
 

 

                                                                            

 

 

 

 

Slutredovisning 

Jordbruksverkets journalnummer 2016-3524-3 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. 

Utveckling Hälsingebygden, projektstöd för Projektplan – förstudie Orbaden i Hälsingland. 

 

Bakgrund 

Orbaden i Hälsingland ideell förening, även kallad Orbadens vänner (föreningen), ansökte 

med början den 5 maj 2016 om projektstöd för en förstudie för utveckling av bygden runt 

Orbaden. Ansökan förklarades av LAG, Utveckling Hälsingebygden, prioriterad för ett 

stödbelopp om SEK 75 000. Beslut om ansökans beviljande meddelades av Jordbruksverket 

den 13 februari 2017. 

Projektgenomförande 

Föreningen inledde i samband med ansökningsförfarandet sitt arbete med genomförande av 

projektet. Efter rekryteringsinsatser, och med stöd av besked om prioriteringsbeslut från LAG, 

uppdrog föreningen den 14 juni 2016 åt firma Stebar, 660508-6252, att ansvara för drift och 

projektledning. Uppdraget till Stebar villkorades av medelstilldelning enligt LAGs 

prioritering. Föreningen påbörjade i anslutning härtill ett arbete med information till boende 

på orten. Informationsblad delades ut i brevlådor under tiden juni-augusti. Härefter 

distribuerades inbjudan till möte för bygdesamråd.  Inbjudan skickades personligen till dem 

som anmält sitt intresse och annonserades i övrigt ut genom anslag och via Facebook. Möte 

för bygdesamrådet ägde rum lördagen den 19 november 2016. Föreningen har därefter genom 

en serie uppföljande kontakter förbättrat sin lokalkännedom och sina kunskaper om 

förekommande intresse och utvecklingsmöjligheter på orten, liksom om tänkbara 

finansieringsmöjligheter och förutsättningar för samverkan mellan allmänna och enskilda 

intressen. Resultatet av förstudien har i april 2017 sammanställts i en förstudierapport 

(slutrapport) med handlingsplan för de närmaste årens arbete.  
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Resultat 

Slutrapporten bifogas denna slutredovisning som bilaga 1. Av rapporten framgår 

sammanfattningsvis att det fortsatta lokala arbetet dels bör omfatta metodisk kunskaps- och 

informationsutveckling, dels syfta till ett systematiskt förverkligande av ett antal genom 

studien identifierade särskilda investeringsprojekt för vård av kulturlandskapet och för 

anläggningar av gemensam betydelse för både närboende och besökande.   

Arbetet har, förutom den handlingsplan som redovisas i rapporten, resulterat i en 

fortskridande nätverksutveckling mellan företag, föreningar och boende på orten och i 

bygden. Bland föreningar och företag som nu knutits samman på nätverksbasis för en 

systematiserad utveckling av Orbaden märks idag bland andra Orbaden Spa & Resort, 

Organic Smash, Orbaden Zip & Climb, Tur o Ton i Hälsingland, Scandinavian Wildwatch, 

Pensionat Vilan, Trollbo vandrarhem, Orbadens camping, Hälsingegården Gästgivars, 

Samsons, Bergaliv, Nytorps naturbruksgymnasium, Tempo i Vallsta, föreningen Orbaden i 

Hälsingland, Åsbergets Cykelklubb, Vallsta SK, Stiftelsen Orbaden-Åsberget, Vallsta 

bygderåd och Orfabyns samfällighetsförening. 

 Bokföring och redovisning 

Föreningens första årsredovisning bifogas som bilaga 2 och bokföringsutdrag för projektet 

(särredovisning) som bilaga 3.  

Projektkostnader 

Föreningens kostnader för projektet avser i sin helhet drift och projektledning samt dit 

hänförliga insatser. Detta arbete har utförts genom Stebar. Faktura, tidredovisning samt 

bakomliggande offert bifogas som bilaga 4-6. Fakturan är betald, se bilaga 7-8. 

Ideella insatser 

Projektet har, förutom genom Stebars instser, kunnat genomföras tack vare ideellt arbete 

enligt följande: Styrelse- och arbetsmöten, upprättande och utdelning av informationsblad, 

förberedelsearbete för bygdesamråd, bygdesamråd samt arbete med förstudierapport och 

projektredovisning.   

Totalt har i vart fall 211 timmar ideell tid nedlagts på projektet. Vid en värdering av sådant 

arbete till 220 kronor per timma motsvarar tidsåtgången ett belopp om 46 220 kronor. 

Tidsangivelsen avser redovisningsbar (bevislig) tidsåtgång.  

Utöver ideellt arbete har enskilda medlemmar gjort insatser genom egna utlägg för resor, 

lokalhyra, kaffe, kaffebröd och smörgåsar. För utläggen begärs ingen ersättning.  
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Sammanfattning 

Projektet har genomförts och avslutats i enlighet med beslut och ansökan. Arbetet har 

resulterat i förstudierapport och nätverksbildning enligt projektplan. 

Kostnaden för projektet uppgår, utöver ideella insatser, till SEK 70 000. Hela kostnaden är 

betald. 

Förskott har beviljats och utbetalts med SEK 25 000. 

Utbetalning av resterande medel, SEK 45 000 inväntas nu till bankgiro 5194-4809. 

Bollnäs den 21 maj 2017 

för Orbaden i Hälsingland ideell förening  

Staffan Michelson 

enligt uppdrag 

 


