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Beviljade projekt i Mellansjölandet 2014-2020

Beviljat belopp

Insatsområde 1. Företagande och entreprenörskap
Upptäck Tiveden 2.0
900.000 kr
Laxå kommun, Laxå
Projektet skall utveckla informationen om Tivedens många turistaktiviteter och sevärdheter bl a
genom att bygga upp en internetportal.
Affärsutveckling turismföretagare
381.404 kr
Örebro-kompaniet, Mellansjölandet
Syftet är att med relativt enkla medel höja en grupp turismföretagares kunskaper i affärsutveckling
och marknadsföring.
Fiska i Tiveden
891.823 kr
Laxå kommun, Laxå
Projektet ska arbeta för att etablera Tiveden som en fiskedestination för att stärka besöksnäringen i
området.
Cykla i Tiveden
877.265 kr
Laxå kommun, Laxå
Projektet vill fokusera på att utveckla cykelturismen i Tiveden genom att skapa ett antal väl utmärkta
och vackra cykelleder.
Tiveden Americana
671.755 kr
Laxå kommun, Laxå
Projektet skall arrangera en tvådagars musikfestival i Tiveden, samt ett veckolångt låtskrivarläger.
Cykla i Lerbäcks Bergslag
562.001 kr
Askersunds kommun
Sammanlänka och utveckla utbudet av cykelupplevelser i Lerbäcks Bergslag.
Drivbänk
Samordningsförbundet Sydnärke
Stimulera uppkomst av nya företag

437.940 kr

Insatsområde 2. Förbättrad infrastruktur i vid mening
Anropsstyrd närtrafik
550.000 kr
Askersunds kommun, Askersund
Projektet skall ta fram en förstudie kring anropsstyrd kollektivtrafik i Askersunds kommun samt
anordna gemensamma träffar för information, kunskapsinhämtning, dialog med närsamhället och
presentation av förstudien.
Förstudie turistbuss Tiveden
705.853 kr
Laxå kommun, Laxå
Syftet med projektet är att genomföra en förstudie och pilottrafik som ska kartlägga vilka möjligheter
som finns att ordna en turistbusslinje från Laxå station till och från Tiveden.
Övernattningsplatser för husbilsburna besökare
362.693 kr
Askersunds kommun
Göra en inventering av var husbilsägare söker sig när de står parkerade i naturen, göra ett förslag på
lämpliga övernattningsplatser med betalda faciliteter.
Entrér Norra Vätterns skärgård
131.817 kr
Askersunds kommun
Framtagande av lämpliga informationspunkter och dess innehåll till norra Vätterns skärgård
Cykla till Tiveden
Askersunds kommun

136.427 kr

Inventera och ta fram cykelleder i området Askersund-Tived-Olshammar

Insatsområde 3. Attraktiv livsmiljö
Vår glömda historia
135.152 kr
Hallsbergs Hembygdsförening, Hallsberg
En bok om Hallsbergs historia, med fokus på hallsbergare som deltagit i krig.
Laxå modelljärnväg
263.419 kr
Laxå Modelljärnvägsförening, Laxå
Projektet går ut på att bygga upp ett modelljärnvägsmuseum över Laxå med tidsenliga tåg och bilar.
Landsbygdsfilm o festival
672.400 kr
Norra Vätterns Bild- o formkonstnärer, Askersund
Producera en positiv spelfilm om landsbygden samt anordna en festival i Askersund med filmpremiär
och utställningar.
Kultur på hjul
519.950 kr
Askersunds Veteranfordonsklubb, Askersund
En buss som trafikerade bygden på 1930-talet ska återställa ska återställas i körbart skick och
användas för olika evenemang i de tidigare kommunerna Askersund, Hammar och Lerbäck

Idéutveckling Mellansjölandet
243.509 kr
LEADER Mellansjölandet, Mellansjölandet
Projektet skall ge stöd till det lokala utvecklingsarbete som bedrivs i Mellansjölandet, bygga nätverk
och undersöka finansieringsvägar för att få till stånd ett stärkt och breddat utvecklingsarbete.
Fritidsområde Strandvallen
170.000 kr
Samhällsföreningen Hammarslaget, Askersund
Projektet vill engagera ortsbor till att vara med och utveckla fritidsområdet i norra delen av Hammars
tätort och göra det tillgängligt för rörelsehindrade.
Räck mig handen
261.000 kr
Örebro läns Museum, Mellansjölandet
Örebro läns museum vill i dialog med ideella föreningar, besöksmål och företagare med kulturarv
som resurs, genomföra en förstudie för att utveckla innehållet i de berättelser och aktiviteter som
presenteras för besökare.
Rekreationsområde Svennevadsskogen
193.031 kr
Badvikens Bryggförening, Hallsberg
Utveckling och modernisering av Svennevads Camping genom installation av elektricitet.
Livskraftig Ridskola
1.072.000 kr
Hallsbergs Ridklubb, Hallsberg
Projektet syftar till att utöka Hallsbergs ridklubbs ridskolas verksamhet, med inriktning på yngre barn
och individer med funktionsvariationer.
Mångfaldens landskap
2.765.000 kr
Vibybygden, Hallsberg
Målsättningen med projektet är att öka natur- och upplevelsevärdet av Vibysjöns kulturbygd med
bland annat gång- och cykelvägar, rundslinga, parkering, skyltar, rastplats m.m.
Förnya Odensbacken
2.807.017 kr
Odensbackens Vägförening, Örebro
Att tillsammans med boende, företag o föreningar investera i det som ökar trivseln, förbättrar,
förnyar upplevelsen av Odensbacken samhälle.
Skapande mötesplats
1.234.747 kr
Föreningen Kilsbergskanten, Lekeberg
Föreningen vill renovera och upprusta Lekhyttans gamla skola och föreningslokalen, "Kilsbergens
Nav", och på det viset engagera människor i föreningen och även andra aktörer som vistas i
Kilsbergskanten.
Filmberättelser om Kumlaby gdens kulturarv
324.000 kr
Gata upp o Gata ner, Kumla
Projektet vill göra fem temafilmer om olika delar av Kumlabygdens historia, vilka kommer att visas på
de platser filmerna handlar om.

Fritidsbanken Östernärke
371.811 kr
Omställning Östernärke, Örebro
Fritidsbanken vill uppmuntra till en aktiv fritid och ökat spontanidrottande genom att gratis låna ut
sport- o fritidsprylar.
Utveckling av friluftsområde runt Ånnaboda Kilsbergen
173.959 kr
Almby IK
En förstudie om hur friluftsområdet runt Ånnaboda skall kunna utvecklas
Kommunens dag
240.381 kr
Laxå kommun
En kommunfest som är årligen återkommande på olika orter i kommunen och som bidrar till total
inkludering av kommunens invånare.

Insatsområde 4. Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp
Egenproducerad energi i Mellansjölandet
348.455 kr
LEADER Mellansjölandet, Mellansjölandet
Projektet syftar till att genom informationsinsatser höja kunskapen kring hur man kan producera
förnyelsebar energi.

Insatsområde 5. Ökad klimattålighet
Skyfallskartering i Mellansjölandet
601.102 kr
LEADER Mellansjölandet, Mellansjölandet
Projektet syftar till att höja kunskapen om konsekvenserna av ett mer instabilt väder, genom att
lokala aktörer genomför lokala skyfallskarteringar över sin bygd.

Insatsområde 6. Kapacitetsutveckling och lärande
Kultur, natur och kommunikation
400.000 kr
ABF Örebro län, Degerfors
Att skapa och utveckla en modell för ett hållbart integrationsprojekt med kommunikation, natur och
kultur med bas på Berget i Degerfors.
Idéutveckling Mellansjölandet 2
264.069 kr
LEADER Mellansjölandet, Mellansjölandet
Projektet ska ge metodstöd till olika aktörer som arbetar med integration och stärkande av personer
med svag ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
Activate Vox
400.000 kr
Studieförbundet Bilda Svealand, Örebro
Syftet med projektet är att motivera och stötta utrikes födda kvinnor i Oxhagen och Varberga att nå
sysselsättning och självförsörjning.

Ungdomspol WOX
Studieförbundet Bilda Svealand, Örebro
Syftet med projektet är att motivera och stötta unga i åldern 16-25 att nå sysselsättning och
självförsörjning genom en lokal ungdomspool i Oxhagen och Varberga som fångar upp ungdomar och
unga vuxna i området och intensivt arbetar med dem kring studier och arbetsliv.
Delaktighet för bättre inkludering
400.000 kr
Föreningen Folkets Hus Vivalla, Örebro
Projektets syfte är att organisera och mobilisera människor i Vivalla, som kommit i utanförskap, för
en bättre inkludering i samhället genom att anordna olika stärkande aktiviteter.
Familjekompis Örebro
236.654 kr
Studieförbundet Bilda Svealand, Örebro
Projektet syftar till att ge goda förutsättningar och former för skapandet av vänskapsrelationer
mellan nysvenskar och etablerade svenskar.
Familjekompis Hallsberg
216.775 kr
Studieförbundet Bilda Svealand, Hallsberg
Projektet syftar till att skapa former och förutsättningar för vänskapsrelationer mellan nysvenska och
etablerade svenska familjer.
Familjekompis Lekeberg
400.000 kr
Studieförbundet Bilda Svealand, Lekeberg
Syftet med projektet är att ge goda förutsättningar och former för skapandet av vänskapsrelationer
mellan nysvenskar och etablerade svenskar.
Cykelretur Hallsberg
400.000 kr
Studieförbundet Bilda Svealand, Hallsberg
Projektet ger arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden erfarenhet och möjlighet till
anställning genom arbete i Cykelreturen.

Småprojekt
Östansjö 110 år
30.000 kr
Östansjö Folketshusförening, Hallsberg
Dokumentation av Östansjös utveckling och historia under 110 år i form av utställning,
jubileumsskrift, film m.m.
Ett hållbart Latorp för framtiden
17.000 kr
Latorps Byalag, Örebro
Projektet ska visa upp intressanta och lärorika hållbarhetsaktiviteter förskoleklassen i Latorp genom
studiebesök på Hallagården.
Ny vårmarknad i Finnerödja
23.135 kr
Finnerödja Hembygdsförening, Laxå
Skapa en ny vårmarknad i Finnerödja med marknadsdag den 20 maj 2017.

Ungdomar gör Katitziutställning på Hallagården
30.000 kr
Amatörteatersamverkan Örebro län, Lekeberg
Projektet avser att, med hjälp av ungdomar, på Hallagården sätta upp en utställning med tema
integration och olikheter.
Brofesten
30.000 kr
Åtorps Utvecklingsgrupp, Degerfors
Projektet syftar till att förstärka områdets attraktivitet genom att ordna en fest för att fira att den
unika stenbron över Letälven fyller 200 år.
Lanna Smalspår
30.000 kr
Hidinge-Lanna Byalag, Lekeberg
Projektet vill upprätta ett minnesmärke över Lannas historia med stenhantering, genom att i en park
installera rälsdelar med växel och vändskiva samt sätta upp en informationstavla.
Dokumentera Viby
30.000 kr
Föreningen Vibybygden, Hallsberg
Projektet ska ta fram bilddokumentation från Viby/Vretstorp i dåtid och nutid.
Utveckla Föreningen Vibygden
30.000 kr
Föreningen Vibybygden, Hallsberg
Utveckla föreningen Vibybygden och stärka dess identitet, vilket skapar förutsättningar för lokal
turism, stimulera inflyttning, bredbandsutbyggnad m.m.
Av kvinnor för kvinnor
30.000 kr
Åsbro Intresseförening, Askersund
Genomföra en företagsmässa i Askersund med namnet "Av kvinnor för Kvinnor". Syftet är att öka
kvinnors engagemang och stärka deras roll på landsbygden.
Aktiv fritid och integration
25.500 kr
UNF Askersund, Askersund
Projektet skall skapa mötesplatser för unga med olika kulturell bakgrund i Askersund, genom sång,
dans, musik, teater, akrobatik, komik samt kulinariska upplevelser från olika länder.
Antirasism och integration bland unga och barn
23.000 kr
Junis Askersund, Askersund
Genom aktiviteter, evengemang och lärande vill vi påverka barn, unga och deras familjers attityder
gentemot främlingsfientlighet och rasism.
Utveckling Östansjö
30.000 kr
Östansjö Folkets Park och Folketshusförening, Hallsberg
En förstudie för att skapa förutsättningar för nybyggnation av småhus norr om Bäcksjön i Östansjö.

Museum för kvinnligt hantverk
28.000 kr
Mullhyttans Bygdeförening, Lekeberg
Tanken är att i gamla bagarstugan i Mullhyttan göra ett museum och visa upp gamla och nya
hantverkstekniker.
Bordshockey Tegelhuset
22.858 kr
Tegelhuset OBK, Örebro
Målet med projektet är att starta upp och bli en förening med inriktning mot bordshockey och bli en
samlingspunkt för boende i Odensbacken med omnejd.
Filmfesten
27.969 kr
Ramundeboda Församling, Laxå
Projektet skall i Laxå genomföra en filmfestival för ungdom under två dagar, 8 och 9 december 2017.
Vardagsteknik för alla
30.000 kr
Vintrosa Folkets Hus, Örebro
Samla Vintrosabygdens folk till trivsamma månadsträffar och informera om ny teknik.
Porla Brunn i svunnen tid
30.000 kr
Hasselfors Byalag, Laxå
Samla in bilder och fakta om Porla Brunn, på tiden före sekelskiftet fram till 1939 och ge ut en skrift
som skall spridas till ortsbor och en bred allmänhet.
Hel i Östernärke
22.900 kr
Omställning Östernärke, Örebro
En förstudie om möjligheten att utveckla och kombinera lokal livsmedelsproduktion och
besöksnäring i Östernärke.
Vilken är vår målgrupp?
Ervalla Hembygdsförening, Örebro
30.000 kr
Föreningen vill göra en undersökning bland medlemmar för att se vilka aktiviteter som kan locka till
engagemang och besök hos hembygdsföreningen i Ervalla.
Förstudie servicestuga i Östansjö
13.336 kr
Landet Östanjö Ek för, Hallsberg
Målet med projektet är att höja Östansjös status och skapa en positiv image, genom att starta en
servicestuga som även fungerat som turistinformation.
Segersjö Aktivitetscenter
30.000 kr
Segersjö Fältrittklubb, Örebro
Förstudie för att utreda förutsättningarna för att skapa ett innovationscenter/allaktivitetscenter med
inriktning på idrott, främst ridning, för personer med funktionsnedsättning.

Förstudie Magiska Teatern
30.000 kr
Magiska Teaterns Scenkonstförening, Hallsberg
Förstudie för att utveckla verksamheten i Magiska teaterns förening med t ex café, lazergame, spaverksamhet eller annat, genom marknadsundersökningar, intresseförfrågningar och studiebesök.

Gålsjö bys historia

16.689 kr

Lerbäcks hembygdsförening, Askersund
Beskriva det sociala livet över tid i Gålsjö by, märka ut fler torp och sedan ge ut ett häfte med
informationen.
Alla tillsammans

30.000 kr

Kumla Funktionshindrades Motorklubb, Kumla
Den 16 juni 2018 avser KFMK tillsammans med Annikas Minnesfond arrangera en bygdedag vid
folkracebanan i Kumla, där personer med funktionsnedsättning och cancersjuka barn och ungdomar
får prova på olika verksamheter.
Levande natur och djurupplevelser för barn i Degerfors
29.564 kr
Föreningen Berget, Degerfors
Projektets syfte är att genom ett integrations- och folkbildningsarbete med särskilt fokus på
invandrarfamiljer skapa möjligheter till djur och naturupplevelser.
Bokningsportal Tiveden
30.000 kr
Laxå kommun, Laxå
Projektet är en förstudie om hur digital teknik och innovationer inom bokning kan bidra till
landsbygdsutveckling.
Förstudie Tiveden runt
30.000 kr
Laxå kommun, Laxå
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att anordna mindre lokala lopp i
Tiveden, som ska innehålla aktiviteterna vandra, paddla och cykla.
Projekt Arena Vekhyttan
26.255 kr
Föreningen Kilsbergskanten, Lekeberg
Målet med förstudien är att undersöka om intresse och möjlighet finns att bygga en arena med
utegym och bollplan, som ska fungera som en naturlig samlingsplats för bygden.
Spridning och digitalisering av Edvin Lindholms bildarkiv
30.000 kr
Västernärkes hembygdsförening, Lekeberg
Målet med projektet är att göra ett kulturarv tillgängligt för lokalbefolkningen i Lekebergs kommun,
genom att digitalisera ett bildarkiv och senare sprida det genom att göra en bildvisning som är öppen
för allmänheten.
Förstudie ullhantering och spinneri
26.628 kr
Föreningen ULL-landet, Lekeberg
Förstudie för att ta reda på vad fårägare i området behöver för att ta tillvara ullen som annars kastas.
Det stora kafferepet
29.833 kr
Hasselfors Byalag, Laxå
Projektet vill synliggöra att Hasselfors fått en väl fungerande samlingslokal, genom att inbjuda till
bakning och kafferep.

Vibylunden

30.000 kr

Föreningen Vibybygden, Hallsberg
Målet med projektet är att skapa en inbjudande plats vid infarten till Vretstorp med en
informationstavla, samt att många ska känna sig delaktiga i arbetet.
Skalleruds och Tomtas historia

29.908 kr

Hallsbergs hembygdsförening, Hallsberg
Projektets mål är att trycka en bok med information om Skallerud och Tomta samt att boken skall
spridas till invånare i Hallsbergs kommun.
Utbyggnad av Hyttvallen med utegym
25.800 kr
Svartå Idrottsförening, Degerfors
Projektet vill anlägga ett belyst utegym på Hyttvallen i Svartå, och därigenom locka fler till träning.
Målet är att stärka ortens attraktionskraft för boende o besökare med en anläggning av hög klass.
Servicestuga 2.0
30.000 kr
Landet Östansjö Ek för, Hallsberg
Projektet tänker kartlägga de lokala företagen o föreningarna i Östansjö för att kunna ta fram en
företagskatalog i tryckt och digital form.
Vatten- o avloppsfrågan på Vinön
24.000 kr
Vinöns kultur- o hembygdsförening, Örebro
Projektet vill göra en förstudie och ta fram olika alternativ till gemensam avloppslösning på Vinön.
Gemensam kraftsamling kring förnybar el på Vinön

30.000 kr

Vinöns kultur- o hembygdsförening, Örebro
Projektet vill göra en förstudie och se vilket intresse och vilka möjligheter som finns för att anlägga
en gemensamhetsägd solcellspark på Vinön.
Välkommen till Boo!
17.691 kr
Boo Hembygdsförening, Hallsberg
Projektet syftar till att öka antalet turister genom att ta fram en broschyr, erbjuda guidade turer
m.m.
Förnya Odensbacken
30.000 kr
Odensbackens Vägförening, Örebro
Att tillsammans med boende, företag o föreningar undersöka vad som ökar trivseln, förbättrar, och
förnyar upplevelsen av Odensbacken.
Mångfaldens landskap
29.600 kr
Föreningen Vibygden, Hallsberg
En förstudie för att undersöka omvandla idéer till konkreta handlingsplaner när det gäller
Vibybygdens utveckling.

Utveckling Hampetorps hamn
30.000 kr
Sammverkarna i Östernärke, Örebro
Projektet ska förankra, sprida information och bygga kapacitet i syfte att i en förlängning kunna
genomföra en utveckling av Hampetorps hamn.
Kumla Dalhalla-körkonsert våren 2019

30.000 kr

Kumla kommun, Kumla
Projektet vill skapa en arrangemangsarena ett gammalt stenbrott och testa platsen med en
körkonsert.
Stjärnan, en ny metod att förflytta bisamhällen
30.000 kr
Biodlingsföretagarna, Mellansjölandet
En förstudie som undersöker om det går att ta fram ett nytt fordon för att enklare flytta bikupor.
Hjärta- och jordfestivalen
30.000 kr
Hjärtats Eko, Askersund
Utveckla den årliga Hjärta- o jordfestivalen med fler aktiviteter och nya attraktioner.
Kalabaliken i Nalavi-Karl den XII lik eller olik
28.874 kr
Kräcklingebygdens Vänner, Lekeberg
Ett teaterprojekt vars mål är att skapa ett spel som förenar, engagerar, skapar stolthet och utvecklar
både medverkande, publik och bygden.
Parasport för alla
24.700 kr
Degerfors IF, Degerfors
Projektet syftar till att ge alla barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning en möjlighet att
umgås under ordnade former och med en stor gemenskap i Degerfors.
Bli min granne
22.000 kr
Svartå Utvecklingsgrupp, Degerfors
Genom en webbkampanj, där Svartå presenteras i form av intervjuer med barnfamiljer som redan
bor på orten, göra det mer lockande att flytta till Svartå.
Historik o forskning om byarna Folkatorp o Dyningeberg
23.612 kr
Kumla nordöstra samfällighetsförening, Kumla
Projektet syftar till att forska om boendet i respektive fastigheter, händelser som skett, personer som
betytt en del för bygden samt utge en engångstidning till alla hushåll i byarna.
Förstudie lokalt engagemang
29.000 kr
Hela Sverige ska leva, Mellansjölandet
Projektet vill förbättra dialogen med lokala utvecklingsgrupper i länet och undersöka vilka frågor som
är viktigast för landsbygdsutveckling.
Kunskapscentrum för skogsträdgårdar
30.000 kr
Föreningen Hjärtats Eko, Askersund
Syftet är att skapa ett centrum för skogsträdgårdar genom att ta fram informationsmaterial, skapa
ett skogsträdgårdsbibliotek, sätta upp infoskyltar samt skapa ett lokalt nätverk för skogsträdgårdar.

Uppmärkning av motionsleder
10.200 kr
Svartå Idrottsförening, Degerfors
Projektet skall märka upp en löparslinga och en MTB-slinga för att få ännu fler att motionera och
använda området runt Svartå.
Förstudie Bastedalens Kinapark
30.000 kr
Föreningen goda insikter, Askersund
Syftet med projektet är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns för att kunna
öppna och utveckla Bastedalens Kinapark
Invigning av naturreservatet Björkön
25.000 kr
Örebro kommun, Örebro
Projektets syfte är att deltagare på invigningen av naturreservatet Björnön ska kostnadsfritt bli
transporterade till ön samt serveras lokalproducerad mat.
Naturreservatet Björköns potential för friluftsliv och turism
30.000 kr
Örebro kommun, Örebro
Projektets syfte är att ta fram ett kunskapsunderlag om olika målgruppers förväntningar och
önskemål inför arbetet med att utveckla Björkön som natur- och friluftsområde.
Lions Återbruksloppis
21.000 kronor
Lions Club Kilsbergen
Ett årligt återkommande loppisevent i samverkan med Garphyttans Folkets Park.
Förstudie utveckla nya och befintliga plattformar för lokal mat
30.000 kronor
Örebro kommun
En utveckling av torghandeln i Örebro så den blir mer attraktiv för lokala producenter.
Matresan 2020
30.000 kronor
Wadköpings Matmarknad
Ett bygdeevent för att utveckla småskaliga producenter i länet. Under helgen 5-6 september bjuds
allmänheten in till att upptäcka mathantverkare, krögare och entreprenörer i länet.
Kumlas Dalhalla
30.000 kronor
Kumla kommun
En utveckling av förra årets evenemang till att inkludera barn/ungdomskörer samt någon form av
dansinslag.
Nyttan av fler andelsjordbruk
15.125 kronor
Villingen Ekonomisk förening
En kartläggning av befintliga andelsjordbruk i Mellansverige för att undersöka vilka
framgångsfaktorer och hinder som finns för att starta andelsjordbruk.
Kulturarv Kilsbergen
30.000 kronor
Coompanion Örebro län ek för
Framställa skyltmaterial i befintligt Vallristarområde för att öka tillgängligheten och besöksantalet
och därmed utveckla den lokala turistnäringen.

Knutpunkt Svinnersta
6.000 kronor
Svinnersta-Tjälvesta byalag
Bygga ett vindskydd med informationstavla, för informationsutbyte. Det ska tjäna som en
uppsamlingsplats vid samåkning och ett skydd för ungdomar som väntar på bussförbindelser.
Fiske för alla
30.000 kronor
Laxå kommun
Projektets syfte är att utforska vilka anordningar som behövs för att för att personer med
funktionsvariation ska kunna utöva sportfiske.
Fiberprojekt Forntomta
30.000 kronor
Esselbo vägförening
En förstudie för att ta reda på om ett fiberprojekt är möjligt att genomföra och i så fall hur.
Vi i Viby närradio
30.000 kr
Föreningen Vibybygden
Införskaffa en radiosändare, sätta upp en antenn i kyrktornet, skapa en enkel studio och börja sända
närradio i Viby.
Mötesplats Lyckevallen
29.000 kr
Ervalla SK
Utveckla Lyckevallen i Ervalla till en mötesplats för träning och friskvård samt nå nya målgrupper.

