
 

 

3 B: Slutrapport för Leader-checkar 
 

När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 

resultat. En sammanställning av rapporterna kommer att publiceras i Jordbruksverkets databas för 

landsbygdsprojekt. Tänk i första hand på att du skriver för andra som kan tänkas vara intresserade av 

att lära och inspireras av ditt projekt, och i andra hand på att myndigheterna vill veta vad som gjorts 

med allas våra skattepengar. 

Slutrapporten skickas i elektronisk form. Godkännandet för att publicera kontaktuppgifterna skickas 

per post i original eftersom det kräver underskrifter.  

 
Beskriv kort och konkret ditt projekt. Använd frågorna som stöd. 

 

1. Vilket projekt redovisar du? 

� Ange projektnamn och stödmottagare så att vi vet vilket projekt rapporten avser. 

 

Dramatisera och levandegöra visningar i Lövstabruk. Stödmottagare: Stiftelsen Leufsta 

 

2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 

� Använd även formuläret på sista sidan. Kontaktpersonerna måste godkänna att kontaktuppgifterna 

publiceras. 

 

Verksamhetsledaren Ulrika Borger Dådermna, guiderna samt Bygderådet , Mary-Ann Olarsbo, 

Lövstabruks trädgårdsmästeri, Josephina wesström Jhulin 

      
 

3. Hur sammanfattar du projektet? 

� Vad är bakgrunden till projektidén? 

� Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? 

� Vad genomförde du i projektet? 

� Vad blev det för resultat? 

� Vilka positiva effekter har projektet haft? 

� Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? 

 

Bakgrunden är att vi såg ett sjunkande antal på våra visningar samt önskan att utveckla visningarna. 
Vi ville genomföra en studieresa för att få inspiration samt börja erbjuda  med dramatiserade 

visningar. 

Studieresa, dramaträningar samt 12 dramatiserade visningar genomfördes. 

Ulrika Borger Dåderman genomförde planering av studieresa, skrev scener samt ledde träningarna av 

de dramatiserade visningarna i herrgården. 

Resultatet blev besökare som ville ha mer av dramatiserade scener!  

De positiva effekterna har varit ökad gemenskap bland personal och medverkande och viljan att 

fortsätta att utveckla dessa visningar. 

Erfarenhet och tips till andra är att åk på en inspirationsresa samt att man kan behöva behöva 

proffisionell hjälp med att träna skådespel och att skriva scener. 
      

 

4. Vilka genomförde projektet? 

� Vilka personer medverkade i projektet? 

� Är projektet förankrat? På vilket sätt? 

� Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag? 



 

� Har projektet skapat nya samarbeten? 

 

Guider i stiftelsens regi, Hembygdsföreningen, Del av Bygderådets styrelse och medlemmar samt 

Lövstabruks Trädgårdsmästeri, Josephina Wesström Juhlin. 

Projektet är förankrat i stiftelsens styrelse och arbetsutskott samt Bygderådets styrelse.      

 

5. Varför ville du genomföra projektet? 

� Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? 

 

Minkat antal besök på visningarna, behov av förnyelse och ökat samarbete mellan företag och 

föreningar. 

      

6. Vem riktade sig projektet till? 

� Vem har fått mest nytta av projektet och på vilket sätt? 

Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive mer indirekt. 

 

Mest nytta har de som gått de guidade turerna haft. Det har varit främst personer i åldern 45-65 år 

men också en del barnfamiljer. 

 

      

7. Vad genomförde du i projektet? 

� När genomfördes projektet? 

� Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? 

� Vad har gått som planerat? 

� Har något fungerat bättre än förväntat? 

� Vad har inte gått som planerat? 

� Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång? 

 

Projektet genomfördes feb-okt 2013      

 

8. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 

� Vilka var projektets mål? 

� Vad blev resultatet? 
� Om målet endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? 

� Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? 

� Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket 

sätt? 

� Har projektet främjat kompetensutveckling? 

 

Projektets mål var att öka antalet besök på visningar i Lövstabruk. 

Resultatet blev ökat besök på visningarna med ca 200 personer 

Projektet har haft mestadels kvinnor fr 26 år samt två män. 

Genom studiebesök så har det gett en viss kompetensökning men kanske mest i form av social 
kompetens, dvs ökat samarbete och gemenskap. 

      

 

9. Hur har du spridit resultatet? 

� Hur har du spridit resultatet av projektet? 

� Vilka andra aktörer kan vara intresserade av att ta del av projektresultatet? 

� Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling 

efter att projektet är avslutat? 

 

På stiftelsens styrelsemöten(stiftelsen består av Tierps kommun, Upplands museet, Uppsala läns 
landsting, Länsstyrelsen i uppsala samt fam de Geer) , på personalmöten och till tex Vallonbruk i 

Uppland, aktörsträffar i Lövstabruk.      



 

 

10. Vilka kostnader har projektet haft? Hur har dessa finansierats? 

� Redovisa projektets totala kostnader. 

� Om du har haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv dessa. 

� Redovisa hur projektet har finansierats. Beloppet ska delas upp på finansiärer. 

 

Stiftelsen går in med egen arbetstid med  10.000:- 

Ideel tid uppgår till                                          14.525 

de medverkandes tid på studieresedagen. 

Rekvisita, sömnad                                            10.000:- 

Kläder har sytts upp. Inköp av tyg. Inköp av plastfrukter, tårtor m.m. (Mr Plant) till salongerna. 
Studiebesök                                                         5.000 

Studibesök på hallwyllska palatset. Kostnad för guidning, resor och mat. 

Total kostnad : 

      

 

11. Vilka slutsatser drar du från projektet? 

� Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad var svårt, oförutsett, intressant eller nytt? 

� Vilka mervärden har projektet tillfört? 

� Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? 

 
Svårt att hålla en röd tråd i de dramatiscerade scenerna, att planera rent praktiskt med klädombyten 

osv.  

Mervärdet har varit personalens glädje och samarbete samt ökat besök. 

      

 

Bilagor 

� Bifoga eventuellt material som du har tagit fram i projektet, som till exempel; filmer, annonser, 

broschyrer eller annat material som du har tagit fram för att marknadsföra ditt projekt. Gärna några 

bilder som fångar andan i projektet. 

 
           

 

 

 

 

12. Vilka är projektets mätbara resultat? 

� Fyll i tabellen här nedan med projektets mätbara resultat. Skriv vad du känner till direkt efter projektets slut. 

Skriv en kommentar om resultatet inte blev som förväntat. 

 

   Antal 

Antal aktiva deltagare             

Antal aktiviteter (sammankomst med minst tre personer och där deltagarlista upprättas)         

Antal nya företag             

(antal verksamheter som under projekttiden resulterar i affärsidé och marknadsplan)          

Antal bevarade arbetstillfällen Män under 25         

(tjänstgöringsgrad anges i procent)   över 25  2      

  Kvinnor under 25         

    över 25 

  

5 

      



 

Antal nya arbetstillfällen Män under 25         

(tjänstgöringsgrad anges i procent)   över 25         

  Kvinnor under 25         

    över 25          

Antal deltagare i utbildningar/kompetensutveckling Män under 25         

    över 25  2      

  Kvinnor under 25          

    över 25  10      

Antal nya produkter      1      

Antal nya tjänster             

Antal nya tekniker             

Antal nya nätverk/samarbetsgrupper             

Minst tre personer som träffas regelbundet under projekttiden       

Antal nya mötesplatser             

Antal personer som fått tillgång till bredband             

Antal nya kulturevenemang      1      

 

 

Eventuella kommentarer:       

nya arbetskläder =guidekläder/historiska dräkter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Godkännande att publicera kontaktuppgifter  

 

Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs 

tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. 

Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning 

  

Kontaktpersoner i slutrapporten  

  

Namn och adress  Telefonnummer 

 Ulrika Borger Dåderman 

Tegelverksv.6 

815 96 Stömsbergs bruk     

0294-310 97       

Roll i projektet  E-postadress 



 

 

 Projektledare 
      

 info@leufsta.se      

Underskrift och datum   

              

  

Namn och adress  Telefonnummer 

Josephina Wesström juhlin 
Valparbo      

 0737-391 222      

Roll i projektet  E-postadress 

 Deltagare, sömmerska       josephina_w@hotamail.com  

Underskrift och datum   

              

  

Namn och adress  Telefonnummer 

 Mary-Ann Olarsbo       0294-34031      

Roll i projektet       E-postadress      

 Medverkande, hembygdsföreningen       maryann.olarsbo@arbole.se  

Underskrift och datum   

             


