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Provgute nominerat till årets leaderprojekt 

2013-11-11 

I projektet Provgute har en hel bygd gått samman för att öka inflyttningen till orten. Genom att er-

bjuda provboende på förmånliga villkor har man lyckats locka 24 vuxna och 12 barn att provbo i Får-

ösund på norra Gotland. Därför har föreningen nu chans att vinna en Ullbagge vid årets Landsbygds-

gala den 26 november. 

Idén uppstod när högstadieskolan i Fårösund hotades av nedläggning på grund av för få elever. Några ortsbor 

gick samman och startade ett projekt med målet att öka inflyttningen och på så vis rädda skolan. 

 – Utan ungdomar och skolan så dör bygden. Vi insåg att det var upp till oss om utvecklingen skulle vända och 

vi skulle få hit fler unga, berättar projektledare Esso Eriksson. 

I följande sju kategorier kommer en vinnare att koras och som förutom en Ullbagge även vinner ett stipendium 

på 10 000 kronor. 

 Årets landsbygdsprojekt 

 Årets landsbygdsföretagare 

 Årets landsbygdsinnovation 

 Årets integrationssatsning 

 Årets miljösatsning 

 Årets ungdomssatsning 

 Årets leaderprojekt 

Under våren har en expertgrupp som består av personer från Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd, Leader, 

länsstyrelserna och Jordbruksverket varit jury och utsett vilka som ska slutnomineras. 

 

Mer information hittar du på: landsbygdsnatverket.se/provgute 

En kort film som presenterar projektet hittar du här: http://youtu.be/RcPSzKGQZuk 

Kontaktpersoner 

Kontaktperson nominerat förslag: Esso Eriksson, esso@tillvaxtgotland.se, 073-532 21 18 
Kontaktperson Leader: Mona Snäckerström, projektledare Leader Gotland, 
 mona@leadergotland.se, 0498-20 38 91  
Kontaktperson Landsbygdsnätverket:  Tommy Nilsson, informatör Landsbygdsnätverket, 
 tel: 036-15 52 22, mail: tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
 Nils Lagerroth, projektledare Landsbygdsgalan, 
 tel: 036-15 62 15, mail: nils.lagerroth@jordbruksverket.se 

#lbgalan 
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Fakta om Landsbygdsnätverket:  

 Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet.  

 Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.  

 Är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, 

nationell och internationell nivå.  

 Samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.  

 Leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.  

 Är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige. 

Fler foton samt logotyperna nedan kan beställas av Tommy Nilsson, tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
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