
 

 
 
 
INFORMATIONSBREV OM VERKSAMHETEN 2017 
 
Nu är det inte långt kvar till jul och ett nytt år. Därför vill vi tacka er medlemmar för det här året 
och informera om vad som hänt under verksamhetsåret 2017.  
Ideella föreningen Kustlandet 2014-2020 kommer att ha sitt årsmöte på kvällen den 18/4 - 2018.  
 
 
Styrelsen/LAG 
Styrelsen har varit aktiv under året och hållit sju möten. Projektansökningar har beretts och beslutats 
vilket inneburit att sammanlagt 4,6 miljoner kronor har beviljats till utvecklingsprojekt. Detta innebär 
att det återstår 20,2 miljoner kronor av budget. Att svara upp mot Jordbruksverkets krav tar tid och 
är resurskrävande - för sökande, kontoret och styrelsen – men alla gör ett jättebra jobb och vi gör 
framsteg. Utöver beredning och beslut av ansökningar har styrelsen arbetat internt på att skapa en 
samsyn gällande genomförande och prioritering inom ramarna för utvecklingsstrategin. 
 
 
Större projekt 
Under året har sammanlagt tio större externa projekt beviljats av LAG: 
- Östgötalandet, Thorstorps Gård  
- Naturpärlor i Valdemarsviks kommun, föreningen Naturpärlor 
- Kustdagarna Gryt, föreningen Sätta Gryt på kartan 
- Badplats Stora Bryggan, Mauritzbergs Villaägareförening 
- Kulturturism i Bruksmiljö, föreningen Yxskaftet 
- Park vid Bolens strand, Intresseföreningen Simonstorparna 
- Prästbacken föreningslokal, Forsabygdens Ortfiskeförening 
- Detaljplan Fångö, Alsing och Alice Svenssons Stiftelse 
- Kyla & ventilation, Skurö Gård 
- Ridbana Skogslotten, Skogslottens Ryttarförening 
 
Projekt Östgötalandet är ett så kallat samverkansprojekt som medfinansieras av Kustlandet ihop med 
vårat grannleaderområde Folkungaland. Samverkansprojekt möjliggör utveckling mellan parter över 
gränser eller över längre avstånd, inom Sverige eller hela Europa. 
 
Dessvärre har antalet nya projektbeslut från Kustlandet och övriga Svenska leaderområden gjort att 
köerna för godkännande och startbeslut av Jordbruksverket blivit långa. Endast tre av årets nya 
projekt har erhållit sina startbeslut men däremot har alla av styrelsen beviljade projekt 2016 kunnat 
starta. Jordbruksverket jobbar hårt på att korta väntetiderna så nästa år blir det säkert bättre. 
 
På vår hemsida kan ni läsa mer om projekten som beviljats: 
http://www.kustlandet.com/sv/projekt/beviljade-projekt/ 
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Mindre projekt - paraplyprojektliknande 
Som alternativ till de paraplyprojekt som Europeiska kommissionen stoppade 2016, har styrelsen och 
kontoret utarbetat och sjösatt alternativ som Kustlandet driver i egen regi. Dessa heter Drivhusen, 
Idéutveckling, MILOU lokala arenor och MILOU lokala fritidsaktiviteter. Under året kunde 38 mindre 
projekt av detta slag starta: 
1. Förstudie energicentrum Marviken, Kolmårdsvind ek. förening 
2. Förstudie ångbåtsbryggorna i Sankt Anna, föreningen Sankt Anna bygden 
3. VA Mörtfors, Mörtfors Samhällsförening 
4. Skärgårdssoul, Oskarshamns kn 
5. Hur utveckla besöksmål Vånevik-Påskallavik, Oskarshamns kn 
6. Studieresa Landsort, Navet i havet ek. förening 
7. Förstudie skyltning bygdegårdar, Östergötlands bygdegårdsdistrikt 
8. Undersöka utveckling av näringslivet inom Misterhultsbygdens kust- och skärgårdsområden i 

samverkan, föreningen Misterhultsföretagarna 
9. Undersöka förutsättningar för anläggande av konstsnö och asfaltbana-Söderköpings Skidklubb 
10. Förutsättningar för EWK-utställning med lokala kopplingar i samband med 100-års jubileet av 

tecknarens födelse, Studieförbundet Vuxenskolan Vikbolandet 
11. Anpassning av Östra Stenby bygdegård till teater och filmvisning, Östra Stenby/Konungsund 

Bygdegårdsförening 
12. Uppgradering av Hamnmagasinet Verkebäck till året runt evenemang, Verkebäcks Byalag 
13. Utomhusscen Påskallaviks hamn, Påskallaviks Båtklubb 
14. Hullgrensgårdens friluftscen, Ålems Hembygdsförening 
15. Anpassning av Mixdala bygdegård för nya evenemang, Mixdala Bygdegårdsförening 
16. Anpassning av Höganäslokalen i Figeholm för teaterföreställningar, Figeholms Samhällsförening 
17. Anpassning av Stationshuset i Ringarum för nya arrangemang, Ringarums Stationshus ek. förening 
18. Besöksmål Vånevik, Våneviks Samhällsförening 
19. Utveckling av scoutverksamhet, Kvillinge Scoutkår 
20. Biodlardag, Vikbolandets Biodlarförening 
21. Utökat aktivitetsutbud och gemenskap i Gunnebo, Föreningen Gunnebo Folkets Hus 
22. Trygghet och gemenskap Aspöja, Aspöja Bygdegårdsförening 
23. Barn och ungdomsverksamhet i Loftahammar, Loftahammars golfklubb 
24. Kuddby hinderbana, Kuddby IF 
25. Uppstart av boll och lek verksamhet i Kättinge, Kättinge IF 
26. Uppstart av boll och lek verksamhet i Överum, Överums IK 
27. Hjärtstartare för tryggare landsbygd, Misterhults Allmänna Idrotts- och Samhällsförening 
28. Vandringsleder Strupö, Strupö Byalag 
29. Äventyr- och klätterbana Misterhult, Misterhults Skolas ek. förening 
30. Bevarande av Svartös historia, Svartö Byförening 
31. Utveckling av träningsområde för jaktskytte, Engelholms Jaktskytteklubb 
32. Timrings- och lerkliningskurs, Östkinds Hembygdsförening 
33. Räddningdag i Gamleby, Brandkårens Kamratförening 
34. Gemenskap Mogata, Mogatabygdens Ideella Förening 
35. Tåby skola och hembygdsförening i samverkan, Tåby Hembygdsförening 
36. Toverumsdagen, SMK Valdemarsvik 
37. Utveckling av Solkustens konstrunda, Solkustens Konstrunda ek. förening 
38. Aktiv mötesplats-Blankaholm, Blankaholms-Solstadström Samhällsförening 
 
På vår hemsida kan ni läsa mer om projekten, vad man kan söka stöd för och hur man går tillväga för 
att söka: 
http://www.kustlandet.com/  
 
  



 

Företagsstöd 
En helt ny del av verksamheten, för både Kustlandet och leader i Sverige, är ”projektstöd till företag”. 
Stödformen är ett slags mindre företagsstöd till enskilda eller grupper av fåtal företag, något som 
strider lite med leadermetodens grundtanke om samverkan, men som förhoppningsvis ska underlätta 
landsbygdsföretagande och främja kopplingar mellan stad och land. Tre av de projekt som LAG 
beviljat under året har varit projektstöd till företag; Östgötalandet, Detaljplan Fångö och Kyla & 
ventilation. 
 
 
Året som helhet 
Sammanfattningsvis var 2017 året då det verkliga, praktiska landsbygdsutvecklingsarbetet runtom i 
Kustlandet kom igång. Drygt femtio projekt och delprojekt (paraplyprojektliknande) startade under 
året. Några hann framgångsrikt både genomföra och slutrapportera, andra kommer att hålla på några 
år till. Ett gott antal nya projekt beviljades men mycket medel (drygt 20 miljoner kr) återstår 
fortfarande av budget . Vi hoppas därför att ännu fler sökande hör av sig med nya spännande 
utvecklingsidéer under 2018. 
 
 

 
Följ oss gärna på Facebook för att på ett enkelt sett ta del av vår verksamhet.  
 

 
 
 
 

En önskan om en god jul och ett gott nytt år! 
 

Charlotte Liliemark, 
Ordförande Kustlandet 


