Leader Västra Mälardalen
Lokal utveckling genom samverkan

Leader Västra Mälardalen
Leader Västra Mälardalen
är en ideell förening som
med Leadermetoden som
grund bedrivit landsbygdsutveckling under åren 2008
till 2014. Med den här broschyren vill vi visa lite av
allt det som åstadkommits
med hjälp av Leaderprojekt
i vårt område.

Det geografiska området
Leader Västra Mälardalen
består av hela Köpings och
Arboga kommuner, Glanshammar i Örebro kommun och södra Fellingsbro
i Lindesbergs kommun.
Området finns i gränslandet mellan Mälardalens
slättbygd och Bergslagens
skogsbygd och präglas
bland annat av god infrastruktur och närhet till
flera större städer, som
Örebro, Västerås, Eskilstuna och Stockholm.

Vad är Leader?
Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan. Leadermetoden kännetecknas av:
Trepartnerskap - ideell, privat och offentlig sektor i samarbete
Lokala initiativ och lokal förankring
Kreativt och innovativt arbetssätt
Långsiktigt hållbar utveckling
Leader Västra Mälardalen har arbetat utifrån en lokal utvecklingsstrategi med åtta insatsområden,
som tillsammans öppnat för väldigt många olika typer av projekt. Insatsområdena har varit:
Ungdomar
Attraktiva bygder/Bygdeutveckling
Besöksnäring
Lokal livsmedelsproduktion
Företagande
Lokal service
Infrastruktur
Förnyelsebar energi
De allra flesta, ungefär 75%, av projekten har genomförts inom insatsområdet Attraktiva Bygder/
Bygdeutveckling.
Den totala budgeten för Leader Västra Mälardalen under perioden har varit ca 22 miljoner kronor,
inklusive EU-pengar, svenska statliga pengar och lokal offentlig medfinansiering från kommunerna i
området. Med hjälp av dessa pengar har vi genomfört 170 projekt.
50 större Leaderprojekt
30 ungdomsprojekt inom paraplyprojekten Sixten och Sixtina
90 mindre projekt inom paraplyprojekten Bygdemiljonen, Småskalig livsmedelsproduktion och
förädling samt Miljömiljonen

Kaizen ständiga förbättringar
Inom de olika projekten i Leader Västra Mälardalen har över 55.000 ideella arbetstimmar lagts ner.
Det motsvarar nästan 28 årsarbetskrafter och är ett tydligt bevis på det stora engagemang och den
vilja till utveckling och förbättring som finns i vårt område. Människor är villiga att arbeta gratis på
sin fritid, för att vara med och utveckla våra bygder.
Över 50 evenemang har genomförts!
Över 40 fysiska mötesplatser har skapats!
Över 1000 personer har genomgått utbildningar!
Över 75 % av de genomförda projekten finns kvar eller har blivit återkommande inslag i området - nu utan stöd från Leader!
Förutom de direkta resultaten av projekten som genomförts i Leader Västra Mälardalen har vi sett
att Leader skapar vissa mervärden som kanske är ännu viktigare:
Nya nätverk och samarbeten som lever vidare efter projektens slut och i sin tur skapar mer
utveckling!
Ökad stolthet över hembygden - både bland dem som genomfört projekten och bland dem
som tagit del av projektens resultat!

1+1=3

Ett exempel på evenemang som genomförts är Kulturkalas, som drevs av
Köpings kommun tillsammans med ett
stort antal föreningar. Syftet var att
synliggöra kulturen i Köpings kommun
och samtidigt ge föreningar möjlighet
att samverka med nya aktörer och hitta nya bestående samarbeten.

I projektet Nyföretagarrådgivning i Västra Mälardalen
samverkade Köpings och Arboga kommuner med organisationer och företag för att hitta ett hållbart koncept för nyföretagarrådgivning. Inom projektet genomgick nästan 400
personer olika utbildningar för företagare, såsom marknadsföring och ekonomi och nästan 130 personer fick personlig rådgivning. Dessutom tog man fram en arbetsform
som har fortsatt att fungera även efter projektets avslut.

En av alla de nya mötesplatser för alla åldrar, som skapats med hjälp av Leaderprojekt i vårt område,
är en Trädgård med lekplats vid Örtagårdskyrkan i Arboga.

Små projekt - stor effekt!
I Leader Västra Mälardalen har vi arbetat med så kallade paraplyprojekt, där man på ett lite
enklare sätt kunnat genomföra mindre aktiviteter. Vi har haft tre paraplyer med olika inriktning: Bygdemiljonen, Miljömiljonen och Småskalig livsmedelsproduktion och förädling.
Dessutom har våra ungdomsprojekt varit paraplyer.

Öppna landskap Sticksjö
var ett projekt inom Miljömiljonen och där skapades öppna landskap
bland annat med hjälp av
betande får.

UllerMuller är ett ”traktorcruising”-evenemang i Ullersätter, som genomfördes för första gången 2013
med hjälp av Bygdemiljonen och som därefter blivit ett årligen återkommande evenemang.

Inom Bygdemiljonen har det genomförts ett 80-tal aktiviteter runt om i Leader Västra Mälardalen, däribland flera mindre byggprojekt . Skjul på Hjul och Utegym i Götlunda samt Utedansbanan i Medåker
är några exempel.

Projekt av ungdomar…

Bitch-Slap var en öppen kulturfestival med tjejer i fokus, som
genomfördes i Köping. Det är ett av de 30 ungdomsprojekt
som genomförts av ungdomar i Leader Västra Mälardalen
inom våra två ungdomsparaplyer Sixten och Sixtina. Många
av ungdomsprojekten var evenemang av olika slag, men även
andra typer av projekt förekom, som olika utbildningar och
studieresor.

Inom Sixten samverkade Leader Västra Mälardalen med Örebro kommun i ett projekt där drygt 30 ungdomar drev olika
projekt som sommarjobb, bland annat ett konstprojekt där
ungdomarna först skapade konst i form av målningar, skulpturer, fotografier och film och sedan genomförde en utställning.

...och för ungdomar!
Ungdomsverksamhet Motor i Västra Mälardalen
genomfördes av Kolsva Motorsällskap och syftade
till att få unga tjejer, de flesta med utländsk bakgrund, att lära sig mer om teknik och trafik, ha
roligt, få inblick i föreningslivet, få stärkt självkänsla och lära sig köra en crosskart. 90 % av tjejerna ville fortsätta med föreningsverksamheten
efter projektets avslut!

Pingstkyrkan i Köping drev tillsammans med några
lokala företag och Köpings kommun Körkampen,
som riktade sig till ungdomar på de tre högstadieskolorna i Köpings kommun. I projektet genomfördes en körtävling mellan skolorna och man startade även en ny gemensam kör för alla ungdomarna. Projektet syftade till att få ungdomarna att
känna glädjen och gemenskapen som kan uppstå
då man sjunger tillsammans.

Fellingsbro Skate/BMX-park kom till
på initiativ från skolbarnen. Fritidsledarna på Ekbackens skola tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget, lokala företag och föreningar
samverkade och såg till att barnens
idéer blev verklighet.
Idag finns det en betongpark på skolgården vid Ekbackens skola, och den
har blivit en ny, naturlig mötesplats
för Fellingsbros unga.

Utflyttning till Landsbygden - Bo i Himmeta-Bro genomfördes av Himmeta-Bro Bygderåd, i samverkan
med lokala markägare. Målet var att marknadsföra bygden för inflyttning och nybyggnation, för att
därigenom trygga förskola, skola, vägunderhåll och annan service i bygden. Flera nybyggnationer är ett
direkt resultat av projektet och idag lever projektet vidare utan stöd från Leader.
Peace Monuments of War Material genomfördes av
Mekens Vänner tillsammans med bl a Arboga kommun
och ett antal internationella konstnärer, som skapade
fredsskulpturer av gammalt krigsmateriel. Idag finns
skulpturerna i Fredsskulpturparken vid Jädersbruks
Ekologiska Herrgård.

Familjecentrum i Kolsva startade som ett
Leaderprojekt. Idag är Familjecentrum ett
etablerat samarbete mellan Svenska kyrkan, Köpings kommun, och Landstinget
Västmanland. Under samma tak finns numera mödravård, barnhälsovård, förskola,
öppen förskola, socialtjänst, diakoni, elevhälsa och bibliotek.

Kultur- & Naturstråk: Ramstigen & Gålsjön
är ett samarbete mellan Arboga kommun
och ett stort antal föreningar i området. I
projektet har den gamla engelska parken
vid Älholmen restaurerats. Dessutom har
man bland annat anlagt nya spänger och
förbättrat fågeltornet och vindskyddet vid
Gålsjön.

Kulinariska stråket drevs av föreningen Arboga i Centrum i samarbete med Arboga kommun och lokala
handlare och producenter. Syftet med projektet var att kartlägga och synliggöra närproducerad mat
hos lokala butiker, kaféer och restauranger. Kulinariska stråket lever vidare efter att Leaderprojektet
avslutats.

Lantrasevent
Glanshammar
genomfördes av Örebro kommun
i samarbete med Samverkarna i
Glanshammarsbygden, lokala företag, Lantrasforum och Länsstyrelsen i Örebro län. Målet var att
uppmärksamma de svenska lantraserna och att få människor intresserade av att hålla något av
de för närvarande 36 djurslag
som Lantrasforum organiserar
bevarandearbetet för, i syfte att
skapa en hållbar utveckling på
landsbygden.

Museistråket drevs i samverkan
mellan sex kommunala och ideella
museer i centrala Köping. Projektet har skapat ett tydligt skyltsystem för att besökare lätt ska hitta
runt mellan de olika museerna.
Projektet har dessutom hjälpt till
att utveckla ett bestående samarbete mellan museerna.

Köping Uttersbergs Järnvägs Museiförening drev projektet En museijärnväg i Köping - ett levande
järnvägsmuseum, som bland annat resulterade i att det numera
rullar en lokomotor i originalskick
på den smalspåriga järnvägen vid
Järnvägsmuseet i Köpings hamn.
Järnvägsmuseet är också en del i
Museistråket.

Segelsällskapet Hjälmaren drev projektet
Gästhamnsutveckling i Grythem, som skapat en trygg gästhamn vid Hjälmarens norra strand. Där finns nu både en vågbrytande brygga och möjlighet till latrintömning
för gästande båtar.

I Leaderperioden 2014-2020 är den geografiska
indelningen för Leader i Sverige förändrad jämfört med perioden 2007-2013. Det område som
tidigare var Leader Västra Mälardalen är nu
uppdelat på två Leaderområden.
Glanshammar tillhör Leader Mellansjölandet
tillsammans med resten av Örebro kommun.
Södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, samt
Arboga och Köpings kommuner ingår i ett större område som sträcker sig utefter hela norra
Mälarstranden, Leader Mälardalen.

