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Leader Östra Skaraborg – fyra nya projekt prioriterade 

Det fjärde verksamhetsåret för Leader Östra Skaraborg i nuvarande programperiod startade i lika högt 
tempo som det föregående avslutades. På årets första LAG-möte som gick av stapeln den 26 februari i 
Rankås i Tibro prioriterades fyra nya projekt. 

Totalt hade dessa fyra projekt ansökt om sammanlagt 3 983 144 SEK vilket beviljades. Summerat från 
starten i början av 2016 har vi på Leader Östra Skaraborg nu prioriterat 51 projekt. 

Leader Östra Skaraborg är glada att vi fått upp 
takten på projekt från Habo och Mullsjö då två av de 
fyra senaste beviljade projekten har direkt 
anknytning dit. 

Vid dagens datum har 86% 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.  

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 26/2 i Rankåsstugan. Foto Jesper Uvesten  

http://www.leaderostraskaraborg.se/
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SNV supporten – Gemensam satsning mot företagsutveckling inom besöksnäringen i Skaraborg 

Projektägare:  Destination Läckö-Kinnekulle AB 

Kommun:  Hela Skaraborg 

Kontaktperson:  Anna Ohlin Ek 
Telefon: 0510 – 200 96 
Email: anna.ohlinek@lackokinnekulle.se 

 

 

 

Projektets syfte: 

Syftet med projektet är att genom ett lokalt initiativ få fler företag inom besöksnäringen i Skaraborg att öka 
sin kvalitet och exportmognad för att ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper 
och genom det få fler och framförallt mer nöjda besökare. 

I ett större perspektiv vill man på detta sätt bidra till att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt inom 
besöksnäringen i Skaraborg. 

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och kommer att drivas i hela Skaraborg. 

Beviljat stöd: 595 050 SEK vilket är 50% av budgeten. Resterande 50% söks ifrån Leader 
Nordvästra Skaraborg 

 

 

 

 

 

 

Anna Ohlin Ek från Destination Läckö-Kinnekulle och Mats Olsson 
från Next Skövde . Foto Saga Linder 
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DKC – Digitalt kultur- och kompetenscenter 2.0 

Projektägare:  Mullsjö kommun 

Kommun:  Mullsjö och Habo 

Kontaktperson:  Dejan Nedic 
Telefon: 0392-146 88 
Email: dejan.nedic@mullsjo.se 

 

 

Projektets syfte: 

Projektet skall i huvudsak stödja en uppbyggnad av fysiska digitala mötesplatser i Habo och Mullsjö, 
organisera aktiviteter med fokus på datorkultur i olika avseenden. Projektet skall också etablera en 
styrgrupp och förvaltningsgrupp som skall ansvara för att bland annat marknadsföra projektet så att det 
når en så bred målgrupp som möjligt. 
 
Beviljat stöd: 1 555 461 SEK vilket innebär 100% av projektets budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejan Nedic. Foto Saga Linder  
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Dalénium till alla 

Projektägare:  Dalenium Science Center 

Kommun:  Falköping 

Kontaktperson:  Maria Bredberg 
Mobil: 0500 - 457010 
Email: maria.bredberg@dalenium.com 

 

Projektets syfte: 

Med projektet vill man under två år skapa förutsättningar för och genomföra ett antal aktiviteter utanför 
sin ordinarie plats. Dalénium åker ut till andra platser där många människor samlas, och genomför 
vetenskapliga shower och aktiviteter. Syftet är tudelat: dels lustfyllt lärande av naturvetenskap för många 
människor, men inte minst för att göra Dalénium mer känt i syfte att öka besöksantalet till verksamheten i 
Stenstorp. 

Beviljat stöd: 436 248 SEK vilket innebär 100% av projektets budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Bredberg. Foto Saga Linder  
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Sägnernas Riddarspel 

Projektägare:  Sägnernas Musik-och Kulturförening 

Kommun:  Mullsjö 

Kontaktperson:  Carina Edlund 
Mobil: 0515-760026 
Email: info@sagnernashus.se 

 

 

Projektets syfte: 

Projektets syfte är att starta upp ett årligt återkommande medeltida riddarspel vid Sägnernas Hus i 
Sandhem. Detta skall göras ihop med ortens medborgare och föreningsliv. Projektet skall även locka yngre 
generationen till evenemangen genom att anordna ett riddarspels-LAN under evenemanget. 

 
Beviljat stöd:   396 385 SEK vilket innebär 100% av projektets budget. 
 

Lars Kyrkerud och Carina Edlund 
.Foto Saga Linder  


