PROJEKTSTÖD
- Slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för
landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia
av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagare
Namn och adress

Journalnummer

Hissjö Bygdegårdsförening
c/o Vivan Sundblad
Hissjö 228
905 91 Umeå

2011-4042

E-postadress

vivan.sundblad@telia.com

B. Uppgifter om kontaktpersonen
Namn och adress

Telefonnummer

Vivan Sundblad
Hissjö 228
905 91 Umeå

090-381 11
Mobiltelefonnummer

0730-21 01 49
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

vivan.sundblad@telia.com

C. Sammanfattning av projektet
C.1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

2011-01-16

2013-10-18

Var genomfördes projektet?

Projektet genomfördes i Hissjö, en by drygt en mil utanför Umeå
Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Syfte och mål med projektet har varit att återskapa och bevara en unik boendemiljö från början av 1800-talet –
Jonkesstugan. Stugan skall användas som samlingspunkt för den främsta målgruppen – byborna. Jonkesstugan
skall även finnas till för skolan och eleverna i byn, föreningar, nyinflyttade samt förstås återvändande bybor. I
samband med utställningar om byns historia hoppas vi detta skall ge besökare utifrån en insyn om denna unika
boendemiljö. Stugan är belägen på ”gammgårdsplatsen” som även är en knutpunkt för Tavelsjöleden.
Vi ser också möjligheter till framtida företagande/entreprenörskap med Jonkesstugan som bas.

D. Målgruppen – vem riktade sig projektet till
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Bybor, återvändare, tillfälliga besökare från när och fjärran

Visa hur nybyggare levde och bodde, insikt om kulturarvet.

E. Genomförandet av projektet
E.1. Varför ville ni genomföra projektet
Vi såg att stugan höll på att förfalla och det hade inte varit möjligt att med egna medel genomföra en renovering för att bevara en
kulturhistoriskt viktig plats. Jonkesstugan är det enda bevarade huset från nybyggartiden och vi ville att den skulle bli en
mötesplats för alla som har ett intresse av norrländsk nybyggarhistoria. I skolan ingår hembygdskunskap som en del i kursplanen
och inte minst ur den synpunkten kändes det viktigt att på plats kunna visa hur Norrland bebyggdes. Vi såg också att med den
placering stugan har skulle den kunna vara till glädje för många. T ex personer som går eller åker skoter efter Tavelsjöleden,
lokala träffar/samkväm, lokal för mindre arrangemang riktade både inom bygden och externt. En utveckling mot lokalt
entreprenörskap i olika former skulle också kunna ske med Jonkesstugan som grund.

E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)
Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken.

Kön
Män

Antal

Beskriv deras roll i projektet

9

Huvudsakligen rivit, röjt och byggt

Hissjö bygdegårdsförening,
lokala företag/entreprenörer

Kvinnor

5

Röjt, städat, skapat utställningar m.m.

Hissjö Bygdegårdsförening

E.3. Hur har ni förankrat projektet?
Hissjö Bygdegårdsförening är en aktiv förening med många medlemmar. Projektet har förankrats bland medlemmarna och med
övriga boende i bygden. Vi har ett nära samarbete med skolan och även där har projektet förankrats.

E.4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under
projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Företag: Abrahamssons Trähus AB, Kroksjö Måleri, Gunder Strömgren
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?
Om ”Ja”, med vilka

Lokal entreprenör som drivit caféverksamhet under sommaren.

E.5. Vad har ni genomfört i projektet?
Vi har återställt golven i huset till ursprungligt skick. Entré och altan har gjorts tillgängliga för personer med funktionshinder. Huset
har målats och i övrigt rustats upp (takavvattning, återställning av ursprungsfönster m.m.).

E.6. Har något gått bättre än planerat?
Bättre uppslutning (ideella resurser) än vad vi hade vågat hoppas på. Fler aktiviteter i och kring Jonkesstugan har genomförts. T
ex sommarcafé med sommarjobbande ungdomar, visaftnar, utställning, loppis.

E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Den största svårigheten har varit utdragen handläggning inför formellt projektbeslut och –avslut. Regelverket är krångligt och
komplicerat.

F. Projektets mål och resultat
F.1. Vilka resultat skapade projektet?
Stugan är idag i toppskick med anpassning för funktionshindrade. Detta är en långsiktig satsning som ger effekter lång tid framåt.
Större lokalt intresse än vad vi trodde vid projektstart. Många nya idéer om hur stugan kan nyttjas framöver. Ökat samarbete i
bygden.

F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
Mål

Resultat

Är målet uppfyllt? (Ja/Nej)

Bevara Jonkesstugan

Utöver förväntningar

Ja

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsak

F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Funktionshindrade

x

Anpassning av stugan, utökning av tillgänglighet

Hållbar utveckling

x

Integration

Nej

Inte direkt, men vi vill gärna få besök av personer med utl. bakgrund

Kompetenshöjning

Ja

Vi har lärt oss mycket både teoretiskt och praktiskt

Jämställdhet

Ja

Vi har jobbat tillsammans - både män och kvinnor är viktiga för att nå målet

Kvinnor

Nej

Se ovan

Miljö

Ja

Ja, vi bidrar till ett hållbart samhälle

Ungdomar

Ja

Samarbete med skolan

F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Mätbara resultat
Antal nya företag

Resultat direkt
efter projekt

Kommentera och beskriv

1

Sommarcafé

1

Sommarcafé

1

Hissjöbygdens alla föreningar,
Jonkesstugan

30

I caféet under öppethållandetiden.

2

Vi kan inte ange exakt siffra, men
gästboken visar att det kommit besökare
från hela landet.

Antal nya produkter
Antal nya tjänster
Antal nya tekniker
Antal nya nätverk och mötesplatser
Yngre än 25 år
Män
Antal bevarade arbetstillfällen

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Kvinnor

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Män
Antal nya arbetstillfällen

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Kvinnor

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Män
Antal deltagare i utbildningar

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Kvinnor

25 år eller äldre

Totalt antal nya övernattningar per år
Antal nya övernattningar för besökare från
andra kommuner eller länder per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år
Antal nya dagsbesökare från andra kommuner
eller länder per år

G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)

Mätbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

-

-

-

H. Hur har ni spridit projektets resultat?
Vi har en egen hemsida där information om Jonkesstugan finns. Caféet har annonserat varje vecka i två lokaltidningar. Resultatet
sprids genom egna och andras nätverk (t ex besökare)

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra
Vi tycker att man ska våga prova att driva projekt på det här sättet. Vi rekommenderar alla som funderar på detta att tidigt ta
kontakt med leaderkontoret för att få stöd och hjälp under projektets gång.

K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet
skapat
Jonkesstugan har blivit en träffpunkt och en utgångspunkt för fortsatta aktiviteter både i själva stugan men också i närområdet.

L. Bilagor
•
•
•
•

Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material
som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

