Slutrapport

1. Projektfakta
Projektnamn: Hotspot Kölleröd
Leaderområde: MittSkåne
Projektägare: Coompanion
Jordbruksverkets journalnummer: 20011- 7480
Kontaktperson: Eva Grip
Kontaktuppgifter: Kölleröds skola 7335, 24292
Hörby. Telefon 0415-61075, 0733-861966
2. Sammanfattning

potential som turistisk attraktion, dels
genom att hos befolkningen skapa
ambassadörer för området, dels genom att
samla entreprenörer i en gemensam
affärsutvecklingsprocess för området och för
dem själva.
Projektets aktiviteter med idé- och
inspirationsträffar, sommarkvällar,
berättarcaféer, fotoutställning,
affärsutvecklingskurs och
projektgruppsmöten har lyckats bryta
gränser och samla befolkningen till ett ökat
intresse för bygdens kvaliteter.

Hotspot Kölleröd är namnet både på
projektet och på det geografiska område
projektet gäller. Kölleröd ligger 13 km
sydost om Hörby, och området omfattar en
mils radie runt den lilla byn.

Kommunikation om projektets förlopp har
genom pressbearbetning, nyhetsbrev,
annonser och hemsida utgått från
medvetenhet om behov av många olika slags
kanaler. Detta avsnitt får eget utrymme
längre ner i rapporten.

I denna glesbefolkade landsbygd fanns ingen
plattform att samlat och med kraft verka för
utveckling från. Kontakterna mellan
människor skedde genom föreningar,
informella nätverk eller genom skolans värld
och kyrkliga aktiviteter.

Vi har nu efter ett och ett halvt år början till
en områdesövergripande drivande
organisation som gör att Hotspot Kölleröds
resultat kan tas till vara och utvecklas.

En viktig målsättning för projektet var att
skapa nya mötesplatser och bryta upp
onödiga gränser mellan byar, föreningar och
mellan dem som har sitt ursprung i bygden
eller är hitflyttade i vuxen ålder.
En annan målsättning var att lyfta fram
värdet av områdets natur och kultur

Vi har också identifierat de unika kulturella
värdena här, en kombination av traditionsrik
trygghet och nyfiken öppenhet för det
främmande. Dessa värden genomsyrar några
av koncepten projektet genererat och som
nu marknadsför området gentemot
besökare.

Första pressmötet. December 2011. Foto Marek
Stefaniak.

Olof Persson berättar om Tattarp februari 2012.

Projektgruppen januari 2012.

Idéträff mars 2012.

Mackor till många. Informationsträff januari 201.2

Cykelslinga? April 2012.

3. Projektpresentation
Syftet med projektet skulle vara att
marknadsföra Hotspot Köllerödområdet
inåt till oss som bor här, och utåt till
omvärlden.
Om bygdens kulturarv och dess varierande
natur blev en gemensam kunskapsbas för
unga, gamla, nyligen hitflyttade eller
generationsboende skulle Hotspot Kölleröd
som varumärke kunna bli riktigt starkt.
Ett tiotal aktörer välkomnade en utveckling
som byggde på och vidareutvecklade det
redan existerande goda samarbetet mellan
den sammanslutning av olika turistaktörer
som marknadsför sig och varandra under
namnet Kulturstråket. Vi inspirerades av
Region Skånes utvecklingsplan för turismen,
av de övergripande målen i, och den
övergripande strategin för Leader Mittskåne.
Även föreningar och Hörby kommun ville
bidra. Vi ville attrahera fler turister, förlänga
säsongen och motivera besökare att stanna
längre tid. Olika aktiviteter och upplevelser
skulle göra det spännande att komma hit.
Samtidigt kunde aktiviteterna vara
intressanta och roliga också för de boende.
Ett levande lantbruk är en
grundförutsättning för turismen här. Kunde
vi skapa aktiviteter som lyfte fram
lantbrukarna och deras viktiga roll skulle vi
vinna i profilering. Gränserna som
traditionerna satt mellan olika byar är i
modern tid omotiverade att behålla, de
skulle försvinna om vi samverkade kring
uppbyggnaden av paket och aktiviteter. Allt
som behövdes för att nå framgång fanns
redan på plats. Det som fattades var att vi
samordnade resurserna, förstärkte och
synliggjorde möjligheterna.
4. Genomförande och resultat.
De tre huvudaktiviteterna i projekt skulle
enligt planen vara att
1) Bygga en gemensam kunskapsbas om
kultur- och naturmiljön
2) Bygga koncept som vi kan sälja
3) Marknadsföra koncepten

Den gemensamma kunskapsbasen om
kultur- och naturmiljön har vi börjat bygga
upp.
- Sex inspirationskvällar
genomfördes i Pärups bygdegård
med sammanlagt 185 deltagare.
- Utöver de planerade kvällarna hade
vi i september 2012 haft tio
sommarkvällar med sammanlagt 135
deltagare. För sommaren 2013 är tio
nya inplanerade och marknadsförda.
Detta har inneburit att Hotspot
Kölleröds projektgrupp och dess
föreningar fått inspiration att
framöver skapa liknande plattformar
för både ökad kunskap och för
möten mellan bygdens folk.
- I samarbete med Farhults
Mosseförening har vi genomfört
vårvandring med 15 deltagare.
- I samarbete med Berättargruppen
Ägir i Malmö-Lund deltog 69
personer på tre berättarkvällar i
Östra Sallerups kulturhus. Dessutom
hade vi ett extra tillfälle då vi gick
igenom vad som krävs när man leder
en berättarkväll. Avsikten var att
området ska få egna framtida
berättarledare vilket också skedde.
- Den lokala fotografen Maria
Lindberg visade foton av människor
från bygden i en utställning i
Kölleröds gamla skola under påsken
2012. Den besöktes av 160 personer.
- Årskurs 4 i Östraby spelade
kyrkogårdsteater under ledning av
dramapedagogen Charlotte Engels.
Som inspiratörer i klassen har två
äldre bygdeaktiva herrar från
Östraby fungerat.

Vårvandring med mosseföreningen maj 2012

Sommarkväll i Hotspot Kölleröd ( bygdebio) , juni
2012 Foto Magdalena Gabban.

Porträttutställning, påsk 2012.

Sommarkväll i Hotspot Kölleröd ( utflykt med
guide) juli 2012.

Mergine Murati rappar på vernissagen påsk 2012.

Sommarkväll i Hotspot Kölleröd (utflykt med
guide) augusti 2012.

Vi har skapat säljbara koncept.
- Vi har genomfört två idéträffar
med sammanlagt tjugo deltagare.
- Några boendeanläggningar och en
cykeluthyrare gick gemensamt ut
med två olika vandringsaktörer för
att pröva hur ett paket skulle se ut.
Affischen Upplev Hotspot Kölleröd
går att återanvända.
- Projektägaren och projektledaren
ledde fyra utbildningstillfällen i
affärsutveckling hösten 2012 för
sammanlagt elva intresserade
deltagare.
-Projektledaren har lett en
guideutbildning tillsammans med
och för medlemmar i föreningen
Jöns Henrikssons minne som
därigenom kunnat marknadsföra
fasta guidningar fr.o.m sommaren
2013, även via regionala
marknadsföringsinsatser.
- Samma förening har också i
samarbete med Hotspot Kölleröd
genomfört en välbesökt 1600-tals
dag som kan utvecklas att bli mer
kommersiell. Ett intresse för 1600talet harmonierar väl med områdets
potential av minnesmärken från
självhushållningstiden.
- Den arrangerar dessutom i
samarbete med Hotspot Kölleröd en
bussresa till en dansk 1600talsmarknad där vi redan fått kontakt
med arrangörerna via
sextonhundratalsdagen.
- En virkad lekpark genererades ur
processen och blev en ny
turistattraktion i området.
Framväxandet samlade bygdebor till
gemenskap utifrån en idé hos
konstnären Berit Wilkmar, en i
projektgruppen.
- En annan konstnär, EvaMärta
Granqvist också deltagare i
projektgruppen och även i
affärsutvecklingskursen skapade med
andra ideella krafter ett omfattande
utbud i eventet Hjärtans Hjärna 1-12
maj 2013 för bygdens folk och för
turister.

- Farhults Mosseförening har under
året gjort området kring mossen mer
tillgängligt, och dessutom ordnat en
lyckad upplevelsedag i juni 2013. Via
deltagandet i Hotspot Kölleröds
projektgrupp inspirerades
ordföranden att söka Leaderpengar
för satsningen.
- Cykel och vandringsslingor. Vi
gjorde cykelturer och promenader
både organiserat , marknadsfört och
mer improviserat. På hemsidan finns
nu nedladdningsbara dokument med
kartor och texter som guidar runt i
bygden.
- Cykelpool. Vi har undersökt några
olika möjligheter att skapa en
cykelpool.
Vi har marknadsfört koncepten
‐

‐

Projektledaren har utarbetat en
marknadsplan i samarbete med
förre ordföranden, Jan Odby, i
Linderödsåsens turism, och med
affärsutvecklingskursen.
Intervjuer med alla som vill nå
turister i området utgjorde
grunden till en analys att utgå
från.
Hemsidan blev klar att använda
tidigt, den har främst berättat om
utvecklingen i projektet och
meningen är att den successivt
mer och mer ska vända sig till
besökare.

Hur ska vi organisera oss efter projektet? September
2012.

Affärsutvecklingskurs, september 2012.

Berättarcafé i Östra Sallerups kulturhus november
2012.

Moviestar Hotspot Kölleröd januari 2013.

Cykelslinga? Oktober 2012. Foto EvaMärta
Granqvist.

Micke och Linda virkar lekpark februari 2013 .

5 Måluppfyllelse
Projektmålen vi skulle nå finns listade här,
och en kort kommentar berättar hur det
gick. Effektmålen beskriver jag och
reflekterar kring i nästa avsnitt :
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Minst fem inspirationsträffar för
boende om kunskapskällor till mer
vetande om den nära kulturmiljön.
Ja, det blev sex.
Minst tre berättarkaféer Ja
En porträttutställning. Ja.
Minst fyra
kyrkogårdsteaterföreställningar med
skolbarn i rollerna. Blev två.
Etablering av cykelpool. Nej. Det
finns ingen som vill ansvara för
organiseringen.
Minst fem cykelslingor. Blev tio
cykel eller promenadslingor.
Minst fem promenadslingor. Se
ovan.
Minst tre höst-, vinter eller
vårupplevelser i området som
attraherar turister . Ja. Hjärtans
hjärna med sina många olika
aktiviteter, 1600-tals dagen.
Minst fem bokningsbara paket. Nej.
Det blev ett.
En hemsida . www.hotspotkollerod.
En marknadsplan. ( Ja, se bilaga)

Drivande i projektet har en projektgrupp
varit som träffats cirka en gång i
månaden. Projektledaren har
regelbundet till ett ökat antal intresserade
gjort utskick om projektets process och
även publicerat det som nyheter på
hemsidan. Pressmeddelanden och
pressträffar har uppmärksammat
journalister på nya händelser och
vinklingar. Medier, tidningar, radio och
TV har varit välvilligt inställda och
medverkat till att projektet blivit känt
både lokalt och regionalt. Minst 30 små
och stora inslag i TV, radio och tidningar
har genererats ur en medveten strategi.
På hemsidan syns 15 av artiklarna som
skrivits.

6 Reflexioner och slutsatser
–

Avvikelse

Sommarkvällarna var inte inplanerade från
början. De tillkom ur processen genom
möten med människor som hade filmer och
genom behovet som fanns i Önneköps
byaförening att förnya skyltar på
kulturhistoriskt intressanta
platser.Sommarkvällar med bygdebio och
guidade utflykter skulle ha potential att
engagera många olika slags aktörer, och ge
den kunskap syftet i projektet eftersträvade.
‐

Förväntningar på projektet

Bygdens folk ser positivt på projektet, även
kommunen, kyrkan och flera föreningar.
Engagemanget från Kulturstråkets olika
aktörer har däremot varit lägre än vi antog
när planen skrevs. Möjligen ser de Hotspot
Kölleröd mer som konkurrent om tid och
resurser, än som en effektiv samarbetsform
att vara delaktig i. Projektägaren är nöjd.
‐

Projektidén

Projektidén är relevant. Inspirationskvällar,
sommarkvällarna och berättarkaféerna har
varit populära aktiviteter. Men för större
samlade insatser från fler tongivande
Kulturstråketaktörer hade det eventuellt
behövts en längre inledande process.
Projektet var inte tillräckligt förankrat där.
Eller så fanns inte intresset helt enkelt.

Kommunchefen i Hörby gillar våra idéer, mars
2013.

Danska nätverk av ”lajvare” besökte 1600talsdagen. Kyrkan var mer än full. Maj 2013.

‐

Den virkade lekplatsen på Inkonst i Malmö, april
2013.

Samarbeten

Byarna samarbetar inte alltid naturligt, det
har tagit tid att vinna starka byn Önneköps
helhjärtade förtroende för Hotspot
Kölleröd, men aktiviteter i de trakterna har
uppskattats av byborna och medverkar till
fördel för projektets idé. I övrigt har en del
kulturkrockar uppstått, särskilt mellan de
som vill att processer ska gå snabbt och de
som är vana att saker ska få ta tid och vara
väl förankrade i flera led.
Hörby kommun och affärerna där har varit
väldigt välvilliga. De hjälper oss med
marknadsföringen på ett engagerat sätt. Jöns
Henrikssons minne har genom
Facebooksida fått danska och svenska
nätverkande kontakter som är intresserade
av historia och rollspel.
Lantbruksorganisationerna har samarbetat
kring en inspirationskväll och kan
förhoppningsvis fortsätta med gemensamma
initiativ angående frågor kring besöksnäring.
‐

Trollmors sagor på Hjärtans Hjärna, maj 2013.

Genomförandet

Förväntningar på en större aktiv
projektgrupp från början fanns. Mycket
energi har lagts på att få den att växa. Sedan
kändes det, och känns fortfarande otydligt
vartåt vi ska och vem det är som ska driva
vidare. Det har funnits både en projektgrupp
och en affärsutvecklingsgrupp . Vilken är

mest relevant? Projektgruppen har varit lojal,
och initiativrik. Den har strävat efter att få in
yngre människor också och är inte färdig
med det. Dessutom har en av de mest
kunniga, aktiva och drivande med stort
förtroende i bygden, bland annat byn
Önneköp, avlidit under projekttiden.
Mötena i styrgrupp och referensgrupp har
varit få. Kommentarer och diskussioner har
varit positiva. Öresundsbron hjälper oss att
marknadsföra till danskar.
‐

Målgruppen

Av de boende i området har vi nått alla
kategorier vi ville nå. Både äldre och yngre
vuxna. Sådana som bott här sedan
generationer och sådana som är hitflyttade.
Alla har inte alltid träffats på samma
aktiviteter, men många har blivit berörda av
projektets idé. Hjärtans hjärna når till
Öresundregionens yngre vuxna med barn.
Ungdomarna fick inte riktigt det egna
utrymmet som var planerat.
‐

B) Vi stärker känslan för värdet
av bygden
Detta har projektet lyckats utomordentligt
väl med. Ett bevis är att projektledaren fick
Valborgstala i Östra Sallerup. Även i Hörby
efterfrågades detta.
C) Vi ökar kontakten mellan
byarna, mellan olika
åldersgrupper och mellan
generationsboende och
hitflyttare.
Ja. Vi har börjat på en process som kan
fortsätta. Östra Sallerups kulturhus planerar
in fler berättarkaféer. Det finns intresserade
som vill vara med och genomföra
sommarkvällar och Frosta Härads
hembygdsförening är intresserade av att
marknadsföra dem. Projektgruppen
fortsätter träffas en gång i månaden. Idéer
finns om att idrottsföreningarna anordnar
premiärturer på cykel- och
promenadslingorna.

Effekter

Av effektmålen syns positiva resultat på
vissa områden, medan vi på andra ännu inte
hunnit ända fram.
A) Vi koordinerar
affärsmöjligheter
Under projektets affärsutvecklingskurs kom
det upp diskussioner om samverkan och
koordinering. Men deltagandet var
sporadiskt och ojämt. Inte alla var där. Och
inte alla vill fortsätta med affärsutveckling i
ideéllt nätverkande. Ändå har projektet
Hjärtans Hjärna lyckats visa hur ett
samarbete och en koordinering skulle kunna
se ut. Några förstår och samverkar. Andra är
chockade, det blev en smärre krock mellan
traditionen att i långsamma processer
förankra i flera led och mellan otåligheten att
få snabba resultat . Framöver finns
möjligheter till fortsatt samarbete kring
Hjärtans Hjärna, en utvecklad 1600-tals dag
och även en variant av den mycket lyckade
Mossedagen..

Projektledaren i handsydd guidedress. Maj 2013.

7 Spridning av projektresultat : Under
hela projekttiden har projektledaren
regelbundet skickat nyhetsbrev till ett
växande antal personer, med internationell,
nationell, regional och lokal förankring, som
har anmält intresse för det efter att ha
kommit i kontakt med projektet. Syftet har
varit att skapa nyfikenhet på processen för
att möjliggöra delaktighet nu eller i
framtiden. Styr- och referensgruppens
sammansättning ger kontaktvägar in till olika
målgrupper i offentlig sektor och privat.
Mossedagen juni 2013.

8 Koppling till landsbygden: Rörligheten i
vårt område har ökat. Fler har lärt känna
varandra. Det har funnits en efterfrågan på
mötesplatser som ingen visste om tidigare.
Lantbrukarnas organisationer har varit aktiva
i styrgrupp och som mötesanordnare.
9 Sammanfattande slutsatser och
rekommendationer : Ensamma eldsjälar
från gamla föreningar har mötts tillsammans
med oorganiserade inflyttade aktiva och
drivande personer i projektgruppens
regelbundna arbete. Deltagarna har stöttat
och inspirerat varandra. I dessa möten ligger
en motor för bygdeutveckling att ta vara på
och utveckla. De resulterar i en levande
hemsida som synliggör intressanta aktiviteter
som redan finns men få känner till. De ger
möjlighet att samla och samordna spridda
idéer, engagemang och krafter. Nästa steg är
att sätta in flera aktiva nyckelpersoner med
intresse för bygden i projektprocessen, och
eventuellt att få med fler med egna rörelser
och egna intressen i den.

Cykelslingor juni 2013.

Områdets natur och kultur lämpar sig väl för
turism som utvecklar upplevelser kring
minnesmärken knutna till
självhushållningstiden. Kulturvandringar,
sommarkvällar och sextonhundratalsdag är
bara en början.

10 Kommunikationen i projektet
Kommunikationen har haft som syfte att
informera om processen lokalt, att aktivera
till handling och att marknadsföra till
boende utanför projektets område.
Kommunikationen lokalt och internt
Personer i området skulle få information om
projektet så tidigt som möjligt. Två lokala
tidningar skrev om det i starten genom att vi
arrangerade presskonferens. Projektet
annonserade med billiga radannonser
upprepat i Frostabladet när arrangemang
fått datum. Där var hemsidans adress med.
Önneköps Byanytt annonserade vi i när den
kom ut. Personer som kom till
informationsmöte, porträttutställning och
inspirationsträffar uppmuntrades att bli
mottagare av nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kom
en gång i veckan. Rubrik med samma
innehåll, fast nytt datum skapar igenkänning.
Nyhetsbreven berättade både om vad som
hänt och vad som skulle hända. Att
synliggöra processen ger förutsättningar för
intresserade att bli delaktiga. Det fanns
möjlighet att komma med frågor,
debattinlägg och information från
mottagarna, något som utnyttjades ibland.
Nyhetsbreven med bilder lades ut på
hemsidan. Blogginlägg med olika avsändare
fördjupade informationen, antingen om
processen eller om områdets resurser.
Tre föreningars årsmöten ville bli
informerade om Hotspot Kölleröd, de
tillfällena gav nya adresser till nyhetsbrevet
som till sist fick 180 mottagare.
Projektet inbjöds att berätta om syftet i
Önneköps Byanytt.
Turistaktörer fick särskild riktad
information, i form av frågor, inbjudningar
och besök. Projektgruppen fick skriftliga
kallelser och referat.
Tidningarnas välvilliga intresse gynnade en
positiv utveckling i projektet.

De mest aktiva har varit äldre. Ett
genombrott i kommunikationen kom vid
upptäckten av en Facebookgrupp där många
yngre i trakterna runt Önneköp är aktiva.
För att få lokalt intresse har kalendariet på
hemsidan varit viktigt. Det finns ingen
annan sammanställning av vad som sker
inom hela närområdet. Att lägga
cykelturerna på den kommer också att öka
intresset lokalt för att röra sig i området och
för att utnyttja annan information på
hemsidan. De blir därmed ett verktyg för
fortsatt utveckling.
Hemsidan har varit mer information inåt än
utåt under projekttiden. Efter, är det
meningen att den ska attrahera besökare
genom att ändra inriktningen på
informationen.
Kommunikationen regionalt och externt
Sammansättningen av Styr- och
referensgrupperna var viktig även
kommunikativt. Det är personer med
nätverk lokalt, regionalt och internationellt.
De fick information på möten och med
nyhetsbrev.
Jag blev inbjuden att berätta om projektet på
ett näringslivsråd i Hörby kommun, delvis
en följd av att näringslivs- och turistansvarig
ingick i styrgruppen. Hon medverkade också
till att en intervju med mig om projektet
publicerades i en näringslivsbilaga.
Ett annat exempel på effekt var när en
kvinna i referensgruppen föreslog ett stort
ungdomsarrangemang att de skulle bjuda in
virkprojektet vilket också blev genofört och
resulterade i TV-inspelning utöver flera
artiklar.
Porträttutställningen arrangerades av yngre
personer med ett stort regionalt nätverk som
märktes i besökssifrror och i
Facebookspridning.
Tidigt skapades en grupp på Facebook där
det finns 150 gillare utanför området.
Reportage i medierna har fått effekt. Många
utanför området känner till oss. Och våra

sommarkvällar fick plats i Skånskans
sommarbilaga, det känns som ett betyg på
att vi gjort rätt aktivitet både internt och
externt.
11 Rekommendationer :
Att kommunicera i ett glesbefolkat område
där internet- och datorvana varierar väldigt
fordrar fantasi, tålamod, medvetenhet och
flera olika kanaler. Det måste finnas
utrymme i projektet att göra en
kommunikationsplan och att arbeta efter
den. Det måste få kosta pengar att
regelbundet annonsera i små och större
lokala blad. Försök få intresse från regionala
medier.
Projektledaren ska vara beredd att ställa upp
både på kontors- och ickekontorstid.
Eftersom många deltagare arbetar idéellt får
sammankomster och telefonsamtal ske
utanför arbetstid. Det kan vara svårt att hitta
en balanserad nivå i den arbetssituationen.
För att få med ungdomar krävs större
insatser än dem vi i detta projektet hade
tillgängliga. Här finns heller inga naturliga
samlingsplatser, kanske måste de skapas
först.
Att utveckla en bygd tar tid. Det handlar om
att skapa förtroende och att bygga nya
nätverk där processer får mogna fram.
Försiktigt stöttade av en projektidé.

Bilagor:
Projektbudget
Exempel på cykeltur ( Kannibalen)
Powerpoint, bilder januari 2012-juni 2013
juni 28
Marknadsplan

