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Leader Östra Skaraborg – totalt 47 projekt prioriterade hittills 
under programperioden 

Det tredje verksamhetsåret för Leader Östra Skaraborg i nuvarande programperiod börjar lida mot sitt 
slut. 2018 har varit ett spännande år med många spännande projektansökningar.  

Totalt har vi under året prioriterat 23 projekt med en 
totalsumma om drygt 10,5 miljoner. Summerat från starten i 
början av 2016 har vi prioriterat 47 projekt. Leader Östra 
Skaraborg är nöjda med bredden och diversiteten bland de 
prioriterade projekten. De spänner ifrån utvecklingsprojekt 
inom industrin, hembygdsprojekt, turismprojekt, 
kulturarrangemang, integrationsprojekt till e-handel.  

De prioriterade projekten täcker också samtliga kommuner i 
vårt område på ett tillfredställande sätt. 

Leader Östra Skaraborg är nöjda med takten på beviljandet av 
projekt. Vid dagens datum har 78% av vår tilldelade budget delats ut till projekt. Detta innebär att de 
tillgängliga medlen för nya projekt börjar bli begränsade men att det fortfarande finns möjligheter att söka 
nya spännande, innovativa och utvecklande projekt.   

På vår hemsida www.leaderostraskaraborg.se finns beskrivningar om de olika projekten. Korta 
sammanfattningar och kontaktuppgifter till de senaste beviljade projekten finns längre bak i detta 
pressmeddelande. Dessa projekt prioriterades på styrelsemötena den 30 november och den 11 
december. 

För frågor, intervjuer, bilder eller annat som gäller Leader Östra Skaraborgs verksamhet tveka inte att 
kontakta Leader Östra Skaraborgs verksamhetsledare Jesper Uvesten eller ordförande Niclas Fällström. 
För information om ett specifikt projekt, vänligen vänd er i första hand direkt till respektive projekt. 

All information finns på vår hemsida: www.leaderostraskaraborg.se 

 

Jesper Uvesten   Niclas Fällström  
Verksamhetsledare   Ordförande   
0702 – 46 00 99   070 – 674 50 65  
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se  falbygdsresor@gmail.com 

LAG-möte 11/12 i Sventorps bygdegård. Foto Jesper Uvesten  

http://www.leaderostraskaraborg.se/
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Framtidsmaterial för elfordon 

Projektägare:  Swedfoam Development AB 

Kommun:  Tidaholm 

Kontaktperson:  Per Jonsson 
Mobil: 0727-144059 
Email: per.jonsson@swedfoam.com 

Projektets syfte: 

Projektets syftar till att utveckla en tillverkningsteknik för PET-skum 
som gör att det kan användas för tillverkning av elfordon. 

Beviljat stöd: 199 870 SEK vilket innebär 50% av projektets budget 
 
 

Daretorps interaktiva skogsmuseum 

Projektägare:  Daretorpbygdens intresseförening 

Kommun:  Tidaholm 

Kontaktperson:  Helena Dagman 
Mobil: 0730–748672 
Email: dagmanhelena@gmail.com 

Projektets syfte: 

Projektet syftar till att stärka besöksnäringen genom att digitalisera 
Datoretorps skogsmuseum. Inom projektet skall en projektledare anställas 
som skall ansvara för att digitalisera och bevara den kunskap och det 
material som redan idag finns. 
 
Beviljat stöd: 435 653 SEK vilket innebär 100% av projektets budget 

 

 

Projektpresentation av Per Jonsson. Foto Jesper Uvesten  

Daretorps interaktiva skogsmuseum 
presenterades av Anna Dagman, Lena 
Jonsson, Yvonne Andersson och Peter 
Dagman Foto Saga Linder  
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Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet 

Projektägare:  Awiye Föreningen Väst 

Kommun:  Skövde 

Kontaktperson:  Saed Abdullahi 
Mobil: 0720–014651 
Email: saedsalah2010@hotmail.com 

Projektets syfte: 

Syftet med projektet är att hjälpa utrikesfödda kvinnor med hjälp av samhällets samlade resurser för ökat 
anställningsbarhet. Detta projekt ska i sin tur leda till den snabbast vägen ut på arbetsmarknaden för att 
kunna möjliggöra egenförsörjning och delaktighet i det svenska samhället. Syftet är också att öka tillväxten 
genom flera kvinnor når egenförsörjning genom arbete som leder till ökat produktion och ökade 
skatteintäkter. Projektet skall genomföras i Skövde. 

Beviljat stöd: 615 925 SEK vilket innebär 100% av projektets budget 
 

Naturboende Hagårds Lagård 

Projektägare:  Hagårds Lagård AB 

Kommun:  Habo 

Kontaktperson:  Håkan Hagård 
Mobil: 0730-751014 
Email: info@hagardslagard.se 

Projektets syfte: 

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett naturnära boende 
genom att bygga om kvarnhuset till servicehus och uppföra ett naturnära 
boende fullt inredd och uthyrningsbar. 

Beviljat stöd:   200 000 SEK vilket innebär  
40% av projektets budget. 

 

Projektpresentation av Saed Abdullahi. Foto Jesper Uvesten  

Håkan Hagård. Foto Saga Linder  
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Ekologisk grönsaksproduktion 

Projektägare:  Sofia Svensson enskild firma 

Kommun:   Hjo 

Kontaktperson:  Sofia Svensson 
Mobil: 0739-837328 
Email: soffan_gu@yahoo.se 

Projektets syfte: 

Syftet med projektet är att expandera som företag. Efterfrågan är stor på närproducerade ekologiska 
grönsaker och via projektet kan vi möta den efterfrågan. Syftet är också att skapa arbetstillfällen och visa 
på att småskaligt jordbruk kan bära ekonomiskt. En mängd synergieffekter kan också räknas in i syftet 
såsom en attraktivitet för landsbygden 

Beviljat stöd: 199 680 SEK vilket innebär 40% av projektets budget. 
 

Liiveri Skaraborg 

Projektägare:  Leader Östra Skaraborg 

Kontaktperson:  Jesper Uvesten 
Mobil: 0702-460099 
Email: jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se 

Projektets syfte: 

Syftet med projektet är att fördjupa samarbetet mellan de två 
Leaderområdena i Sverige och Finland och mellan aktörer i respektive 
område för att utbyta erfarenheter och att öka kompetensen. Vi ser ett 
stort värde för föreningar och företag i att skaffa internationella 
erfarenheter och kontakter för att utvecklas lokalt. 

Beviljat stöd:  486 142 SEK vilket innebär 100% av projektets budget 

 

Projektpresentation av Håkan Svensson. 
Foto Jesper Uvesten  
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Leader Östra Skaraborg arbetar också med våra egna projekt:  

 

I våra paraplyprojekt delar vi ut mindre medel till föreningar som vill arrangera nya evenemang eller 
utveckla befintliga. Vi delar också ut mindre ”checkar” till företag och föreningar som vill öka sin 
digitalisering. 

För frågor kring våra paraplyprojekt kontakta Jesper Uvesten. 
 
Telefon: 0702 – 46 00 99   
Email: jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se 

 

 

 

Ung i Östra Skaraborg är ett projekt av ungdomar för ungdomar! 

För frågor kring projektet UNG i Östra Skaraborg kontakta 
ungdomscoach Emma Stigson. 

Telefon: 0702 – 46 07 56 
Email: emma.stigson@leaderostraskaraborg.se 
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Projektet UltiMat ska stärka och förmedla den lokala 
livsmedelsproduktionen i Östra Skaraborg. Genom att få ut 
information om de lokala producenterna i Östra Skaraborg 
och deras produkter ämnar vi bidra till att hålla landsbygden 
i vårt område levande. 

För frågor kring projektet UltiMat kontakta projektledare Saga 
Linder 

Telefon: 0702 – 46 08 18 
Email: saga.linder@leaderostraskaraborg.se 

 

 

Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring 
med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren 
skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av 
företag och andra intressenter med anknytning till 
naturrelaterad besöksnäring. 

För frågor kring projektet Natur- och outdoorturism – framtidens 
besöksnäring på naturens villkor kontakta projektledare John 
Zafaradl (för närvarande föräldraledig fram till 1 februari 2019) 

Telefon: 0702 – 60 56 48 
Email: john.zafaradl@leaderostraskaraborg.se 

 

Leader Östra Skaraborg är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014–2020, som syftar till att främja en 
ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Organisationen består av en lokal 
utvecklingsgrupp, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor. LAG fattar beslut om 
vilka projekt som beviljas medel, utifrån valda insatsområden. Leaderkansliet stöttar sökande under 
ansökningsprocessen och projektets genomförande. 

Leader Östra Skaraborg består av kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde 


