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SKUR

VI HAR FLYTTAT

FÖRENINGSSTÄMMA

Vill ni veta mer om möjligheter på landsbygden?
URnära ideell förening kommer gärna ut på årsstämmor eller föreningsmöten och
informerar om möjligheterna med landsbygdsutveckling genom URnära. Så tveka inte att ta
kontakt med verksamhetskontoret (070-366 81 15 eller lovisa.carneland@urnara.se) så
bokar vi in en tid.

Föreningsstämma 2017
URnära ideell förening kommer att hålla sin föreningsstämma den 22 mars 2017. Mer
information om stämman kommer inom kort, men har ni några frågor eller funderingar, ta
kontakt med verksamhetskontoret på telefon 070-366 81 15 eller lovisa.carneland@urnara.se

Vi har flyttat!
Nu mer finns URnäras verksamhetskontor på Ersboda folketshus, adress Byttgränd 13 i
Umeå. Kom gärna förbi och prata om landsbygdsutveckling om ni är i närheten!

Femgruppen
Femgruppen fortsätter sitt arbete med att hitta alternativa lösningar för
landsbygdsutveckling i de områden som blivit bortprioriterade. Läs gärna arbetsplanen för
femgruppen!

Vill du utveckla din bygd…
…då är projektet ”SKUR” något för er!
Nu har SKUR-projektet utökats med ytterligare ett ”ben”. Nu finns det, utöver möjligheten
att skriva en byaplan mot ersättning, även möjligheter att genomföra delaktiviteter.
Delaktivitet – vad är det?
En delaktivitet är lite vad det låter som, en del av samlade aktiviteter runt om på
Umeåregionens landsbygd (delaktiviteter kan i dagsläget inte genomföras i Vindelns
kommun).
Vad kan man göra?
Den enda begräsning som finns är att delaktiviteten får kosta max 20 000 kr, det får inte
finnas med investeringar eller lönekostnader och att aktiviteten ska inriktas sig på
samverkan mellan byar, ortsnära aktiviteter (här menar vi mindre aktiviteter som
festivaler, arrangemang etc), integration och insatser riktade till eller genomförda av
ungdomar
Läs mer på www.urnara.se eller ta kontakt med Lovisa på 070-366 81 15 eller
lovisa.carneland@urnara.se
Till sist vill vi meddela att LAG-gruppens protokoll från mötet den 2 februari finns på URnäras
webb.
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Kontakt

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och
att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt
och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens
unika förutsättningar och dess regionala identitet.
Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.
Vi verkar i Umeåregionens kommuner. (Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå-landsbygd, Vindeln,
Vännäs).

E-post lovisa.carneland@urnara.se
Tele: 070-366 81 15
Webb: www.urnara.se

