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2017-3576- Utegym Svågavallen 

Projektägare är Ängebo IK 

Insatsområde 4. Folkhälsa i Utveckling Hälsingebygdens strategi 

 

Om projektet 

Syftet med projektet är att: 

- Skapa närhet till ytor som erbjuder goda möjligheter till fysisk aktivitet och social 

samvaro på landsbygd för att på ett roligt sätt verka för en bättre folkhälsa.  

Mål med projektet: 

- Ett utegym med motorikbana för barn finns på plats på Svågavallen 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Planering av byggnation av utegym samt motorikbana för barn 

- Arbetsledning av byggnationen 

- Arbeta med att ta fram informationstavlor som visar hur redskapen fungerar 

Indikatorer och uppföljningsuppgifter: 

Programspecifika indikatorer 

- En ny fysisk anläggning 

Områdesspecifika indikatorer: 

- Insatsområde 4 Folkhälsa 

35 st deltagare i hälsoinriktat projekt 

1 projekt som ska förbättra folkhälsa 

 

- Insatsområde 3. Lokal Utveckling 

35 st antal deltagare i utvecklingsprojekt 
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Genomförande av projekt: 

Projektägaren har i sin slutrapport och i information på deras webbsida: angeboik.se skrivit 

om projektet. Där framgår att föreningen har byggt ett utegym med motorikbanor för barn, 

vilket var målet för projektet. Där framgår även att utegymmet används av människor i 

bygden vilket gör att projektet har uppnått sitt syfte i att skapa närhet till ytor som erbjuder 

möjligheter till fysisk aktivitet och social samvaro för att uppnå en bättre folkhälsa. 

För att uppnå mål och syfte med projektet har de genomfört de aktiviteter som stod i beslutet 

vilket bland annat framgår på bilderna som finns på hemsidan där det finns informationstavlor 

om hur redskapen i utegymmet fungerar etc.  

Måluppfyllelse indikatorer 

Sökanden har byggt ett utegym och därmed är den programspecifika indikatorn uppfylld i att 

skapa en ny fysisk anläggning. 

Sökanden har även uppfyllt de områdesspecifika indikatorerna inom insatsområde 4. 

Folkhälsa där de har redovisat att människor har nyttjat utegymmet. Sökanden har ej, p g a 

GDPR redovisat namn och personuppgifter men har gett oss en underbygd uppskattning på 35 

deltagare som är människor som både deltagit i att bygga upp gymmet och tagit del av 

gymmet. Utegymmet fungerar som sökanden har tänkt, en mötesplats för hälsa och social 

samvaro då människor kommer och nyttjar anläggningen både spontant och i organiserade 

träningar.  

Kontaktperson: 

Maj-Lis Wikström 

Tel: 070-525 30 96 

Epost: majlis.wikstrom@spray.se 

 

 

Kontakta Leaderkontoret elle kontaktperson för mer information om projektet.  
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