
2022-01-27 

Beviljade medel ur lokal utvecklingspeng 
2019 
 

 

Stöd till ny eller befintlig lokal utvecklingsgrupp (10 000 kr) 
 

1. Östra Rådmansö intresseförening (ÖRIF) 
2. Framtid Edsbro 
3. Hemsundets sambruksförening 

 

Stöd för framtagande av lokal utvecklingsplan (10 000 kr) 
 

4. Framtid Edsbro 

 

Förstudier (max 30 000 kr) 
 

5. Skebo Museiförening 

Beskrivning: Aktiviteter i samband med uppstart och planeringsarbete för firande 
av Skebos järnbruks 400-årsjubileum 2022 samt uppmärksammande av att det år 
2024 är 100 år sedan bruket lades ner. Inventera och utvärdera tidigare insatser i 
Skebobruk med omnejd. 

Beviljade medel: 10 000 

 

6. Sättra framtidsgrupp 

Beskrivning: Utredning/förstudie kring utbyggnad av byhuset till central 
samlingslokal för olika gemensamma funktioner.  

Beviljade medel: 30 000 



 

Ange datum 
 

 

 

 

7. Häverö brukshundsklubb, Bergby.  

Beskrivning: Resor till studiebesök för att upprätta en förstudie som 
undersöker förutsättningarna för att bygga en inomhushall för hundträning 
och tävling.  

Beviljade medel: 10 000 

 

8. Björkö landsbygdsutveckling ek. förening.  

Beskrivning: Förstudie i form av dels en enkätundersökning bland äldre på Björkö 
för att kartlägga intresset av seniorboende, dels genom dagstidningsannonsering 
få en uppfattning av intresset för inflyttning inom projektet Björkö kyrkby.  

Beviljade medel: 23 000 

 

Platsutveckling/Idéstöd 
 

9. Grisslehamns sportklubb 

Beskrivning: Söker medfinansiering 100 tkr för uppförande av ”näridrottsplats 
Kompan”.  

Beviljade medel: 100 000 

 

10. Skedbro Museiförening 

Beskrivning: Återställande av förfallen bro över Skedefallen. En del av 
föreningens ”Projekt 2024”.  

Beviljade medel: 65 000 

 

11. Blidö sockens hembygdsförening 



 

Ange datum 
 

 

 

Beskrivning: Uppbyggnad av en museismidesverkstad samt renovering av en 
utställningsvägg med silversmeden Yngve Bergers konstverk; ”Fantasins 
farkoster” under samlingsnamnet ”Återställande av den konstnärliga delen av 
Silversmedens hus”.  

Beviljade medel: 100 000 

 

12. Häveröstiftelsen  

Beskrivning: Artistkostnader i samband med Hallstaviksdagen 7 september 2019 

Beviljade medel:  

 

13. Herrängsgruppen ek. förening.  

Beskrivning: Iordningsställande av en informationsplats vid Herrängs infart med 
bland annat en stor belyst karta över Herräng med annonsplatser.  

Beviljade medel: 30 000 

 

14. Sättra framtidsgrupp.  

Beskrivning: Uppförande av etapp 1 avseende utegym i anslutning till 
idrottsanläggning.  

Beviljade medel: 

 

15. Väddös utveckling ekonomisk förening.  

Beskrivning: Anpassning av lokal för Väddönavets verksamhet.  

Beviljade medel: 12 000 
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