December 2018

INFORMATIONSBREV OM VERKSAMHETEN 2018
Nu går året mot sitt slut och vi vill därför tacka alla som medverkat samt informera om vad som
hänt under verksamhetsåret 2018.
Ideella föreningen Kustlandet 2014-2020 kommer att ha sitt årsmöte på kvällen den 17/4 - 2019.

Styrelsen/LAG
Styrelsen har under året hållit sex möten. Projektansökningar har beretts och beslutats vilket lett till
att sammanlagt 6,3 miljoner kronor har beviljats till utvecklingsprojekt. Detta innebär att det återstår
13,5 miljoner kronor av budget. Att svara upp mot Jordbruksverkets krav fortsätter att ta tid och
vara krävande - för sökande, kontoret och styrelsen – men alla gör ett jättebra jobb och
verksamheten har gått starkt framåt. Utöver beredning och beslut av ansökningar har styrelsen
arbetat internt med att optimera genomförandet av utvecklingsstrategin.
Större projekt
Under året har sammanlagt sex större projekt beviljats av LAG:
- Vatten till Segelholmen, Mönsterås Segelklubb
- Företagscoach, eget LAG-drivet projekt
- Loftaån, Västerviks kommun
- Farled Marsö i Misterhult, Marsö byalag
- Återställande av Hamneviken, Intresseförening Mysingsö Skärgårdsmiljö
- Samverkan Långtidseffekter, eget LAG-drivet projekt
Merparten av projekten som under året beviljats av LAG har också erhållit sina startbeslut.
Jordbruksverkets arbete med att korta handläggningstider har gett effekt.
På vår hemsida kan ni läsa mer om projekten som beviljats:
http://www.kustlandet.com/sv/projekt/beviljade-projekt/
Mindre projekt - paraplyprojektliknande
Kustlandet drev under året tre paraplyprojektliknande projekt; Idéutveckling, MILOU lokala arenor
och MILOU lokala fritidsaktiviteter. Dessa projekt innehåller resurser för att på ett snabbare och
enklare sätt bevilja mindre (10 000 – 30 000 kr) stöd till lokala utvecklingsgrupper. Under året pågick
38 mindre projekt av detta slag:
1. VA Mörtfors, Mörtfors Samhällsförening
2. Förstudie skyltning bygdegårdar, Östergötlands bygdegårdsdistrikt
3. Undersöka utveckling av näringslivet inom Misterhultsbygdens kust- och skärgårdsområden i
samverkan, föreningen Misterhultsföretagarna
4. Undersöka förutsättningar för anläggande av konstsnö och asfaltbana-Söderköpings Skidklubb
5. Förutsättningar för EWK-utställning med lokala kopplingar i samband med 100-års jubileet av
tecknarens födelse, Studieförbundet Vuxenskolan Vikbolandet
6. Anpassning av Östra Stenby bygdegård till teater och filmvisning, Östra Stenby/Konungsund
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Uppgradering av Hamnmagasinet Verkebäck till året runt evenemang, Verkebäcks Byalag
Utomhusscen Påskallaviks hamn, Påskallaviks Båtklubb
Hullgrensgårdens friluftscen, Ålems Hembygdsförening
Anpassning av Mixdala bygdegård för nya evenemang, Mixdala Bygdegårdsförening
Anpassning av Höganäslokalen i Figeholm för teaterföreställningar, Figeholms Samhällsförening
Anpassning av Stationshuset i Ringarum för nya arrangemang, Ringarums Stationshus ek. förening
Besöksmål Vånevik, Våneviks Samhällsförening
Utveckling av scoutverksamhet, Kvillinge Scoutkår
Biodlardag, Vikbolandets Biodlarförening
Utökat aktivitetsutbud och gemenskap i Gunnebo, Föreningen Gunnebo Folkets Hus
Trygghet och gemenskap Aspöja, Aspöja Bygdegårdsförening
Barn och ungdomsverksamhet i Loftahammar, Loftahammars golfklubb
Kuddby hinderbana, Kuddby IF
Uppstart av boll och lek verksamhet i Kättinge, Kättinge IF
Hjärtstartare för tryggare landsbygd, Misterhults Allmänna Idrotts- och Samhällsförening
Vandringsleder Strupö, Strupö Byalag
Äventyr- och klätterbana Misterhult, Misterhults Skolas ek. förening
Bevarande av Svartös historia, Svartö Byförening
Utveckling av träningsområde för jaktskytte, Engelholms Jaktskytteklubb
Timrings- och lerkliningskurs, Östkinds Hembygdsförening
Räddningdag i Gamleby, Brandkårens Kamratförening
Gemenskap Mogata, Mogatabygdens Ideella Förening
Tåby skola och hembygdsförening i samverkan, Tåby Hembygdsförening
Toverumsdagen, SMK Valdemarsvik
Utveckling av Solkustens konstrunda, Solkustens Konstrunda ek. förening
Aktiv mötesplats-Blankaholm, Blankaholms-Solstadström Samhällsförening
Förstudie faunapassage Virån, Viråns och Oskarshamnsbygdens Vattenråd
Förstudie lågflödesmuddring Torrösund, Mellanskärgårdens Intresseförening
Anpassning lada till samlingslokal, Gladhammars Hembygdsförening
Ekoturism Marströmmen, Marströmmens FVOF

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 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 underlättar
landsbygdsföretagande och främjar kopplingar mellan stad och land. Stödet ligger normalt i spannet
50 000 – 125 000 kr. Under året har sammanlagt 21 projekt av detta slag beviljats av LAG:
- Besöksanläggning Bergön, Aspöja Fastigheter AB
- Utökad kapacitet, Markcider
- Linnéa, Skonaren Linnéa
- Webbshop, Byfiket i Gamleby AB
- Det digitala tillverkningsföretaget, Rendera AB
- Flera gästnätter, Thorstorps Gård
- Fönsterhantverk och byggnadsvård, Kvillens fönsterhantverk
- Skärgårdsmiljö i bild, Östergötland i Bilder
- Mer växt för tillväxt, Pärodlat i Döderhult
- Folklustspel, Edgards på Lagnö
- Coach Strå, Catrins Hus och Hårstråstudio

- Lanthandel 363/24, Skärgårdsbyn AB
- Golfhallen Västervik, PDL Center
- Ställplats Stegeborg, Stegeborgs Egendom AB
- Grönsaksodling, Bergkvara trädgård
- Havtorn Sankt Anna, Ormetorps Gård
- Wood designed, Bagutti Furniture
- Kostnadseffektiv värme, Sandviksgården
- Tillverkning kedjeskydd, Pilen Cykel AB
- Valdemarsviksportalen, Turistcenter i Valdemarsvik AB
- Långrådna kulturlada, Långrådna Kultur & Gästgiveri
På vår hemsida kan ni läsa mer om projekten som beviljats:
http://www.kustlandet.com/sv/projekt/beviljade-projekt/
GDPR
Den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft under det gångna året har inneburit att
Kustlandet sett över sin behandling av personuppgifter. En rutin för behandling av personuppgifter
har utarbetats och om ni vill ta del av den så finns den att ladda ner från vår hemsida här:
http://www.kustlandet.com/sv/om-kustlandet/foreningen/
Året som helhet
Sammanfattningsvis har landsbygdsutvecklingsarbetet runtom i Kustlandet tagit ordentlig fart under
2018. Totalt pågick 76 projekt och delprojekt (paraplyprojektliknande) under året. 13,5 miljoner kr
återstår dock fortfarande av budget . Vi hoppas därför att ännu fler sökande hör av sig med nya
spännande utvecklingsidéer under 2019.

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

