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2016-3612 Kanonholmen Gårdsbutik  

Om projektet 

Syftet med projektet är att: 

- skapa en mötesplats och nytt besöksmål vid Söderhamnsfjärden för invånare, turister 

och andra lokalproducerande livsmedelsföretag. Projektet ska också bidra till ökad 

sysselsättning och ett långsiktigt och hållbart lokalt företagande.    

Mål med projektet: 

- Målet med projektet är att bygga en gårdsbutik som ska bli en försäljningskanal för 

livsmedelsprodukter från bygden.  

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Byggnation av en gårdsbutik. 

- Upparbeta kontakter med andra livsmedelsproducenter för att sälja deras produkter. 

 

Indikatorer och uppföljningsuppgifter: 

Uppföljningsuppgifter:  

Projektet har angivit att det kommer att startas två nya företag och generera motsvarande två 

nya heltidstjänster.  

Programspecifika indikatorer: 

- 5st nya produkter 

- 1 ny fysisk anläggning 

- 20 nya dagsbesökare 

Områdesspecifika indikatorer: 

- 1 ny tjänst 

- 1 ny besöksanledning 

- 1 ny servicelösning 
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Resultat uppföljningsuppgifter och indikatorer  

Uppföljningsuppgifter 

- Nya företag: Projektägaren har angett att ett företag har startats upp p g a satsningen 

som är gjord i detta projekt. Enligt allabolag.se så är ett företag startat under 2017 

”Kanonholmen Förvaltning AB”, orgnr 559064-0156 som bl a ska förvalta fastigheter 

(hotell etc).  

- Projketägaren anger att sysselsättning har skapats i projektet motsvarande två 

heltidstjänster fördelat jämt på män och kvinnor. Underlaget till antal timmar i 

sysselsättning är att de har en person anställd året om och utökar under säsong med 

mellan 5-7 personer. Sammantaget finns det grund för att anta att sysselsättning 

motsvarande två anställda har skapats. Svårare att se om fördelningen mellan könen är 

jämn.  

Indikatorer 

Projektägaren har i sin ansökan om utbetalning beskrivit resultat på fler indikatorer än vad 

som är angivet i ansökan och beslut. Beskriver alla indikatorer här nedan.  

Programspecifika indikatorer 

- 5 st nya produkter: Enligt projketägaren så har de uppnått 10 st nya produkter. De 

beskriver några av dem i sin ansökan om utbetalning. Efter att ha haft kontakt med 

sökanden samt löpande följt deras verksamhet så ser vi att de även har satt ihop 

produkter från olika livsmedelsproducenter och sålt dem till kund (Jul- och 

nyårsbrickor, påsk och midsommar-brickor). Sammantaget har sökanden nått målet 

enligt beslutet på 5 nya produkter.  

- 6 st nya tjänster: De anger sex olika tjänster i sin ansökan om utbetalning där de utför 

en tjänst kopplat till sitt sortiment på livsmedel som de tar betalt för att utföra.  

- 1 ny fysisk mötesplats. Då projektägaren anger att gårdsbutiken har blivit en plats där 

människor möts, äter och umgås och att de dessutom kommer att utöka detta i 

kommande satsningar – som ett svar på kundernas önskan så är även skapandet av en 

mötesplats betraktas som ett resultat av projektet.  

- 2 nya tekniker har projektägaren angett som ett resultat av projektet. De tekniker de 

beskriver som ett resultat av gårdsbutiken (bl a marinering under vacumtryck)  
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- En ny fritids- och kulturverksamhet har sökanden angett som ett resultat av insatserna 

i projektet. Projektägaren har anpassat öppettider och sortiment för att vara en attraktiv 

plats för en målgrupp som cyklar.  

- 1 ny fysisk anläggning: Gårdsbutiken finns på plats. VL har varit dit och besökt 

projektägarens gårdsbutik. Indikatorn uppnådd. 

- 5 nya nätverk/samarbetskonstellationer: Projektägaren anger ett antal olika 

samarbetskonstellationer med andra livsmedelsproducenter, fiskare, företagare i 

besöksnäringen etc. Enlig definitionen på indikatorn ska samarbetet bestå och det kan 

vara endast två ingående parter. Ser därför att sökanden har lyckats med indikatorn.  

- 20 nya dagsbesökare: Projektägaren har angett 20000 nya dagsbesökare och har 

använt sin försäljning som grund för sin beräkning/uppskattning. Indikatorn uppnådd. 

- Gästnätter: Projektägaren har angett 200 gästnätter utifrån ett antagande om att 10 

procent av besökarna övernattar. Enligt definitionen ska övernattningen vara på grund 

av satsningen i projektet och jag bedömer det som högt räknat att 200 personer 

övernattar på grund av att det finns en gårdsbutik. 

Områdesspecifika indikatorer 

- 1 ny tjänst: Enligt vår definition ska  en ny tjänst skapas genom arbete med lokala 

produkter och förmågor för att räknas. De ska ha skapats i projektet och bestå efter 

projektslut. Resultatet är som sökanden beskriver 6 st nya tjänster. 

- 1 ny besöksanledning: Projektägaren har skapat en besöksanledning genom satsningen 

i gårdsbutiken. 

- 1 ny servicelösning: Projektägaren har i samarbete med andra livsmedelsproducenter 

inom ramen för projektet erbjudit en lösning på en ökad försäljning av lokalt 

producerade livsmedel. Indikatorn uppnådd.  

Kontaktperson 

Magnus Schlömer 

Tel: 070-308 99 92 

Epost: magnus_schlomer@live.se 
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Bilder från projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


