
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Stiftelsen Leufsta 
Herrgården Lövstabruk 
819 66 Lövstabruk 
 

2011-2057 

E-postadress 

info@leufsta.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Ulrika Borger Dåderman 
Stiftelsen Leufsta 
Herrgården Lövstabruk 
819 66 Lövstabruk 

 

Telefonnummer 

0294-310 97 

Mobiltelefonnummer 

070-374 3838 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

info@leufsta.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 

Från och med Till och med 

15/11-2011  2013-03-31 

  

Var genomfördes projektet? 

I hela bruket men främst i herrgården och parken och Barnens bruk 

 
Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

Projektets mål var att  få fler park- och trädgårdsintresserade personer att besöka Lövstabruk. Öka marknadsföringen för hela 
Lövstabruk och få fram nya barnaktiviteter och en ny herrgårdsutställning med växttema.  
Öka antalet gruppbesök och öka antalet besök av skolklasser. 
Skapa aktiviteter kopplande till herrgårdsutställningen. 
Ta fram nya produkter kopplade till utställningstemat. 
 
Detta gjordes i form av en växtutställning i herrgården, med aktiviteter såsom en Blomsterdag och en Trädgårdsdag. En ny 
barnaktivitet i herrgårdsparken togs fram av förf. Sven Nordqvist och Leif Högström.   
En bred marknadsföring har skett i dagstidningar, specialtidningar,hemsida, medverkan på mässor och genom utskick. 
Tre nya produkter har tagits fram. En nyckelring, en skärbräda och sex nya växtplanscher . Alla med motiv från växtplanscher 
tillhörande herrgården och herrgårdens 1700-tals bibliotek. 
Historiska kläder för barnen att klä ut sig i tas fram nu under tidig vår. 
  



D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

Kulturhistoriskt intresserade samt trädgårdsintresserade. 
Personer i åldern 40 år och uppåt samt barnfamiljer. 

De har fått upplevelser i form av nya aktiviteter och ny 
utställning. Ökade möjligheter att lära sig om parken i 
Lövstabruk. Nya produkter. Sammanfattningsvis ett ökat utbud. 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

Lövstabruk har en lång park -och trädgårdshistoria och parkturismen är en ökande turism. Vi såg potential att nå en ny målgrupp 
av trädgårdsintresserade. Vidare behövs kontinuerlig utveckling av attraktionerna, särskilt barnaktiviteter. Nya produkter i bruket 
efterfrågas och  ökad och förnyad marknadsföring krävs för att kunna växa som besöksmål .   

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
Vidare behövs kontinuerlig  

Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 

Män 3 Vaktmästare, praktisk roll, uppsättning av utställning,  
Genomförandet av ny barnaktivitet i parken. 

Stiftelsen Leufsta, Leif 
Högström produktion AB 

 
Kvinnor 4 Planering och genomförande av herrgårdens utställning, växtupprop, 

Blomsterdag och Trädgårdsdag samt Älvsjömässan. Tillverkning av 
kulissvägg vid Barnens bruk.  

Stiftelsen Leufsta, Lövstabruks 
Trädgårdsmästeri, Smedja Cuio
mae, Mita Bromark 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 

I Stiftelsen styrelse bestående av representanter för  Landstinget i UIppsala län , Länsstyrelsen i Uppsala län, Familjen de Geer, 
Uppsala Universitet, Upplandsmuseet , Nationalmuseum,  brukets aktörer och en del privatpersoner, stiftelsens vänförening , 
Leufsta & Cahmanorgelns Vänner samt Vallonbruk i Uppland 

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 
 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Botaniska Trädgården i Uppsala, POM (programmet för odlad mångfald), Tidn. Hemträdgården, Lövsta Bygderåd , Leufstabruks 
Wärdshus, Läkarvillan Café, Hanterkets hus, Upplandsmuseet. 
   
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 
 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Botaniska trädgården, POM, olika trädgårdssällskap i vår närhet tex Pelargonsällskapet 

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 



Ett trädgårdspaket för grupper  togs fram och skickades ut till olika trädgårdsföreningar och trädgårdsällskap. Vi medverkade på 
Trädgårdsmässan i Älvsjö tillsammans med andra aktörer från bruket. I herrgården iordningställdes en växtutställning med 
krukväxter och snittblommor som dels köptes in, dels inlånades från Botaniska trädgården i Uppsala. Krukor inlånades från 
Upplandsmuseet. Äldre interiör bilder projekterades i herrgårdsentrén och visades i form av tavlor i salongerna. Salongerna fylldes 
med växtmaterial och iordningställdes för att efterlikna de gamla interiörbilderna. Matsalen dukades upp i sekelskiftesstil med 
blomsterdekoration på bordet som trädgårdsmästaren skötte om tillika övriga blomsterdekorationer och krukväxter under 
sommaren. Herrgårdköket pryddes med grönsaker och blommor.  Föremål lånades ut till stiftelsen av forna  trädgårdsmästaren i 
Lövstabruk, Olof Strindbergs, barnbarn. Arkivmaterial från Bruksarkiver exponerades i montrar. 
 På våren skedde ett växtupprop och det samlades in ett 20-tal växter från allmänheten en del med  en ”historia” till. Dessa 
visades i herrgårdsutställningen.Guider utbildades i ämnet och utställningen invigdes 14 maj med invigningstalare. Därefter 
visades på helger under vår och försommar samt dagligen under högsäsong för allmänheten.Delar av utställningen finns kvar 
under 2013. Vid invigningen så var det svårt att höra invigningstalaren och då vi hade flera tillfällen då föredrag skulle hållas i 
samband med bla trädgårdsdagen så köptes högtalare med mikrofon in. 
En ny barnaktivitet kom till i herrgårdsparken. Sven Nordqvist och Leif Högström anlitades och de tillverkade figurer ”mucklor” som 
berättar om växterna i parken på ett lekfullt sätt. Leif Högström tillverkade en minihäst som ska stå i Barnens bruk. Ett 
minimarknadsstånd tillverkades så barnen kan "sälja växter". En kulissvägg  med ett smedspar och ett herrskapspar tillkom. 
Barnen kan sticka in huvudet för tex fortografering. Paren står i växtlighet vid Barnens Bruk. 
 Tre  souvenirer togs fram, en ny skärbräda med Kungsängsliljan som motiv, tagen ur planschverket "Blomboken". En nycklelring 
med en rembrandt tulpan ur samma verk togs fram i samband med Trädgårdsmässan i Älvsjö. Kopior på blomplancher från 
sekelskiftet som även visades i herrgården trycktes.  
Aktiviteter genomfördes med växtema i form av en Blomsterdag och en Trädgårdsdag. På blomsterdagen hade trädgårdsällskap 
mfl bjudits in att sälja och informera om växter och trädgårdsmästaren i Lövstabruk höll ett föredrag om Lövstabruks park. 
Trädgårdsdagen bjöd på tre föreläsningar, parkvandringar, öppna trädgårdar hos privatpersoner och en förening. Besökaren 
erbjöds gammeldags kafferep i parken.  Marknadsföringen har varit bred mot allmänheten och skolorna men också mer nischad 
mot park-och trädgårdsintresserade genom att annonsera  i specialtidningar som Hemträdgården samt att det gjordes utskick till 
trädgårdsföreningar och trädsgårdsällskap. Då projektet förlängdes tom 2013-03-31 har vi även under våren 2013 kunnat 
marknadsföra Lövstabruk i olika medier, mässor, samt mot skolklasser och pensionärsgrupper. Vi planerar en ny Blomsterdag och 
nya parkvisningar 2013. 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 

Att få privatpersoner i bruket att ställa upp på att öppna upp sina trädgårdar. Att få till en diskret men ändå rolig och informativ 
barnaktivitet i parken som kunde godtas utifrån de kulturhistoriska bevarandevärdena. 

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 

Skötseln av växterna i herrgården och att få ljus till dem men samtidigt hålla mörklagt för att skydda tavlor och möbler. Kort 
planeringstid då ansökan blev beviljad först i slutet av oktober 2011. 

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

Det skapade nya näteverk mellan olika växtintresserade grupper och stiftelsen. Ett positivt samarbete med både boende och 
aktörer i bruket som ger god "vi"-känsla. Företag i närområdet har gynnats pga av projektet.Vi har gjort ett bra grundjobb med att 
ta fram ett trädgårdspaket som vi vill fortsätta att utveckla. Vi har dragit erfarenhet av vad det innebär att ha  växter i en känslig 
miljö. Vi drar erfarenhet av årets två aktivitetsdagar och tar det bästa från dem och fortsätter anordna Blomsterdag och 
parkvisningar. 

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 

Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

Att öka besöksantalet i 
Lövstabruk , att nå en ny 
målgrupp bestående av 
trädgårdsintresserade 
människor. Att öka besök av 
barnfamiljer. 
Att öka gruppbesöken. 
 
 Öka besöket av förskole –och 
skolklasser. 

Antal besökare på Barnens 
bruk ökade och även antal 
gruppbesök med 20% men vi 
tror att det tar lite längre tid än 
vad vi nu har haft på oss att nå 
en ny 
målgrupp(trädgårdsturism).  
 
Besök av förskole- och  
skolklasser ökade inte 

delvis Regn och sent beviljad 
ansökan. Vi måste utveckla 
trädgårdspaketet ytterligare och 
hinna marknadsföra det ännu 
tidigare. 
De nya barnattraktionerna var 
inte klara när för- och 
skolklasserna kom på våren. 

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 



 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 
Funktionshindrade              

Hållbar utveckling             

Integration             

Kompetenshöjning ja Guiderna har nu lärt sig mer om Lövstabruks park -och trädgårdshistoria. 

Jämställdhet             

Kvinnor             

Miljö             

Ungdomar             

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 

Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag               

Antal nya produkter   4 Skärbräda, nyckelring med Blommotiv, 
Blomplanscher 
Trädgårdspaket 

Antal nya tjänster               

Antal nya tekniker   1 Bildspel, projektor, högtalare 

Antal nya nätverk och mötesplatser   5 Botaniska Trädgården, POM, 
Pelargonsällskapet, hemsida, facebook 

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 3 Guider, vaktmästare 

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 6 Guider 

Antal nya arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre             

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre             

Antal deltagare i utbildningar 

Män 

Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 3 Fördjupade kunskaper om Lövstabruks 
parkhistoria och äldre växtmaterial 

Kvinnor 

Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 6 Fördjupade kunskaper om Lövstabruks 
parkhistoria och äldre växtmaterial 

Totalt antal nya övernattningar per år               

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

              

Totalt antal nya dagsbesökare per år   270 
400 

Ökat antal gruppbesök 
Ökat antal besökare på Barnens bruk 

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

              

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

   

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

Projektets resultat kommer att spridas till stiftelsens styrelse och till aktörer i bruket, till Vallonbruk i Uppland samt via vår 
hemsida. 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 



Projeketet har gynnat samtliga aktörer i Lövstabruk direkt eller indirekt, det har skapat nya nätverk och gett oss insyn i den 
växande trädgårdsturismen som ger oss indikation på att vi går i rätt riktning.  

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 

Vi kommer att fortsätta marknadsföra oss mot trädgårdsintresserade grupper. Vi kommer att plocka ut det som fungerade bäst på 
Blomsterdagen och Trädgårdsdagen och skapa en helg eller en dag av dessa två till nästa år. Vi ska levandegöra våra 
herrgårdsvisningar och skapa barnvisningar. 

L.  Bilagor 

 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 
 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 
 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 
 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 


