Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Landsbygdens Flexibla Paviljong
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

7820001266
Åsgarns Bygdegårdsförening
Kolarbo 28
77497
FORS
Roland Ek
0732520406
ekroland@hotmail.com

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Bakgrund
Åsgarns bygdegård är sedan mer än femtio år självklar lokal för föreningars och familjers möten. Under senare
årtionde har företag, både lokala och tillresta, mer frekvent nyttjat bygdegården som plats för interna
överläggningar och utåtriktade kundmöten.
År 1996 kompletterade bygdegårdsföreningen sitt erbjudande med en utomhusarena/dansbana, till att börja
med främst avsedd för dans vid föreningsaktiviteter och bröllop. Dansbanan är efterfrågad, även för vigsel,
konsert och företagsevent. Dansbanan, som 1996 återanvändes från annan plats, är nu uttjänt.
Erfarenheterna visar att den enkla form av tillfälliga presenningstak, som hittills har använts, inte alls är
tillräcklig.
Efter analys av behov bland allmänhet, föreningar och företag, vill vi nu skapa en permanent plats för
aktiviteter som är attraktiva att genomföra där trygg, torr mötesplats möter omgärdande natur. En sådan
arena kan bokas och brukas, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå närhet till
naturen. Vid solsken kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur.

Vid besiktning av nuvarande dansbana har vi konstaterat att den varje år är föremål för akut renovering. Vi
ser att den förmodligen måste avvecklas inom 2-3 års tid, framförallt med hänsyn tagen till säkerhet.
Konstruktion
Vår moderna paviljong förläggs på dansbanans nuvarande plats, vid vacker damm och bara några steg från
bygdegårdens bekvämligheter med kök, kapprum och toaletter.
Paviljongen får en rejäl grund av stålbalkar på plintar. Golvet blir tryckimpregnerat trävirke som även används
i staketet.. Takkonstruktionen görs av limträbalkar och som takmaterial väljs transparant plast där ljuset
strömmar in.
Paviljongen kommer att kompletteras med en scen som sträcker sig över hela kortändan, här består taket av
plåt.
Totala ytan för paviljongen inklusive scen kommer att uppgå till c:a 200 kvm.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2020-06-30
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej
Motivera ditt svar
I och med att vi är en ideell förening är vi inte ålagda att redovisa moms. Åsgarns Bygdegård kommer ej att
bedriva någon form av affärsmässig verksamhet i projektet.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Leif Ekström
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Leif Ekström
Västansjö 15
77497
Fors
022631148
0703405156
leif.ekstrom@bahnhof.se

Kontaktperson Roland Ek
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Kontaktperson Karin Perers

Roland Ek
Kolarbo 28
Kolarbo 28
77497
Fors
0732520406
0732520406
ekroland@hotmail.com

Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Mobilnummer
E-postadress

Karin Perers
Mörtarbo
77497
Fors
0705680830
karin.perers@mellanskog.se

Kontaktperson Bengt-Olof Danielsson
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Bengt-Olof Danielsson
Persbo 135
77698
Garpenberg
022522040
0706057062
persbo135@gmail.com

Välj projekt

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Orts- och bygdeutveckling > Samlingslokaler >
Övriga lokaler > Investering

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• DALARNA
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• AVESTA

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Nedre Dalälven 3
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Målgrupp är allmänheten, både i vårt närområde och tillresta. De nås genom användarna av
paviljongen, dvs föreningar, företag och familjer. Redan uppskattade och etablerade kulturaktiviteter i
bygdegården, kompletteras med utomhusscen, trygg i alla väder. Företagsevent, vigsel eller festmiddag kan
planeras utan reservplan.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 537480

Geografiskt område
Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Paviljongen kommer att ligga centralt i området som består av södra dalarna, södra Gästrikland samt
norra Västmanland.
Man kan säga att "navet" består av åsgarnsdalen vilken är närområdet runt sjön Åsgarn som är belägen intill
Fors cirka 15
kilometer utanför Avesta.
Åsgarns Bygdegård har redan idag ett upptagningsområde med besökare från bla. Avesta, Sala, Hedemora,
Hofors, Sandviken, Fagersta och Norberg, på bla de månadsluncher och andra arrangemang som erbjuds.
I närområdet Åsgarnsdalen finns det även ett flertal sommarstugor med ett stort antal ägare som bor i
Stockholmsområdet.
Detta ger att under framförallt vår-sommar samt höst har upptagningsområdet även utökats till denna sfär. Vi
ser på våra arrangemang under denna tid att många av dessa samt deras besökare kommer till våra
arrangemang. Ett flertal av dessa utnyttjar även de möjligheter som finns med att hyra Bygdegården och då
framförallt den nuvarande dansbanan.

Projektets syfte och bakgrund
Vad är syftet med projektet?
Svar: Att öka verksamheten sommartid i Åsgarn och dess upptagningsområde.
I snart sextio år har vår bygdegård varit en viktig mötesplats för föreningar, företag och familjer.
Utomhusarenan från 1996 är dock vansklig och väderberoende. Företag som planerar event och blivande
brudpar tvekar att boka Åsgarn eftersom nuvarande utomhusarena, en gammal dansbana, saknar tak.
Provisoriska tak med presenningar har brutits sönder av regn, och bl.a. vigslar har fått genomföras under
besvärliga och ovärdiga förhållanden.
Genom en snygg paviljong med tak kan vi erbjuda en trygg, modern och attraktiv arena för evenemang av
olika slag. Besöksnäringen i bygden kan utvecklas genom lockande event såsom konserter och mässor. Fler
besökare till föreningars, företags och familjers aktiviteter stärker även företagen som driver bed&breakfest
och hotell i näraliggande byar: Västanberg, Dalagård, Kolarbo och Garpenberg.
Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Åsgarns bygdegård är sedan närmare än sextio år självklar lokal för föreningars och familjers möten.
Under senare årtionde har företag, både lokala och tillresta, mer frekvent nyttjat bygdegården som plats för
interna överläggningar och utåtriktade kundmöten.
År 1996 kompletterade bygdegårdsföreningen sitt erbjudande med en utomhusarena/dansbana, till att börja
med främst avsedd för dans vid föreningsaktiviteter och bröllop. Dansbanan är efterfrågad, även för vigsel,
konsert och företagsevent. Dansbanan, som 1996 återanvändes från annan plats, är nu uttjänt.
Erfarenheterna visar att den enkla form av tillfälliga pressenningstak, som hittills har använts, inte alls är
tillräcklig.
Efter analys av behov bland allmänhet, föreningar och företag, vill vi nu skapa en permanent plats för
aktiviteter som är attraktiva att genomföra där trygg, torr mötesplats möter omgärdande natur.
Första gången en dialog togs upp om en utomhusarena med tak var på ett offentligt annonserat idémöte i
bygdegården, 2016-10-06. Frågan har allt sedan dess diskuterats på våra olika möten, ex månadsluncher,
gubbcafé, årsmöten m m. Frågan har även diskuterats i de fall vi haft möten med lokala föreningar, företag m
m.
Genom det positiva gensvar dessa diskussioner gett har vi under senare tid aktiverat våra dialoger med små
och stora företag liksom med Avesta Kommun.
En sådan arena kan bokas och brukas, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå
närhet till naturen. Vid solsken kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur.
Vid besiktning av nuvarande dansbana har vi konstaterat att den varje år är föremål för akut renovering. Vi
ser att den förmodligen måste avvecklas inom 2-3 års tid, framförallt med hänsyn tagen till säkerhet.
Vår moderna paviljong förläggs på dansbanans nuvarande plats, vid vacker damm och bara några steg från
bygdegårdens bekvämligheter med kök, kapprum och toaletter.

Paviljongen får en rejäl grund av stålbalkar på plintar. Golvet blir tryckimpregnerat trävirke som används i
staketet. Takkonstruktionen görs av limträbalkar och som takmaterial väljs transparent plast där ljuset
strömmar in.
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej

Er vanliga verksamhet
Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: tillför en ny dimension för urhyrning vilken är unik inom c:a 10 mils radie

Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Vi skall ha skapat en permanent plats för aktiviteter som är attraktiva att genomföra, där trygg, torr
mötesplats möter omgärdande natur. En sådan arena kan bokas och brukas av allmänhet, föreningar och
företag, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå närhet till naturen. Vid solsken
kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Genom att ha skapat en snygg paviljong med tak kan vi erbjuda en trygg, modern och attraktiv arena
för evenemang av olika slag. Besöksnäringen i bygden utvecklas genom lockande event såsom konserter och
mässor. Fler besökare till föreningars, företags och familjers aktiviteter stärker även företagen som driver
bed&breakfest och hotell i näraliggande byar: Västanberg, Dalagård, Kolarbo och Garpenberg.
På fem års sikt ska användningen av paviljongen öka betydligt under sommarmånaderna, inberäknat
uthyrning och föreningens egna evenemang. Det ökar intäkterna till föreningen som därmed bättre klarar både
underhåll och marknadsföring. Även själva bygdegården får ökad användning eftersom paviljongen förutsätter
att bygdegårdens kök och toaletter tas i anspråk.

Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Se bifogad "Aktivitetsmall" samt Bilaga "Grov Projektplan"

Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Samtliga ledamöter i styrelsen har tidigare medverkat i de genomförda eu-projekt som slutförts. Vi
pratar här om "Besöksmål Åsgarn 1" samt "Besöksmål Åsgarn 2". Med stora statsbidrag har vi även drivit bla
"uppbyggnad av ett mediacenter" och energiomställning i bygdegården.
Genom våra professionella yrkesroller har flera av våra ledamöter erfarenhet av att leda och genomföra stora
projekt.
Roland Ek har inom it-branchen bedrivit egen verksamhet samt haft anställningar som bla produktägare
(affärssystem ), konsultchef och regionchef. Roland har som projektledare haft ansvar för och genomfört både
utvecklings- och installationsprojekt i flermiljonklassen åt bla företag som Monark och Ericsson.
Leif Ekström har i sin profession arbetat som avdelningschef på Stora Enso och där varit ansvarig för olika
projekt.

Karin Perers är bla ordförande för Skogsägarföreningen Mellanskog och har där bla bedrivit projekt med stöd
av EUs sociala fond för skogsägande kvinnor. Karin har tidigare varit vice ordförande i Folkbildningsrådet och
där ansvarat för stora projekt.
Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Projektet samarbetar inte med några andra organisationer, kommuner eller företag.
Projektet har däremot fått stöd från bla Avesta Kommun och Stora Enso.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja
Beskriv det ideella arbetet
Svar: Vi i projektet har för avsikt att;
Riva och forsla bort gamla dansbanan, vi kommer bla att återanvända den gamla scenen som slogbod vid vår
nerfart som är
handikappanpassad, vilken anlades i vårt tidigare projekt "Besöksmål Åsgarn 2".
Vi kommer att genomföra en del av markarbetet och trädfällning
Vi kommer att vara behjälpliga med snickeri och målning
Vi kommer att genomföra hela återställningsarbetet.
Vi har beräknat de ideella arbetet till drygt 1850 timmar, vi har kalkylerat med 1852 timmar -> 407.440:Se vidare Bilaga "grov Projektplan"
Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 407440
Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Vi kommer att vara huvudansvariga vad gäller planering, projektering mm
Med erfarenhet från tidigare projekt, "Besöksmål Åsgarn 1 och 2", och den goda relationen vi har med lokala
aktörer beräknar vi med rabatter från våra leverantörer, ex reducerad timkostnad per maskin samt
reducerade inköpspriser.
Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 130000

Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Ja, vi menar att det är ett nytänkande i och med att vi inte känner till någon liknande arena inom vårt
upptagningsområde. Med förankring i gammal tradition skapar vi ett attraktivt forum för moderna möten och
evenemang, ex. barnkalas, bröllop, filmvisning, konserter och företagsmässor, utan hänsyn tagen till vädrets
makter.
Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja

Ange uppskattat antal företag.
Svar: 2
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 1720
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 1720

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter
Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet?
Svar: Ja
Ange antal invånare.
Svar: 40000

Vad händer efter projektet?
Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Målgrupp är allmänheten, företag m fl, både i vårt närområde och tillresta. De nås genom användarna
av
paviljongen, dvs föreningar, företag och familjer. Redan uppskattade och etablerade kulturaktiviteter i
bygdegården, kompletteras med utomhusscen, trygg i alla väder. Företagsevent, vigsel eller festmiddag kan
planeras utan reservplan.
Refererar till bilagda inkomna skrivelser som bekräftar både företags och de offentligas intresse för vår nya
paviljong, Avesta Kommun, ICA i Fors, Stora Enso och närliggande lokala entreprenörer.
Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Vi kommer att under hela projektets fortlevnad informera på vår egen hemsida, www.asgarn.se, samt
genom det medlemsblad som utkommer 4-6 gånger per år, Åsgarnsbladet.
Vi kommer även att informera både Avesta Tidning samt Annonsbladet som är de tidningar vilka utkommer
inom regionen.
Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Marknadsföring och uthyrning av paviljong/bygdegården genomförs av bygdegårdsföreningen.
Redan etablerade kontakter med företag och föreningar kommer att utökas.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet
Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej
Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre
beskattningsåren?
Svar: Nej

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej
Motivera ert svar.
Svar: Med hänsyn till de ekonomiska resurser vi har som en liten ideell förening har vi inte medel till en sådan
investering.

Utgifter
Utgifter
Utgiftstyp
Investeringar
Övriga utgifter
Summa utgifter
* Ej momsredovisningsskyldig -

Beskrivning
enligt budgetmall
enligt budgetmall

Belopp (kr)
517480
20000
537480
utgifter är redovisade inklusive moms.

Finansiering
Typ av finansiering
Projektstöd
Övrigt offentligt stöd från LAG
Summa finansiering

Belopp (kr)
360112
177368
537480

Bilagor
Bifogade bilagor
Aktivitetsplan: Aktivitetsmall.docx
Annan bilaga: Beräkning tid Dalagård.jpg
Annan bilaga: Bilaga Budgetmall Komplettering.docx
Annan bilaga: Bilaga Budgetmall Komplettering.docx
Annan bilaga: Bilaga Grov Projektplan.xlsx
Annan bilaga: Bilaga Kompletterande uppgifter.docx
Annan bilaga: Bilaga Setra Limträ.docx
Annan bilaga: Bilaga indikatorer.docx
Annan bilaga: Bilaga indikatorer.docx
Annan bilaga: Bilaga steg 2 invånare 2018-04-03.docx
Annan bilaga: Dansbanan Landsbygdsforum.jpeg
Annan bilaga: Dansbanan Stora Enso.docx
Annan bilaga: Dansbanan avsikt Bengt Olsson.jpeg
Annan bilaga: Dansbanan avsikt Bygga Hem.jpeg
Annan bilaga: Dansbanan avsikt Rune Forsberg.jpeg
Annan bilaga: Dansbanan avsikt Yttersbenning.jpeg
Annan bilaga: Fullmakt E-tjänst.jpeg
Annan bilaga: Fullmakt Jordbruksverket.jpeg
Annan bilaga: Konstituerande möte.jpeg
Annan bilaga: Konstituerande-2017.docx
Annan bilaga: Kontoöversikt Åsgarn juni 2018.pdf
Annan bilaga: Yttersbenning Markberedning 1.jpeg
Budgetmall för projektstöd: Budgetmall steg 2.xlsx
Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga:
Åsgarn.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga:
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga:
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anbud Grundläggning Dansbana
Anbudsskrivelse, ÖBAB2.pdf
Bilaga Beräkning av kostnader.docx
ByggMax Dörr.jpeg

Offert eller annat underlag som visar
Offert eller annat underlag som visar
Offert eller annat underlag som visar
Offert eller annat underlag som visar
Offert eller annat underlag som visar
Offert eller annat underlag som visar
20180123.docx
• Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad:
•
•
•
•
•
•
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att
att

utgifterna
utgifterna
utgifterna
utgifterna
utgifterna
utgifterna

är
är
är
är
är
är

rimliga:
rimliga:
rimliga:
rimliga:
rimliga:
rimliga:

ByggMax Panel.jpeg
ByggMax Paviljong 1.jpg
ByggMax Tak.jpeg
ByggMax Trall.jpeg
Offert Kristina Ehrling arkitekt.pdf
Åsgarns bygdegård dansbana

Paviljong Ritning.jpg
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