

och göra en rad spelningar. De 
kommer även arrangera en 

minimusikfestival. 

Höörs Rockprojekt 
Ett initiativ av Höörs Rockklubb 
och har som mål att motivera och 

inspirera unga musiker i Mellanskåne 
att träffas och skapa musik tillsammans. 

Genom ett läger fyllt av film, 
låtskrivande, rep och en hemlig 

gäst hoppas man olika band 
kommer att bildas. 

UNICEF Eslöv
Projektetgruppen ska skapa en 

frivilliggrupp inom Unicef vilket 
kommer ge möjlighet för ungdomar 

att engagera sig och ge möjlighet till att 
uttrycka sina åsikter och idéer, vara med 

och diskutera barnrättsfrågor och 
utvecklingsproblem samt engagera 

sig i olika aktiviteter gruppen 
arrangerar. 

Consert at the Barn
Concert at the Barn är ett projekt 
som drivs av en rockgrupp från 

Hörby kommun. Projektet innehåller 
inspelning av en skiva, skapandet av en 
dokumentärfilm om hur okända band 

och unga musiker kan jobba för att 
förverkliga sina drömmar och det ska 

hållas två konserter där lokala 
band spelar.

Från replokal 
till Spotify

Projekt syftar till att inspirerar 
unga musiker. En del av projektet 
består av att visa ungdomarna hur 

en studioinspelning går till och 
den andra är att arrangera en 

spelning. 

Moviestar Hotspot Kölleröd
Moviestar Hotspot Kölleröd

Projektgruppen består av tre killar 
som ordna en filmkurs i Kölleröd. 

Kursen innehåller allt från att skriva 
manus, filmteknik till hur man redigerar. 

Målet är att producera en film om hur 
det är att vara ung i området. 

Kan musik förändra världen
Projektgruppen satte upp 

musikföreställningar tillsammans med 
Kulturskolan i Eslöv för att skänka glädje, 
göra fler medvetna om de problem som 
finns runt om i världen och att inspirera 
andra ungdomar till att göra ett liknande 
projekt och få upp fler ögon för musiken. 

Försteställningarna sattes ihop med 
hjälp av ca 65st ungdomar från 

trakten.  

Tjejcafé med övernattning
Projektgruppen består av ett 

gäng tjejer som ordnade ett tjejcafé 
med övernattning i Stehag. Evenemanget 

genomfördes på den Internationella 
kvinnodagen. Bakgrunden till projektet är 
att skapa systerskap. Att låta tjejerna skapa 
ett nätverk samt stärka tjejers självkänsla 

och självförtroende. 
 

RingsjöLAN
RingsjöLAN drivs av ett 

gäng spelintresserade ifrån 
Höör. De har fått projektstöd för 

att kunna köpa in teknisk utrustning 
och marknadsföra sig. Projektet drivs 

i samarbete med Älvkullen som 
har ställt upp med lokal för 

LAN:et.

Delprojekt av Unga - Leader i Skåne
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Kävlinge Fingerboard Event
Projektgruppen, fyra killar i 

åldern 13-15 år från Kävlinge, har 
fingerboarding som passion.  De byggde 

banor och genomförde två tävlingar. Efter 
eventet kommer flera av ramperna stå på 

olika skolor i Kävlinge kommun så att 
fler kan ta del av fingerboarding.

Lundaland

Skåne Nordvästa Södra

Workshop i 
srayfärgsmåleri

Några medlemmar i Höganäs 
Skateförening ville avdramatisera 

graffiti. De arrangera en workshop där 
deltagarna fick teori- & teknikpass. 12 

målningar gjordes som visades vid 
nya skaterampen.

E-sport i Asmindtorp
Ett par datorspelsintresserade 

killar arrangera ett LAN i 
Asmundtorp tillsammans med byalaget 

och idrottsföreningen. De fick en 
nytändning och tillsammans har de nu 
fått förstudiepengar från Leader för 

att undersöka hur de kan utöka 
fritidsaktiviteterna för byns 

unga. 

Dogwalk
Projektet var att baka hundkex 

och sy hundkläder som visades upp 
i ett proffsigt arrangemang i Svalöv. 
110 besökare kom, lokaltidning och 
lokal-tv gjorde reportage och byn 

fick ett otroligt uppskattat och 
välbesökt kvällsevent. 

Sommarpyssel
Tre unga tjejer i Härslöv skapa 
en pysselkurs för barn under 

sommarlovet. Deltagarna fick testa 
en massa olika pysseltekniker och nästa 

år vill byalaget och kyrkan fortsätta 
samarbetet och sponsra med gratis 
lokaler. Gruppen har även startat 

en förening

Junior Rangers
Junior Rangers på Kullaberg 
ville skapa nätverk med andra 

miljöintresserade unga i England. En 
studieresa gjordes och gruppen lärde sig 
miljöjämförelse och praktiskt parkarbete. 
Gruppen har en utställning på Natturrum 

och kommer vara mentorer till nya 
Junior Rangers. 

LGB Online
Sju teknikintresserade killar 
lärde sig bygga datorer från 

grunden. De har nu byggt tre 
datorer, startat en spelförening 
och arrangerar spelaktiviteter i 

Lerberget på fritidsgården. 

Viarpare för framtiden
 Viarps kör- & ridklubb 

ville stärka byns ungdomar och 
förbereda dem för arbetslivet 

genom teoretiska och praktiska 
utbildningspass. De fixa 5 

utbildningstillfällen och drog 
till sig över 100 deltagare. 

Marknadsföring Ljus & Brus
Kulturföreningen Ljus & Brus 

ville nå ut till Svalövs unga med 
sina arrangemang och därigenom få 

fler deltagare och visa att det finns bra 
kulturevenemang i byn. De gjorde en 

massiv informationskampanj i byn 
och lyckades få ut sitt budskap på 

skolorna och i föreningarna. 

Navet i Tågarp
Tre killar och tjejer skapa en 

mötesplats för unga tillsammans med 
Tågarps idrottsklubb. Nu har byn fått 
fritidsaktiviteter och ett nav där unga 
och gamla kan träffas och göra saker 

tillsammans som att baka eller 
spela biljard.

Öppet hus i Torp
Projektet var att arrangera 

öppet hus på kulturungdomsgården 
i Teckomatorp. Detta för att visa upp 

och lansera verksamheten för byn 
och ungdomarna. Massa prova-på-
aktiviteter som graffitiworkshop, 
pysselverkstad, spela instrument 

och pingisturnering.

Ystad/Österlen

Skånes Ponnyagility 
Projektet går ut på att arrangera 

träningar och tävlingar i agility för 
Ponnyhästar. Projektgruppen avser köpa in 
material i form av bommar, koner, plankor 
och annat byggmaterial. Gruppen vill locka 

fler att börja med Ponnyagility och avser 
också att starta en förening för fortsatta 

träningar och arrangemang.

Agilityläger 
för ungdomar 

Projektet är att ordna ett 
tredagars agilityläger för 

ungdomar för att locka fler 
ungdomar att engagera sig 

i denna hundsport.

Ystad ur en annan synvinkel
Projektet syftar till att filma, redigera 
och producera en film om Parkouren 

och dess utövare i Ystad med omnejd. Allt 
för att bidra till en positivare syn på denna nya 
sport. I den färdiga filmen kommer intervjuer 
varvas med inspelningar från träningar, läger 
och andra Parkour-events. Filmen är sedan 

tänkt att spridas via sociala medier och 
internet, samt visas för anställda i 

kommunen. 
Projektledarkurs
Projektet innebär 
att ungdomar får 

kompetensutveckling genom 
att gå en projektledarkurs 

tillsammans med 
ArtCom AB.

Fotoutställning  
En fotoutställning i 

Simrishamn av och med Nadja 
och hennes kompisar, med fotografier 

från New York, Skottland och Barcelona. 
Tanken är att skildra skillnader mellan 

vårt land och andra länder och inspirera 
andra ungdomar att börja fotografera sin 
omvärld. Projektet ger projektgruppen 

bra erfarenhet av att arrangera en 
utställning med allt vad det 

innebär.

Världspremiär Osynlige Ove
Projektgruppen arrangerar 

världspremiär för filmen Osynlige Ove 
på biografteatern Grand i Simrishamn, med 

röd matta, mingel, fotograf och allt annat som 
hör till en premiär. Tanken är att synliggöra 

ett projektarbete som många av kommunens 
ungdomar varit inblandad i och att sporra 
andra att börja göra film. I projektgruppen 

drömmer man om att i framtiden 
skapa en årlig filmfestival i 

Simrishamn.

Beat Root Festivalen 2.0 
Projektet syftar till att 

vidareutveckla en tidigare 
musikfestival och tillvarata och 
samarbeta med lokala aktörer 
och det att alla medverkande 

ställer upp på ideell 
basis.

Young Pilots 
Projektet erbjuder 

ungdomar en insikt i flygets 
värld genom flygningar och 

studiebesök samt en möjlighet att 
skapa nya kontakter med andra 

flygintresserade ungdomar 
från hela Skåne.

Epic Club 
Projektet syftar till 

att arrangera en klubb med 
Dubstep musik på Ungdomens Hus 
i Ystad. Målet är skapa en dansklubb 

för ungdomar mellan 13-16 år med bra 
DJ, fräckt ljus och schysst stämning. 

Projektet bidrar också till att ge 
projektgruppen en bra erfarenhet 

av arrangörskap.

Vänskap utan 
gränser 

Projektet är att arrangera 
en temakväll på FN-dagen för 
att uppmärksamma rasism och 

diskriminering. Genom specialskriven 
musik, olika samarbetsövningar och 

-utmaningar samt framträdanden vill 
man få besökarna att lämna sin 

komfortzon och lära känna 
nya människor.
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Kraftverk 2.0
Projektet syftar till att ordna 

en inspirationsresa till KFUM-
huset i Jönköping för engagerade 

ungdomar som vill utveckla KFUM-huset 
i Ystad. Projektgruppen kommer knyta 
viktiga kontakter, bli inspirerade, skapa 
visioner och lära känna varandra bättre 

i den grupp som i framtiden ska 
utveckla ett mer levande KFUM-

hus i vår region.

U-LAG 2
Projektet syftar till att 

tillsätta, utbilda och coacha 
en Ungdomsstyrelse (U-LAG) 

med ungdomar mellan 13-25 iYstad-
Österlenregionen. U-LAG har till uppgift 
att inspirera och stödja andra ungdomar 

som vill genomföra sina projektidéer 
samt att ta beslut om vilka 
delprojekt som ska beviljas 

pengar. 

Spa-bygge
Projektet syftar till att 

bygga färdigt en påbörjad 
bastu i KFUM-huset i Ystad. 
Projektgruppen kommer lära 

sig att samarbeta och med tiden 
förhoppningsvis locka fler 

besökare och föreningar till 
huset.

Musikalskola
Projektgruppen kommer 

att starta en musikalskola för 
ungdomar  i Tomelilla, en möjlighet 

för ungdomar att utvecklas inom sång, 
teater och dans. Ett nyskapande projekt som 
säkert kommer kicka igång Tomelillas musik- 
dans- och teaterscen och bidra till framtida 

grupper och uppsättningar. Unga 
kulturentreprenörer ges dessutom 

möjligheten att prova på sina 
idéer i verkligheten.

Film & teater i Kenya
Projektgruppen kommer att åka 

till Kenya för att göra teater och en film 
tillsammans med en grupp massajbarn, 

filmen kommer sedan att visas på biograferna 
i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad. Ett 

utbyte (brevväxling) mellan barn i Sverige 
och Kenya kommer också att initieras. 
Projektet kommer att ge svenska barn 

och ungdomar en möjlighet att lära 
känna en annan kultur. 

Hiphopröj
Projektet syftar till att 

lyfta fram mindre etablerade 
hiphopartister genom att anordna en 

hiphopkväll på Ungdomens Hus i Ystad. 
Projektgruppen lär sig att budgetera, 

planera, marknadsföra och genomföra ett 
konsertevenemang på en professionell nivå. 

Samtidigt inspireras eventuellt framtida 
artister och de artister som redan 
finns får hjälp att etablera sig och 

sprida sin musik.

Cheerstars Sjöbo
Projektet går ut på att ordna en kurs 

i cheerleading och en kurs i streetdance 
för ungdomar i Sjöbo med omnejd. 

Projektgruppen kommer dels att lära sig 
hur man arrangerar egna kurser med allt vad 
det innebär (marknadsföring, lokalbokning, 

kontraktskrivning, anmälningar m.m.) 
men också få se sina drömmar bli till 

verklighet och bidra till sann 
landsbygdsutveckling.

LAN Simrishamn 
Projektgruppen ska arrangera 

ett LAN för cirka 50 deltagare i 
Simrishamn, vilket gger spelarna möjlighet 
att delta i ett större LAN i sin egen region. 
Projektgruppen presenterar ett välplanerat 
genomtänkt projekt och kommer definitivt 

att utvecklas och lära sig mycket om 
både arrangörskap, organisation, 

ledarskap och teknik.

Creative Youth 
Expo of Danse Macabre

Projektet går ut på att arrangera 
en konstutställning och en mässa i Ystad 

på temat asiatisk kultur och subkultur med 
unga konstnärer och utställare i fokus. Mässan 

kommer vara i samband med konstrundan 
under påsken 2013. Många ungdomar ges 

möjlighet att visa upp sin kreativitet 
och livsstil under en vecka då många 
konstintresserade besöker just Ystad-

Österlenregionen. 

 
Agility för tävlingsfolk

Projektgruppen ska arrangera ett 
tredagars läger för de som tävlar i agility 
med fokus på hur tävlingar går till, med 

allt vad det innebär: banor, regler, psykologi 
samt massage och stretchning för hundar. 

Lägret avslutas med en tävling och uppvisning. 
Projektgruppen kommer knyta många nya 
kontakter och lära sig hur man arrangerar 

ett läger, förmodligen kommer också 
intresset för tävlingsagility att och 

spridas bland unga.

Asiatiskt konvent
Projektgruppen  arrangerar 

ett heldagskonvent för ungdomar 
som är intresserade och nyfikna på den 

asiatiska sub- och populärkulturen. De är  en 
blandning av mässa, fest och social tillställning, 
med alltifrån manga (serier), amine (animerad 

film) och cosplay (maskerad/ performance) 
till TV-spel, karaoke, arkad- och brädspel. 

Projektgruppen är sen redo att starta 
förening och driva årligen 
återkommande konvent.

Parkour i Ystad 
Projektet är att starta 

upp parkourträning två 
gånger i veckan i Ystad. Två av 
Ystads mest framstående unga 
parkourutövare kommer träna 

andra ungdomar i sporten 
hela våren 2011.

Feministisk kväll 
Projektet är att arrangera 

en feministisk kväll på 
internationella kvinnodagen för 
att sprida kunskap om feminism 
och öppna ögonen för orättvisor. 

Evenemanget innehåller 
föreläsningar, självförsvarskurs 

och musik. 

Tävla med oss 
Projektet är en 

idrottstävling för ungdomar. 
Syftet är att få fler att intressera sig 
för kost, idrott och hälsa. Projektet 

kommer jobba fram ett helt nytt 
poängsättningssystem som de 

kommer använda sig av.

Aufan (Av unga, 
för alla)

Projektet är en konstutställning av 
och med ungdomar. 15 st unga, lokala 

konstnärer kommer att ställa ut allt ifrån 
hattar till kläder och tavlor. De dokumenterar 
hela processen genom att filma och resultatet 

kommer visas upp under utställningens 
sista dag. Workshops kommer 

arrangeras, bl a med unga kvinnliga 
graffitikonstnärer.
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Bollerups 
Danskvällar 

Projektet är att arrangera 
danskvällar på Bollerups 

Naturbruksgymnasium en gång i 
veckan under januari-mars 2011. Det 
kommer vara olika danser varje gång 

och deltagarna kommer få rösta 
fram vilka danser som ska 

erbjudas! 

Abadá Capoeira 
Projektet handlar om att 

starta upp en Capoeiragrupp i 
Ystad. Capoeira är en afrobrasiliansk 

kultur som erbjuder många 
uttrycksmöjligheter genom rörelse, 

sång och musik. En prova-på-
Capoeira dag arrangeras för att 

locka nya deltagare till 
gruppen.

Klättervägg på 
regementet 

Projektet handlar om 
att bygga en klättervägg på 

regementet i Ystad. Projektgruppen 
ska även certifiera sig som 

klättringsinstruktörer för att 
garantera säker och trygg 

klättring. 

Art Four
Projektet är en 

konstutställning av och med 
ungdomar under konstrundan 

på Österlen. Syftet är att ge unga 
konstnärer en chans att visa upp 
sig och att de ska få möjlighet 

att äga en hel utställning!

Tjejjouren 
Astrid 

Projektet syftar till att starta 
en tjejjour i Ystad. Syftet är att 

komma igång, organisera sig, skapa 
grundplåten för att senare driva 

jouren med andra medel 
och i samarbete med 

andra. 

Inte till salu 
Projektet handlar om 

att uppmärksamma ämnet 
trafficking. En tidsskrift framställs 
och distribueras och en temadag 
arrangeras där en representant 

från ECPAT håller ett 
föredrag. 

La Source 2.0 
Projektet är en 

vidareutveckling av 
ungdomsstyrelsen, där syftet 

nu är att rikta uppmärksamheten 
internationellt och göra ett 

utbyte med andra ungdomar 
i Europa. 

Advokatfirman K 
Å T AB (Karl Åke Thyrell) 

Projektet är en samproduktion 
mellan Teater Kevinsv, Byggprogrammet 
och Estetisk verksamhet i Ystad. Syftet är 

att erbjuda kultur under en månad när det 
annars inte händer något (januari), prova 

på formen ”speed-production” och en 
föreläsning kring hur man sätter upp 

en egen teaterproduktion och 
skriver ett manus.

Go Longboard!
Projektet syftar till att ta fram 

marknadsföringsmaterial i form av 
affischer, klistermärken och t-shirts åt 

longboardgruppen Team Satisfied för kunna 
värva fler medlemmar. Gruppen visar sedan 

upp sig på Sommarfestivalen i Simrishamn i ett 
mysigt tält med soffor, godis, longboardfilmer- 
och tidningar, quiz, hemmagjorda longboards 

och longboardexpertpanel m.m. I 
framtiden hoppas Team Satisfied på fler 

medlemmar till tävlingar, resor 
och utflykter. 

Tänk om
Projektet går ut på att skapa 

en föreställning med dans, sång och 
teater som berör och förmedlar en känsla. 

En kreativ process där projektgruppen själva 
gör allt ifrån att skriva manus, regissera och 

koreografera till att marknadsföra och att agera på 
scenen under de två föreställningar strax utanför 
Brantevik. Projektet är omfattande och intressant 

och projektgruppen kommer utvecklas, 
samtidigt kommer säkerligen andra 

ungdomar att inspireras till att prova 
på scenkonsten.

Mountainboard camp
Projektet går ut på att under en dag 

låta alla som vill prova på Mountainboard 
i Brösarps backar. Denna helt nya brädsport 
förklaras enklast som en hybrid mellan en 

skateboard och en snowboard som man åker utför 
med. Projektgruppen erbjuder vår region någonting 

helt nytt och sporten kommer med all säkerhet 
få fäste på Österlen, med tanke på skidbacken i 
Brösarp som redan har både lift och varierande 

terräng. Projektet ger projektgruppen 
bra erfarenhet av att arrangera 

sportevenemang på 
landsbygden.

 
Skivsläpp och inspirationskväll 
Projektet går ut på att bandet 

Okå spelar in en skiva i en professionell 
inspelningsstudio och försöka få den 

publicerad på Spotify och Itunes. Genom 
sociala medier kommer andra kunna följa deras 
resa genom inspelning, omtagningar, skivtryck, 

kontraktskrivning och publicering. På efterföljande 
inspirationskväll och skivsläpp presenterar 

bandet sina erfarenheter och ger tips till andra 
inspelningssugna band och artister så 

att de kan få en bild av hur hela 
processen går till. 

Invigning av 
skaterampen i Simrishamn 

Projektet handlar om att lansera 
den nybyggda rampen i Simrishamn 

och därigenom sätta kommunen på kartan 
som en del av skatescenen i Skåne. Det 
blir en rejäl kick-off där man bjuder in 
skatare från andra föreningar i Skåne 
och rekryterar nya medlemmar till 

lokalföreningen.

S M F - Soffta 
Music Festival 

Projektet är en ”fri scen” på 
Soffta Fritidsgård i Tomelilla och 

därigenom öppna upp en möjlighet 
för små och oetablerade band att 

uppträda, skaffa sig scenvana 
och visa upp sig. 

Smarty Pants High 
Projektet är en TV-

serieinspelning som handlar 
om Smarty Pants High - den mest 

dysfunktionella skolan i världen! Målet 
är att spela in 7 avsnitt á 20 min och sen 

arrangera en filmpremiär för att visa resultatet. 
En öppen audition där alla intresserade 
fick delta. Kompetensutveckling och 
redigeringsmöjlighet genom att ny 

mjukvara installerats och gjorts 
tillgänglig på Ungdomens Hus 

i Ystad.

Back to the 
Urban Style 

Projektet är en tvådagarsaktivitet 
där det erbjuds workshops i 

breakdance, rap och graffiti, för att 
sen kunna visa upp resultatet i en stor 

show där alla deltagarna är med. 
Musik och streetart i en stor 

förening!

Stolthet 
Projektet är en kväll 

för ungdomar i S:t Olofs 
medborgarhus under helgen 

”Österlen Lyser” där det kommer 
erbjudas wokshops i hur man 

riggar en ljud & ljusshow, 
öppen scen och 

spelningar. 

LAN@Tomelilla 
Projektet är ett LAN som 

arrangeras på Kastanjeskolan 
i Tomelilla. Gruppen bakom gör 

detta i ett led att nästa år arrangera 
ett större LAN med deltagare hela 
Sverige. Nu första gången siktar de 

på 40 deltagare. Nästa gång 100 
deltagare.

2 män för 
mycket i en säng 

En teaterproduktion som 
bryter ny mark — en buskis 
av och för ungdomar kallat 
”buskikal”. Allt är skrivet, 
producerat och framfört 

ensemblen själva.Sommarfestivalen 
10 år 

Projektet är ett samarbetsprojekt 
mellan La Source och 

ungdomsarrangörerna på Bénka-dí, 
Ungdomens Hus i Simrishamn. Målet var att 
kunna fira 10-årsjubileet av Sommarfestivalen 

rejält och marknadsföra mot nya och 
större målgrupper, både för arrangören 

och La Source. Festivalen är 
ett drogfritt alternativ till 
skolavslutningsungdomar.

Varför ska jag lära 
mig det här? 

Projektet består av teatergruppen 
GerillaGorillan som har skrivit och 

framfört en pjäs som uppmärksammar 
och kommenterar könsroller. De kommer 
att spela pjäsen på skolorna på Österlen. 
Målet är att engagera och intressera unga 

människor för teater, demokrati och 
jämställdhetsfrågor. 

Mayhem 
Skateboardevent vigde 
en helg för att promota 

skateboardåkningen och att få fler 
ungdomar intresserade av skate. 
Genom tävlingar, musik och film 

visade de upp sin sport på ett 
kul och populärt sätt.
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EdU 
uppdaterad?  

Två ungdomar i Bromölla 
deltar i LSU:s EU-utbildning, och 
sprider sedan kunskaperna vidare 
till ytterligare 50 unga. Syfte att 

öka ungdomars inflytande i 
politiska processer.

BUS, Bromölla 
Ungdomars Stockholmsresa 

Ungdomsrådet i Bromölla 
genomförde en resa till Stockholm och 

studiebesök på Fryshuset samt Riksdagen. 
Genom resan inhämtar ungdomarna nya 
kunskaper om arbetet med att minska 

främlingsfientlighet som sedan förs 
vidare. Ung mot rasism startar i 

Bromölla.

Maglehems 
musikfestival 

Kulturföreningen Maglehem 
har arrangerat en musikfestival 

utomhus i Kristianstad. Uppträdde 
gjorde band med lokal anknytning. 

Festivalen engagerar bygdens 
ungdomar och skapar 

gemenskap.

OsbyLAN – 
Society of Gaming 

Culture Unga killar som 
tillsammans med föreningen 

arrangerade ett LAN på 
fritidsgården Pulsen i 

Osby.

Punkcaféet 
Zonen  

Föreningen Zonen 
arrangera en samlingsplats 
för unga från landsbygden 

runt Kristianstad.

Julvakan 
”Ursäkta jag kom fel”  

Näsby/Österslövs scoutkår 
utanför Kristianstad vakade in 
julen med disco, hawaiikänsla, 
påskmat och annat som är helt 

fel. Genomförs av gamla 
scouter för att locka nya 

scouter.

Brobydunket 
disco  

Tre discon för unga, 
åk 6-8 i Östra Göinge 

kommun.
Punk 

Cooperative Festival 
En punkfestival i 

Bromölla arrangerat 
av föreningen Punk 

Cooperative.

Äppellunden 
2012 

Föreningen Äppellunden 
arrangera en kulturfestival 
med inslag av musik, poesi 

och konst, i Ullstorp 
utanför Kristianstad.

Lushens Club   
En tillfälle för unga 

vuxna att möts, lyssna 
på musik och dansa 

i Östra Göinge 
kommun.

U-lag – 
paraplyprojektet Unga Ess  

Unga representanter från de fyra 
kommuner som tillhör Leaderområde 

Skånes Ess. De bildar en styrelse 
som tillsammans med projektledaren 

för Unga Ess beviljar eller avslår 
ansökningar som kommer in. De 
ska även vara ambassadörer för 

Unga Ess.

Girlsnight
Ett gäng högstadietjejer 

som bjöd in sina kompisar 
att lära sig mer kring smink, 
naglar, hår och massage på 

fritidsgården Pulsen i 
Osby. 

Från replokal till 
Spotify 

Bandet Stormtrooper Reunion 
i Kristianstad har under sin 

inspelning av sin skiva filmat, 
bloggat och hållit workshops i 
hur man lyckas och vad som 

krävs.

Spelforum 
2013-Society of 
Gaming Culture 

En dag fylld med spel, 
föreläsningar och workshops 

för alla inom spelvärlden i 
Osby.

Sommarcafé i 
Österslöv  

På söndagarna bjöds det 
under sommaren 2012 till 
fika för gammal och ung i 

Österlöv.

Kickbike på 
gården 

På fritidsgården Stinsen i 
Åhus finne ett gäng killar som 
kör kickbike. De inreder en 
lokal samt bygger hopp för 
att även kunna åka under 

vintersäsongen.

Music AL Hanen 
Consert

Några killar som går SFI och är 
musiker ville möta andra unga i Osby 
kommun med musiken som redskap. 

De skapade en internationell kör 
bestående av barn och unga mellan 

7 och 25 år. De hade en konsert 
med musik från hela 

världen.

Girlpower
Ett gäng gymnasietjejer 

som genom sin utbildning 
inom hälsovård gav yngre 

tjejer en kväll att lära sig mer 
om massage, smink, naglar 

och hår på fritidsgården 
Pulsen i Osby. 

Unga Talanger  
En kille och två tjejer 

som ska hålla i en konsert 
med sig själva som artister 

följt av en talangjakt i 
Osby. 

Ungdomar i andra 
länder  

Några tjejer engagerade i 
Fritidsgården i Åhus ska åka till Litauen 

som ett utbyte med ungdomar ifrån 
landet. De ska följa med Litauenhjälpen, 

besöka fritidsgårdar, intervjua unga, uppleva 
kulturen och sedan ta hem det i form av en 
utställning och redovisning på biblioteket 

och för elever i mellanstadiet och 
högstadiet.

Inspirationshelg 
- Bromölla ungdomsråd 

Bromölla ungdomsråd ska hålla 
i en inspirationshelg för andra 
ungdomsråd. Då kommer man 

även bjuda in allmänheten till en 
konsert med lokala band samt 

en öppen föreläsning.

Ungdomsdisco i 
Åhus 

Några tjejer som vill 
anordna disco för Åhus 

ungdomar. 

Festivaldag 
En dag i kulturens 

tecken som kommer att 
bjuda alla i Bromölla med 
omnejd på en sommarfest 
med dans, sång, konst och 

andra aktiviteter.

Mashups 
Entertainment

Några dansande tjejer 
som ska ha en uppvisning 

i Osby där även andra 
kulturformer kan bli 

aktuella.

Unga Ess
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