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Femgruppen har vunnit en seger!
Landshövdingarna i våra län skrev ett brev till Sven-Eric Bucht, med ett förslag om hur man
skulle kunna lösa vår uppkomna situation. Nu har svaret fått från S-E Bucht kommit. Svaret
är i det mesta en återupprepning av vad han tidigare sagt och innehållande samma
felaktigheter/missuppfattningar som tidigare från hans sida. Han väljer också att inte svara
på vissa delar utan skyller på föregående regering och att det är Jordbruksverkets ansvar.
Svaret innebär att Näringsdepartementet inte kommer att verka för en programändring
som innebär att vi fem områden får medel för att arbeta med ”traditionellt Leader arbetet”
Läs hela svaret här: 170307 Skrivelse från Näringsdepartementet
Men han skriver också att detta inte ska hända igen och det är för oss väldigt viktigt att vi
får det beskedet att inget område i nästa period ska drabbas av det vi drabbats av. Det är
naturligtvis så att vi har inte sett det ännu, men det är ett viktigt budskap om
färdriktningen.
Detta innebär inte heller att vi kommer sluta kämpa för att HELA Sverige ska ges möjlighet
till landsbygdsutveckling!

Föreningsstämma 2017
URnära ideell förening kommer att hålla sin föreningsstämma den 22 mars 2017. Samtliga
handlingar finns på http://www.urnara.se/foreningsstamma/.
Då vi kommer att bjuda på en lättare middag (sallad) så vill vi att ni anmäler er senast den 15
mars till: lovisa.carneland@urnara.se
Har ni några frågor eller funderingar, ta kontakt med verksamhetskontoret på telefon 070-366
81 15 eller via e-post.

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?
De enda begräsningar 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
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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

