
 

 

 

 

 

 
Utveckling Hälsingebygden 
Heden 124, 821 30 BOLLNÄS 
info@utvecklinghalsingebygden.se 
Telefon: 070-180 38 86 www.utvecklinghalsingebygden.se  

  

 

2017-4584 Smideverksamhet på träslottet 

Syftet med projektet är att: 

- Att vid smedjan på Träslottet skapa en mötesplats för lokalt hantverk med fokus på 

vårt kulturarv.  

Mål med projektet: 

- Skapa en fungerande smidesverksamhet på Träslottet som drar besökare, gammal som 

ung och skapar ett intresse för det kulturarv som Träslottet är en del av.  

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Iordningställande av smedja och mötesplats i samverkan med ett urval av de lokala 

hantverkarna 

- Skyltning och marknadsföring av smedja och mötesplats 

- Minst två workshops som riktar sig till barn och ungdomar för kunskapsöverföring av 

lokalt hantverk. 

 

Programspecifika och områdesspecifika indikatorer 

Projektet har genrerat följande programspecifika indikatorer: 

Fysisk anläggning:  En fungerande smedja har upprättats där 

   smidesarbeten kan genomföras.  

Fysisk mötesplats:  Smedjan har upprättats så att den även fungerar som 

   en fysisk mötesplats för hantverkare för utbildning 

   etc. 

Fritids-  och kulturverksamhet:   Under projekttiden har projektägaren, med hjälp av 

   en smed, arrangerat ”testa på” verksamhet. Där 

   människor som velat testa att smida har fått tillgång 

   till smedja och kunnig smed till sin hjälp.  

Nytt nätverk/samarbet.konstellation: Projektet har genererat ett nätverk av  

   hantverkare/smeder som använder smedjan som en 

   arbets- och mötesplats för utveckling av hantverket.  

Dagsbesökare  Sökanden uppskattar att projektet genererat ca 50 st 

   nya dagsbesökare och att ca 25 av dem är sk turister.  
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Projektet har generat följande områdesspecifika indikatorer: 

Insatsområde 6. Kultur & Kulturarv 

- Insats för kommersialisering av det fasta kulturarvet.  

Insatserna i smedjan som gör att smedjan nu fungerar och kan nyttjas för 

smidesverksamhet, kurser etc är en del i att stärka Träslottet (En av våra besöksbara 

Hälsingegårdar) som leder till ökat antal besökare och stärker möjligheten att skapa 

smidesprodukter för en eller flera smeder. Detta bidrar till att öka kommersialiseringen 

av det fasta kulturarvet. 

Insatsområde 1. Arbetstillfällen 

- Antal nya besöksanledningar 

Satsningen i smedjan är genom dels visningar av smidesarbete samt kurser i smide en 

ny besöksanledning till Träslottet och till Bollnäs Kommun.  

Ideella resurser i projektet 

Inga ideella resurser (tid eller andra resurser) finns redovisade i projektet.  

Bilder på aktiviteter i projektet  
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Kontaktperson: 

Stefan Permickels 

Tel: 070-558 33 38 

Epost: permickels@bollnas.se 

Kontakta Utveckling Hälsingebygden eller kontaktperson för projektet för mer 

informaion.  

 

 

 

 


