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Beviljade projekt från Stöd till lokalt ledd utveckling 2018 
 

Förening/organisation Beviljat 
medel 

Projektnamn Syfte 

Stödföreningen 
Stöckebygdens utveckling 

20 000 Landsbygdsutveckling i 
Stöckebygden 

Öka aktivitets- och upplevelseutbudet i Stöckebygden samt initiera 
nya typer av samarbeten mellan föreningarna och byarna i bygden. 

Projektföreningen Bullmark 20 000 Gemensam byaplan för 
25 byar längs 
Sävarådalen 

Stärka lokalt näringsliv och undersöka förutsättningar för lokal 
besöksnäring och lokala byggföretags intresse att bygga lägenheter 
på landsbygd. 

Projektföreningen Bullmark 20 000 Öppen byagemenskap Tillsammans med Svenska kyrkan och Furan (boende och 
arbetsplats för personer med funktionsvariationer) starta ett 
långsiktigt arbete för inkludering och gemenskap i bygden.   

Rödåbygdens IK 20 000 Ökad livskvalitet Anlägga en grillplats/vindskydd vid Vindelälven för 
sommarvandrare, skoter- och skidåkare – en delaktivitet i att skapa 
Den välkomnande bygden Tavelsjö-Rödå. 

Överboda Intresseförening 20 000 Byabok Producera en byabok för bybor och andra med kopplingar till 
Överboda, så att byagemenskapen kan stärkas. Ansökan avser 
slutlig granskning samt tryckning. Tryckningen av boken ska följas 
upp med exempelvis byasammankomster och insatser för fler 
företag till bygden. 

 

Antal ansökningar: 5 

Beviljat under året: 100 000 kr 
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Beviljade projekt från Stöd till lokalt ledd utveckling 2019 
 

Förening/organisation Beviljat 
medel 

Projektnamn Syfte 

Byaknuten Sörmjöle 35 000 Förstudie Sörmjöle 2030 Upprätta en förstudie som resulterar i ett visionsdokument med 
målbilder för Sörmjöles utveckling fram till 2030. Förstudien tas 
fram tillsammans med byar längs Norrmjölevägen, huvudsakligen 
genom workshops. Riktar sig mot permanent- och visstidsboende 
samt ett tiotal föreningar. 

Bygderådet Umeå 35 000 Stödja utvecklingsgrupper 
på landsbygden 

Stötta byar och grupper på Umeå landsbygd i sina projektidéer och 
utvecklingsinitiativ. Idéer som uppkommit under de 
informationsträffar som Bygderådet och Umeå kommun genomfört 
tillsammans under våren 2019 tas till vara och verkställas.  

Djäkneböle 
Samfällighetsförening 

35 000 Toalett till aktivitetsplats 
Brunnsjön Djäkneböle 

Upprätta en utomhustoalett till aktivitetsplatsen Brunnsjön i 
Djäkneböle. Förväntas skapa bättre miljö och trivsel för lokalbor 
såväl som besökande. 

Furunäs Intresseförening 23 500 Hälsoprojekt Furunäs Starta ett långsiktigt hälsoprojekt med hälsofrämjande aktiviteter, 
utbildning i HLR samt investering av hjärtstartare. Riktar sig mot 
boende i Furunäs och Krokfors. 

Föreningen Bodbyn 35 000 Grillstuga till isbanan i 
Bodbyn 

Upprätta en grillstuga vid isbanan centralt i byn. Grillstugan kommer 
utgöra en allmän samlingsplats alla årstider och kan användas vid 
utomhusaktiviteter, fika- och måltidspauser och arrangemang i byn. 

Föreningen Bodbyn 8100 Utveckling av 
vandringsstig 

Färdigställa en ny vandringsled för promenad, rekreation, träning 
och utflykt. Kommer innehålla både spång, broar, vilobänkar och 
skyltning. 
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Föreningen Stora Stenen 29 237 Uppdatering led, stolpar, 
informationstavlor 

Skylta samt upprusta delar av brosystemet kring 
friluftsanläggningen Stora Stenen med syfte att göra utflyktsmålet 
fortsatt tillgängligt för besökare med funktionsvariationer. Sökt 
medel avser också marknadsföringsinsatser som 
tidningsannonsering samt tryck av informationsmaterial att skicka 
ut till olika besöksgrupper. 

Holmön Byamän 
Samfällighetsförening 

33 600 Renovering av fiskebastu 
på Holmögadd med 
övernattningsmöjligheter 
öppen för det rörliga 
friluftslivet 

Restaurera en s.k. fiskebastu (stuga för övernattning i jakt, fiske 
eller slåtter) på Holmögadd så att den kan användas av 
allmänheten. Fiskebastun på Holmögadd kommer vara öppen att 
nyttjas av alla helt kostnadsfritt. Beviljat medel fungerar som 
medfinansiering till ett övergripande LONA-projekt. 

Holmöns Utvecklingsforum 7000 Byavandring Ta fram skyltar och tillhörande informationshäften med kartor på 
engelska. Detta för att tillgängliggöra öns många besöksmål för 
internationella besökare. 

Holmöns båtmuseum och 
besökscentrum 

30 000 Bod för cykeluthyrning vid 
Holmöns båtmuseum 

Upprätta en cykelbod i syfte att utveckla 
cykeluthyrningsverksamheten. Cykelboden skall förutom förvaring 
även erbjuda möjlighet till cykelreparation och vård genom att 
boden förses med eluttag, tryckluftspump och andra nödvändiga 
arbetsredskap. 

Kroksjö Byalag 35 000 Grillstuga på Fäboberget Upprätta en grillstuga på Fäboberget i anslutning till elljusspåret, 
och med detta skapa en kombinerad träffpunkt och utflyktsmål för 
boende såväl som besökare i bygden.  

Projektföreningen Bullmark 9000 Gemensam byaplan för 25 
byar längs Sävarådalen 

Komplettering, se projektbeskrivning från 2018 

Projektföreningen Bullmark 5000 Öppen byagemenskap Komplettering, se projektbeskrivning från 2018 
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Rödåbygdens IK 20 000 Orientera i 
Äventyrsparken 

Ta fram en orienteringskarta i syfte att främja friluftsliv och 
rörelserikedom i Rödåbygden. Projektet riktar sig till skolelever, 
föreningsaktiva, boende och besökande med målet att fler ska ta sig 
ut i naturen, ung som gammal. Detta är ett inslag i utvecklandet av 
Äventyrsparken Rödåsel.   

Skeppsviks 
Skärgårdsförening 

35 000 Återställa båtkaj i 
Skeppsvik 

Upprätta en förstudie om att återställa båtkajen i Skeppsvik och på 
så vis skapa en vacker och tillgänglig turist- och fritidsattraktion. 

Skeppsviks 
Skärgårdsförening 

20 000 Allmän brygga vid kaj i 
Skeppsvik 

Upprätta en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en 
allmän brygga i Skeppsviks kaj. Skulle utgöra en samlingsplats på 
sommaren och öppna möjligheter att anordna aktiviteter och 
arrangemang. 

Skeppsviks 
Skärgårdsförening 

15 000 Båtnerläggningsramp Upprätta en gjuten båtnerläggningsramp för båtar i Skeppsvik och 
därmed förbättra tillgängligheten och gynna Skeppsviks marina 
besöksnäring. 

Skeppsviks 
Skärgårdsförening 

3000 Byaplan Skeppsvik 2019 Arbeta fram en byaplan för Skeppsvik. Denna ska fungera som ett 
hjälpmedel i det långsiktiga planeringsarbetet med syfte att stärka 
och utveckla sammanhållningen i byn. 

Stödföreningen 
Stöckebygdens Utveckling 

25 000 Skördemarknad Stöcke Arrangera en skördemarknad i Stöcke under den årliga Stöckedagen. 
Evenemanget riktar sig till boende och besökare i Stöckebygden och 
syftar till att öka kunskapen om lokalt producerad mat, samt öka 
trivsel och engagemang i bygden. 

Sörmjöle IK 35 000 Vindskydd Sörmjöle 
Pulkabacke 

Upprätta ett vindskydd, en s.k. ”gapakoja”, på toppen av byns 
pulkabacke. Målsättningen med projektet är att öka användningen 
av pulkabacken året runt och på så vis erbjuda boende och besökare 
ett komplett utflyktsmål.  
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Sörmjöle IK 35 000 Grillplatser Sörmjöle 
Pulkabacke 

Komplettera byns pulkabacke med grillplatser. Pulkabacken är ett 
populärt utflyktsmål under vintertid och området används flitigt 
som skolskog av förskolan i Sörmjöle. En grillplats med bord och 
bänkar planeras därför på backens topp samt på backens mitt. 

Hembygdsföreningen 
Umbygda 

33 000 Bevarande av torpstugor Lättare restaurering av de tre torpstugor som utgör historiska inslag 
i Brännlandstrakten. Arbetet innefattar lagning av skorstenar, 
målning av fasad, fönster etc. Allt detta för att öka tillgängligheten 
för besökande och säkerställa områdets attraktivitet som ett 
självklart besöksmål i Umeå kommun. 

Ungdomslyftet i Gravmark 35 000 Utveckling av 
ungdomsverksamhet i 
Gravmark 

Tillgänglighetsanpassa området kring Café Storudden. Föreningen 
vill med detta kunna erbjuda aktiviteter för personer med 
funktionsvariationer så att mötesplatsen i bygden blir tillgänglig för 
ännu fler. 

 

Antal ansökningar: 23 

Beviljat under året: 576 437 kr 


