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LEADER ÖSTRA SKARABORG
ÅRETS SISTA STYRELSEMÖTE - NYA PROJEKT PRIORITERADE

Den 8 december hade vi årets sista styrelsemöte där fyra nya projekt 
proioriterades. Läs mer om dessa längre ner samt de projekt vi beviljade i oktober.

Verksamhetsåret har varit intensivt och vi har beviljat ca 8,7 miljoner fördelat på 13 
projekt. Utöver detta har vi delat ut ett stort antal checkar inom olika teman samt 
tagit fram en ny strategi för nästa programperiod. Vi är nöjda med året och ser 
redan fram emot att jobba vidare 2022!

Vi på Leader Östra Skaraborg vill också passa på att önska er en riktigt god jul och 
ett gott nytt år. 

För frågor och fördjupad information kring verksamheten kontakta:
Jesper Uvesten - Verksamhetsledare
0702 - 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

NYA PROJEKT

På våra två senaste styrelsemöten, den 20 oktober och den 8 december har Leader 
Östra Skaraborg prioriterat sex nya projekt. Läs med om dessa på nästa sida. 

Vi står också i startgroparna att starta ett nytt ungdomsprojekt under 2022 samti-
digt som vi drar igång vår satsning på Landsbyggare Skaraborg.

För frågor kring projekten kontakta:
Jesper Uvesten - Verksamhetsledare
0702 - 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
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DE SENASTE PRIORITERADE PROJEKTEN

- LANDBYVALLEN – EN FRAMTIDA SAMLINGSPLATS I FÅGELÅSBYGDEN som 
syftar till att skapa en samlingsplats men också att automatisera både bevattning 
och gräsklippning på idrottsplatsen. Läs mer om projektet här

- FRISBEEGOLF I SANDHEM som syftar till att skapa en frisbeegolfbana i 
Sandhem. Läs mer om projektet här

- HUNDPOOL som syftar till att utveckla ett företag i Mullsjö genom att investera i 
en pool för hundar. Läs mer om projektet här

- UTVECKLING MTB MÖSSEBERG FALKÖPING som syftar till att vidareutveckla 
Mösseberg genom att investera i en ”teknikzon” för cykling. Läs mer om projektet 
här

- LOKAL MATKULTUR FALBYGDEN som syftar till att sätta fokus på matfrågan i 
Falköping på professionellt och organiserat sätt genom att stötta restauranger och 
kaféer med deras affärs- och ledarskapsutveckling. Läs mer om projektet här

- BERGEN SOM LEVEBRÖD – RÖSTER FRÅN PLATÅBERGSLANDSKAPET som 
syftar till att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som 
stärker området som destination och reseanledning men även stärker det lokala 
samhället och människors stolthet och förankring. Läs mer om projektet här

För frågor kring projekten kontakta:
Jesper Uvesten
0702 - 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
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