
Den 26 februari hoppas led-
ningen för Leader Göta Älv 
kunna ta beslut om de första 

ansökningarna. Pengarna 
kommer från kommun, stat 
och EU. En viss egeninsats 

krävs från de som ansöker, 
men oftast kan det ske med 
nedlagd tid. De övergripan-
de målen för Leader-projek-
tet är att utveckla landsbyg-
den, skapa ny sysselsättning, 
få människor att hitta nya 
möjligheter att bo kvar utan-
för storstäderna och att öka 
turismen.

– Vi vet att det finns många 
idéer ute bland folk, ofta är 
det finansieringen som hin-
drar dem från att utveck-
las. Leader är en unik möj-
lighet att skapa ekonomiska 
förutsättningar att förverkli-
ga goda idéer, säger Thomas 

Sundsmyr.
Grundtanken är att 

skapa en samverkan mellan 
kommun, näringsliv och 
föreningsliv för att utveck-
la landsbygden. Den ideel-
la sektorn kan bestå av byg-
deföreningar, byalag, idrotts-
föreningar med flera. Leader 
vill ge stöd till satsningar 
som kan bidra till nya jobb 
och en förbättrad livskvalité 
på landsbygden. En särskild 
prioritering ligger på pro-
jekt som främjar kvinnor och 
ungdomar (14-24 år).

40 miljoner kronor
– Styrelsen kommer att be-
handla de första ansökningar-
na den 26 februari och vidare 
i april och juni. Fram till 2013 
kommer vi att dela ut 40 mil-
joner kronor i bidrag. Målet 
är att skapa minst ett 80-
tal nya jobb, säger Thomas 
Sundsmyr.

Leader har funnits i 
Europa under många år och 
har nu smugit sig in i Sverige 
där det nu finns tolv försöks-
områden.

– Det finns många goda 
exempel på projekt som har 
blivit förverkligade genom 
Leaderbidrag. Satsningar på 
lokalproducerad mat har fallit 
väl ut på flera håll, berättar 
Thomas Sundsmyr.

Förutom att Leaderpeng-
arna kan bidra till en positiv 
utveckling av landsbygden 

finns det också andra plus-
effekter.

Värdefull samverkan
– Att fyra kommuner träffas 
och samtalar kring gemen-
samma frågor är oerhört po-
sitivt. Vi lär oss av varandra 
och visar att vi kan samverka, 
säger Madeleine Dahlgren 
(S) från Lilla Edet.

Ett primärt område som 
Leader har uttalat som ange-
läget att utveckla är besöks-
näringen. På den punkten har 
verksamhetsledaren, Thomas 
Sundsmyr, redan idéer.

– Vi måste få igång stugu-
thyrningen. Överallt står det 
skyltar om lediga stugor att 
hyra, men inte när du åker 
genom Göta älvdalen. Natu-
ren är en av våra största till-
gångar och därför borde ett 
projekt kring att få igång stu-
guthyrning i älvdalen vara en 
självklar satsning.

Styrelsen för Leader Göta 
Älv understryker också att 
det ska vara enkelt att söka 
bidrag. Det ska inte falla på 
en krånglig administration.

– Vad vi vill ha är en pro-
jektidé med tillhörande 
budget- och finansierings-
plan. I många fall kanske vi 
kan förädla idén eller hjälpa 
den som ansöker om tänk-
bara partners. Vårt kontakt-
nät i styrelsen är stort och det 
ska vi använda. Vi ser det som 
en av våra huvuduppgifter att 

sammanföra olika människor, 
menar Thomas Sundsmyr.

Inom kort kommer en 
hemsida runt projektet att 
släppas. Här ska besökaren 
finna goda exempel, råd kring 
ansökan, blanketter och kon-
taktuppgifter.

– Förhoppningsvis kan det 
här få fler att stanna kvar på 
landsorten istället för att fly 
till storstäderna – om inte 
annat så är det här arbetet i 
alla fall både spännande och 
roligt, avslutar Madeleine 
Dahlgren.
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Om du beräknas få ”kvarskatt” överstigande 20.000:- skall 
överstigande belopp vara på ditt skattekonto senast den 12 februari 2009 för att du ska und-

vika kostnadsränta. Tänk på avdragsmöjligheten till ROT-avdrag och hushållsnära tjänster.

Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Fräsch 2:a i Nol
Välplanerad och fi n lägenhet i 
mycket bra skick. Kök, WC, dusch 
renoverades 2004. Endast en 
halvtrappa upp. Lugnt och bra läge 
med låg månadsavgift. Föreningen 
har mycket god ekonomi. Vån. 1/3. 
46,1 kvm. Avg. 1.791:- inkl värme, 
vatten och parkering.

Pris: 530 000 kr/hbj • Visning: Boka visningstid
Mäklare: Fredrik Hellberg 0702-33 32 33

1:a med bra 
läge i Surte
1:a högt belägen ovanför Surte 
centrum. Låg avgift och ca 10 min 
till Göteborg. Ljust vardagsrum/sov-
alkov med fräscha golv och tapeter. 
Toalett med dusch, kök med kyl/
frys och spis. Vån. 3/3. 34,3 kvm. 
Avg. 1.442:- inkl värme, vatten samt 
kabel-tv. 

Pris: 435 000 kr/hbj • Visning: Boka visningstid
Mäklare: Fredrik Hellberg 0702-33 32 33

Representativ
familjevilla i Älvängen

Centralt belägen soutterängvilla , 
sex rum och kök om ca 180 kvm
boarea,allt i hög standard, tomt om 
877 kvm Stort dubbelgarage med
soutterängvåning  lämplig  för verk-
samhet. Nära till affärer, service
och kommunikationer. 

Pris: 2 950 000 kr/hbj • Visning: Boka visningstid • Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29
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40 miljoner till landsbygdsutveckling
Leaderprojektet kan bli värdefullt för Göta älvdalen

Ser möjligheter. Verksamhetsledare för EU-projektet Leader Göta Älv, Thomas Sundsmyr, 
menar att landsbygden har stora chanser till utveckling.

VÄNERSBORG. 40 miljoner kronor till landsbygds-
utveckling, förverkligandet av nya idéer och en 
förbättrad besöksnäring.

EU-projektet, Leader Göta Älv, främjar entre-
prenörskap och livskvalitet som förhoppningsvis 
också ska leda till ökad turism och en högre sys-
selsättning.

– Vi hoppas att kommun, näringsliv och fören-
ingsliv gemensamt ska kunna bidra till samhälls-
utvecklingen, säger projektledare, Thomas Sunds-
myr på ett pressmöte i Vänersborg.

Idéerna för hur detta ska bli verklighet sitter 
kanske du på?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LEADER GÖTA ÄLV

Leaderområde Göta älv består 
av Ale, Lilla Edet, södra Väners-
borg och Trollhättan (ej stadskär-
nan). Leader Göta Älv omfattar 
56 000 invånare. En styrelse på 
tolv personer med representanter 
från samtliga medverkande kom-
muner, näringsliv och förenings-
liv leder projektet. Pengarna som 
delas ut kommer från kommun, 
stat,och EU. Ale representeras av 
Jan Skog (M), Peter Tifelt, Före-
tagarna, Jan-Åke Persson, fören-
lingslivet. Lilla Edet representeras 
av Madelaine Dahlgren (S), Bengt 
Pettersson, företagare och Linda 
Aronsson, föreningslivet.


