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LUS

BREV TILL
STATSMINISTER

ULLBAGGE

URnära har nu ordföranderollen i LUS
Lovisa Carneland har sedan den 15 maj fått förtroendet att vara ordförande i den nationella
föreningen LUS (LokalUtveckling Sverige). LUS är en intresseförening för organisationer
som arbetar med lokalt ledd utveckling och de områden som är godkända leaderområden.
Läs mer om LUS här.

Brev till statsministern
Femgruppen har skrivit ett brev till statsministern angående möjligheten att göra en
omfördelning så att alla områden kan inkluderas i LLU och ges möjlighet att bevilja
projektstöd. Du hittar brevet här.

Ullebaggejury
URnära har även fått det stora förtroendet att få delta i arbetet med att utse årets
Ullebagge, detta då Lovisa Carneland utsetts att vara med i juryn. Tanken bakom
Ullbaggarna är att landsbygdsnätverket vill lyfta fram och uppmärksamma olika
landsbygdsprojekt. Prisutdelningen sker på Ullbaggegalan den 8 november. Du hittar
ytterligare information om Ullbaggar och galan här

Vi vill påminna om att det fortfarande finns pengar
att söka för byaplaner och delaktiviteter!
Byaplan – vad är det?
Precis som det låter är detta en plan för er bygd. Tanken med denna plan är att ni gör en
egen utvecklingsplan för ert specifika område.

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).
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 3 maj finns på URnäras
webb. och att nästa LAG-gruppsmöte är den 14 juni.
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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

