ÖSTERVÅLA BÄST I SVERIGE
Projekt Utveckla Östervåla fick utmärkelsen Årets Leader 2005 i Sverige!
Sverige!
Vid Finlandssvensk Landsbygdsriksdag 24 – 25 november 2006 i Karis berättade Kiell
Tofters, Östervåla, Sverige, om landsbygdsutvecklingen i denna bygd. Många likheter finns
mellan Östervålabygden och svenskbygderna i Finland. Östervåla ligger 12 mil norr om
Stockholm.
I Östervåla arbetar vi tillsammans med ett lokalt utvecklingsprojekt. Det är ett EU-finansierat
landsbygdsprojekt (Leader). Många olika nätverk har skapats. Nya företagare har inflyttat, och
lokala företagare har startat. Östervålaandan blomstrar!
SYFTE
Syftet med projektet Utveckla Östervåla är att skapa utveckling och tillväxt i en bygd genom att
förbättra företagsklimatet för småföretagare, främst inom hantverk och industri. Det gör vi
bland annat genom det för Leaderarbetet typiska samarbetet mellan ideell, privat och offentlig
sektor.
En arbetsmetod är de företagsluncher vi håller en gång i månaden, vilka har utvecklats till en
konstant mötesplats. Speciellt för Utveckla Östervåla är att de "stora" företagen i bygden är
drivande i projektet. Projektet har under fyra år bidragit till att öka etableringen av nya företag
och inflyttningen av nya familjer. 50 nya arbetstillfällen har skapats under projekttiden och
långt över 100 arbetstillfällen har bevarats.
LEADERTÄVLING
Varje år är det en tävling i Sverige för att nominera det bästa Leader-projektet. Av 700 – 800
projekt nominerades tre projekt till finalen den 7 juli 2006 i Visby på ön Gotland i Östersjön.
Ett av dessa var Projekt Utveckla Östervåla, vars ledare är Kiell Tofters och administratör
Gertrud Tofters. Vid finalen segrade vårt projekt.
Kvalitet i innehåll och presentation
Både i Visby, Gotland, och på Raseborgs Institutet, Karis, berättade Kiell Tofters om
projektet och utvecklingsarbetet i Östervåla med hjälp av en bild- och filmpresentation.
Medarbetare i bygden har hjälpt till att producera denna presentation samt utställning och
trycksaker. Det är hög kvalitet på medarbetarna och deras insatser i utvecklingsarbetet i
Östervåla.

Glada åt utmärkelsen var Kiell och Gertrud Tofters

