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1. Sammanfattning
Projektet har pågått mellan 2010-04-22 och 2010-11-04. Med de åtgärder som vidtagits
genom projektet har hela Linnévägen stärkts för vandrare och naturälskare.

2. Bakgrund
Linnevägen är en 7,7 km. lång vandringsled mellan V:a Spöland och Jämteböle och utgör en
del i den pågående utvecklingen av Linnévägen i enlighet med vår projektansökan. Efter
leden finns tre rastmöjligheter.
Linnévägen är en populär vandringsled. Som tradition genomförs årligen den 26 maj (till
minne av Linnés Lapplandsresa samma dag år 1732) en vandring från V:a Spöland
(Linnévägens ena startpunkt) till Jämteböle. Man träffas i raststuga 2 där minnet av Linné
hedras. Det har hittills inte funnits vägvisare mer än från Västra Spöland.
Anledningen till vår ansökan var att vi ville få möjlighet att göra vandringsleden ännu mer
tilltalande men samtidigt också ge möjlighet till framtida utveckling . Vi ansåg därför att en
utetoalett var ett viktigt steg i detta.

3. Syfte och målgrupp
Syftet med projektet är att kvalitetssäkra ett besöksmål av intresse både för natur- och
kulturintresserade besökare genom att synliggöra Linnévägen från båda håll samt genom att
iordningsställa en utetoalett. Projektets målgrupp är besökare både lokala, regionala,
nationella och internationella.

4. Projektets mål
Målet är att förstärka ett besöksmål, med en utetoalett samt vägvisare och förbättring av väg.
Genom projektet kommer det att bli enklare att hitta till Linnévägen och att kunna erbjuda ett
rastställe med utetoalett.

5. Arbetstillfällen och nya företag
Projektet har inte genererat varken några nya arbetstillfällen eller företag. Vi hoppas att
genom samarbete med andra lokala besöksmål och besöksnäringsföretag kunna ingå i
”paketering” i framtiden.

6. Genomförande och tidsplan
Projektet har genomförts under hösten 2010 enligt den tidsplan som angavs i ansökan.

7. Spridning av projektets resultat
Linnévägen är redan etablerad som besöksmål och sprider sig självt via mun-till-munmetoden .Vi kommer att annonsera i Kommuninfo och Tvärnytt, två lokala informationsblad
samt att fortsatt annonsera vandringen den 26 maj varje år.

8. Projektets finnansiering
Projektet har finnansierats med stöd från Leader URnära med 15 150 kr. och från
jordbruksverket med 35 550 kr. Ideella insatser tillkommer med 25 550 kr.

9. Projektets arbetssätt
Projektets har genomförts av Jämteböle Byamän och Spölands Byamän.

10. Slutsats och rekommendationer
Jämteböle Byamän tillsammans med Spölands Byamän har under lång tid arbetat med
utveckling av Linnévägen. Med projektstöd och ideellt arbete uppfördes utetoalett och
vävisare samt förstärkning av Linnevägen med grus.
Vi upplever dock att administration och det regelverk som krävs för att genomföra projekt
inom Leader är krångligt och svårt.
Projektet kunde inte ha genomförts utan finansiellt stöd från Leader.
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