
 
 

Paraplyprojekt under temat ”Ung & Kultur 
– Barn, unga, unga vuxna genomför 
kulturinsatser på landsbygd” 
Speedprojekt "Videobiblioteket” 

Speedprojektet drivs av Undersviks hembygdsförening, som har beviljats 49 680 kr inom 
paraplyet "Ung & Kultur" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 6. 
Kultur & Kulturarv. 

Syfte 

Undersviks hembygdsförening vill aktivera unga personer att bli delaktiga i bygdens kultur 
och kulturarv. De ska få möjlighet att på ett modernt sätt vara med att beskriva sin tid, sina 
tankar. Det dessa ungdomar ser och upplever idag är historia i morgon – deras egen historia. 

Tillsammans med ungdomarna kommer vi att få möjligheter att genomföra 
gränsöverskridande kultursamarbeten. Genom flytt av Hembygdsgården och restaurering av 
logen har vi fått mycket goda förutsättningar att genomförda bra och nyskapande evenemang 
som passar yngre människor. 

 
Mål 
- Vi ska åstadkommit videos av god kvalitet 

-Vi ska skapa 1 nytt kultursamarbete (unga-gamla) 

- Vi genomför 1 insats för kommersialisering av det fasta kulturarvet 

- Vi ska genomföra 2 nyskapande kulturellt arrangemang (Hanna och Jerker) 

- Projektet ska omfatta 3 ungdomar i projektledningen med mål om att på plats ytterligare 
involvera ett tiotal ungdomar, medan vi kommer att via sociala medier m.m. nå ut till ett 
större antal ungdomar.  

- På sikt vill vi nå ut till fler yngre människor att ta del i kulturella händelser 
- Vi är övertygade om att vårt projekt kan stärka ungdomars delaktighet i i kulturella 

händelser. 



 
 
- Den äldre generationen inom hembygdsföreningen behöver lyssna mer på ungdomar och 

skapa en dialog kring kulturella arrangemang tillsammans med dem. Detta blir en viktig 
punkt när projektet summeras. 

- Undersviks hembygdsförening har fått helt nya förutsättningar att kommersialisera 
verksamheten efter flytt av hembygdsgården och renovering av loge/möteslokal på den 
tomt föreningen nu äger. Allt vi hade planerat för denna sommar ligger på vänt till nästa. 
Under tiden är Videobibliotekt utmärkt att ta tag i och kommer att leda till nya 
infallsvinklar och arrangemang. 

Aktiviteter 
Arbetsmetodiken går ut på att våra ungdomar i projektet Videobiblioteket självständigt ska 
med bilder och i vissa fall ljud beskriva sin tillvaro under detta års speciella förutsättningar.  

De kommer att ha egna uppstartsmöten i sin grupp. De väljer själva vilka andra personer de 
vill ha med i projektet. De ska kunna träffas och bjuda på fika.  

De bor inte alla i Undersvik men ska kunna resa till platser med bil där de har släktingar är 
speciella för dem.  

De har rätt att lägga alla matpengarna vid en mindre sammankomst inom ramen för vår 
budget. De kommer att inbjudas att träffas i vår nyrenoverade loge eller att använda vår 
grillstuga. 

Deras förslag till tid och innehållsplanering kommuniceras med Katarina Wådell och Carlotto 
Person via telefon, videosamtal och mail. 

Carlotto Persson tillsammans med Katarina Wådell producerar videon med material som 
ungdomarna tagit fram samt kulturhistoriskt material som berör ungdomarnas familjer. 

Slutligen lägger respektive part ut och/eller sprider videomaterialet i sina kanaler.  
 
 
Kontaktperson 
Katarina Wådell, projektledare för Speedprojektet 
katarinawadell@gmail.com 
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