God Jul och Gott Nytt År!
Nyhetsbrev nr 12
URnära ideell förening

Hej på er alla medlemmar. Detta nyhetsbrev ser lite annorlunda ut, och det beror på att vi är
(och har varit) i en annorlunda situation det sista året.
Som ni alla vet fick vi inte medel från Jordbruksverket för att arbeta vidare med lokalt ledd
utveckling (LLU). Trots detta har vi kämpat vidare för att hitta en lösning för er alla som finns
ute på Umeåregionens landsbygd och som brinner av utvecklingslusta!
URnära är otroligt glada och tacksamma för att ni finns och att ni följer vår verksamhet.
Men vad händer då inför och under 2017?
Projektet ”SKUR” fortsätter och det finns fortfarande möjlighet att få ekonomiskt stöd
för att göra en byaplan. Läs mer här
Inom projektet ”SKUR” kommer det från mitten av februari vara möjligt att söka
mindre ”Projektstöd” för att genomföra aktiviteter på landsbygden. Detta kan liknas
med de aktiviteter som genomfördes under projektet ”Umeåregionen – en möjlighet
inför 2014”. Mer information om detta kommer!
-

URnära har sökt samt fått stöd beviljat av Tillväxtväxtverket avseende ett projekt
rörande lokala servicepunkter. Projektet kommer att starta efter årsskiftet och ska
kartlägga vilket behov boende på landsbygden har av lokala servicepunkter.
Information kommer när projektet startar och kommer självklart att finnas på vår
webb.

-

URnäras verksamhetskontor flyttar då nuvarande hyresvärd sagt upp vårt kontrakt.
Vi återkommer med vart vi kommer att husera inom kort!

-

Fem av sex kommuner i Umeåregionen har valt att ställa sig bakom URnäras fortsatta
arbete. Detta sker genom att de beslutat att medfinansiera vår verksamhet. Den
kommun som i dagsläget valt att ställa sig utanför är Vindeln.

Till sist vill vi få tacka er alla för det gångna året. Utan er skulle inte vi finnas. Nu ser vi
framemot ett spännande nytt år med nya möjlighet för landsbygdsutvecklingen i
Umeåregionen.
Ps. Glöm inte att nominera till LAG-gruppen och att ev. motioner till föreningsstämma måste
vara inne senast den 31 december. Information om detta hittar ni här.

Vi kommer gärna ut till er verksamhet och berättar om vilka möjligheter som finns med
URnäras landsbygdsutveckling. Om ni vill att URnära ska komma till er förening eller
organisation – ta då kontakt med verksamhetskontoret!
LAG-gruppens senast mötesprotokoll finns att läsa här. Ds.
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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: 0935-141 03
Webb: www.urnara.se

