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Inkomna ansökningar och beslutsförslag, lokal
utvecklingspeng (LUP) 2021.
Stöd till ny eller befintlig lokal utvecklingsgrupp (10 000 kr):
1. Coompagnion Roslagen och Norrort söker bidrag till stöd för en grupp som ska börja arbeta
för att skapa en hållbar matproduktion både i landsbygd och i staden, inspirerade av
konceptet Stadsbruk.
Kommentar: Stöd till nya eller befintliga lokala utvecklingsgrupper inrättades för att stödja
lokalt utvecklingsarbete utifrån ett geografiskt område. Syftet är ej att ge stöd till grupper som
arbetar för utveckling utifrån en specifik behovsbild eller idé. Om stödet till lokala
utvecklingsgrupper ska utvidgas till att omfatta även andra ej platsbaserade grupper får
utredas särskilt.
Beslutsförslag: Stöd beviljas ej.
Stöd för framtagande av lokal utvecklingsplan (10 000 kr):
2. Riala byalag. Söker 10 tkr för åtgärder kring lokal utvecklingsplan.
Beslutsförslag: Beviljas
Förstudier (max 30 000 kr)
3. Rådmansö bygdegårdsförening. Söker 30 tkr för förstudie kring projektering av
”Bleckhornet”.
Beskrivning: Söker medel för att ta fram förslag för användande av gamla reningsverksbyggnaden i Gräddö till en lokal för bygden.
Kommentar: Man inväntar förhandsbesked från Mex. Idag är det ledningar som går igenom
den fastigheten, och det krävs ett omfattande arbete för att kunna ”frikoppla” byggnaden även
när det gäller sanering. Sannolikt krävs det en särskild förstudie för att kostnadsbedöma
konsekvenser av de åtgärder som krävs för att byggnaden ska få ett annat användningsområde.
Beslutsförslag: Ärendet ”parkeras” för ställningstagande senare under år 2021.
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4. Nordöstra Rådmansö lokala utvecklingsgrupp. Söker28,5 tkr för en förstudie kring att
anlägga ett friluftsområde på ön Tunholmen.
Beskrivning: Ön Tunholmen har en potential att utvecklas till ett friluftsområde för dagbesökare
så väl som för de som önskar campa under kortare perioder. Markägarna är välvilliga till
initiativet. En utveckling av Tunholmen skulle kunna öka attraktionskraften för hela nordöstra
Rådmansö. Studien ska beakta behovet av stigar, vilken tillgänglighet som är möjlig att anlägga
liksom bekvämligheter. Studien omfattar även t.ex. ansvarsfrågor och framtida drift.
Beslutsförslag: Bidrag beviljas med 28,5 tkr
5. Albert Engströmsällskapet. Söker 30 tkr för en förstudie för att formulera en skiss/modell för
områdets (Augustberg) framtida lekområde
Beskrivning: Syftet är att skapa ett attraktivt lekområde i Augustberg, som tidigare tillhört
Albert Engström
Kommentarer: Fastigheten ägs av Norrtälje kommun. Ett genomförande kommer sannolikt att
kräva investeringsmedel från kommunen, men andra medfinansiärer är möjliga; Leader,
allmänna arvsfonden etc. Grisslehamns SK fick 2019 100 tkr från LUP för uppförande av en
näridrottsplats i Grisslehamn. Även Leader har medverkat i investeringar för
näridrottsplatsen. Det som talar för att stötta uppbyggnad av ett lekområde på Augustberg är
platsen och dess koppling till Albert Engström och därmed kan det förstärka platsen och
Grisslehamn som besöksmål. KoF kontaktas.
Beslutsförslag: Ärendet ”parkeras” för ställningstagande längre fram under år 2021.
6. Björkö Landsbygdsutveckling ekonomisk förening söker 30 tkr för att anlita en plankonsult
som gör en förstudie av bebyggelse för 10 bostäder som en första etapp för en detaljplan för
Björkö kyrkby.
Kommentar: Ansökan om planbesked avslogs 2019 med hänvisning till § 6 i Vattentjänstlagen.
Ev lagförändring aviserades under 2020 men det arbetet har pausats. En ny ansökan om
planbesked har lämnats in 2021. Ett ställningstagande om stöd för anlitande av plankonsult kan
ej göras innan ansökan om planbesked har behandlats. Den mark som avses bebyggas är idag
en kommunalägd fastighet. Förstudier av det här slaget åvilar normalt exploatör att genomföra
och bekosta. 2018 beviljades 20 tkr från LUP för byggande av modell för detta projekt
(ursprungsprojektet). Motivet var att stimulera framkomsten av byggnation av bostäder i denna
del av kommunen men om positivt detaljplanebesked av olika orsaker ej i nuläget kan ges kan
andra stöttande insatser vara verkningslösa.
Framtagandet av en förstudie som en första etapp för en detaljplan utan att positivt planbesked
lämnats påverkar sannolikt ej kommande beslut kring planbesked.
Beslutsförslag: Om projektet beviljas positivt förhandsbesked kan ställning tas kring särskilt
stöd utifrån speciella omständigheter. I nuläget kan ej bifall lämnas.
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7. Björkö Landsbygdsutveckling ekonomisk förening söker 30 tkr för att anlita en konsult som
gör en förstudie av byggnadsutformningen för Björkö akvaponi.
Kommentar: Ansökan om planbesked avslogs 2019 med hänvisning till § 6 i Vattentjänstlagen.
Ev lagförändring aviserades under 2020 men det arbetet har pausats. Huruvida ett kommunalt
ställningstagande kring lämnande av ett positivt planbesked kan påverkas av införandet av en
akvaponianläggning bör utredas.
Beslutsförslag: Om projektet beviljas positivt förhandsbesked kan ställning tas kring särskilt
förstudiestöd utifrån speciella omständigheter. I nuläget kan ej bifall lämnas.
8. Björkö Landsbygdsutveckling ekonomisk förening söker 30 tkr för att anlita en konsult som
gör en förstudie av processer och metoder för byggherredriven detaljplanering
Kommentar: Ansökan om planbesked avslogs 2019 med hänvisning till § 6 i Vattentjänstlagen.
Ev lagförändring aviserades under 2020 men det arbetet har pausats. En ny ansökan om
planbesked har lämnats in 2021. Ett ställningstagande om stöd för att anlita en konsult som gör
en förstudie av processer och metoder för byggherredriven detaljplanering kan ej göras innan
ansökan om planbesked har behandlats.
Beslutsförslag: Om projektet beviljas positivt förhandsbesked kan ställning tas kring särskilt
förstudiestöd utifrån speciella omständigheter. I nuläget kan ej bifall lämnas.
9. Coompagnion Roslagen och Norrort söker 30 tkr för en förstudie kring att etablera
testbäddar för kommersiell, biointensiv, småskalig odling.
Beskrivning: Målet är att skapa ett kunskapscentrum för hur odling kan ske mes småskaliga
metoder på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Den första demonstrationsodlingen
planeras på kommunens mark söder om Färsna gård.
Kommentar: Lokal utvecklingspeng ska användas för åtgärder som gynnar utvecklingen på
landsbygden. Denna förstudie som även anknyter till en större projektansökan (nr 20) ska
lokaliseras till Norrtälje stad men kan även ge inspiration till odlingar utanför staden.
Beslutsförslag: Bidrag till förstudie beviljas med 30 tkr.
Platsutveckling/Idéstöd
10. Föreningen för Finstas forntid och framtid (FFF). Söker 20 tkr för utveckling av barngym i
anslutning till utegymet vid Kilen..
Beskrivning: 2020 fick FFF bidrag (80 tkr) för inköp och montering av ett utegym vid Kilens
IP. Nu planeras för en barndel med enkla hopp- och balansdetaljer, en sandlåda samt en repbro.
Kring barndelen ska även ett staket byggas som avgränsning till det stora utegymet Ansökan
omfattar inköp av material för repbro och staket. Arbetet beräknas klart juli 2021
Beslutsförslag: Bidrag beviljas med 15 tkr.
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11. Föreningen för Finstas forntid och framtid (FFF). Söker 15 tkr för åtgärder vid Finsta
stationshus.
Beskrivning: Ansökan omfattar inköp av gjutjärnssoffor, blomsterlådor samt framtagande av
informationsskylt. Arbetet beräknas klart juli 2021
Kommentar: Detta är en ansökan som lämnades in till ”jubileumsfonden för
Norrtälje 50 år” och i samband med den beredningen hänvisades föreningen att
inkomma med en ansökan till LUP
Beslutsförslag: Bidrag beviljas med 15 tkr.
12. Sättra framtidsgrupp. Söker 30 tkr för uppförande av hinderbana för barn.
Beskrivning:.I anslutning till uppfört utegym anlägga en hinderbana för barn o barnfamiljer
med varierande svårighetsgrad. Ansökan gäller material, arbetet utförs ideellt.
Kommentarer: Bidrag för uppförande av utegym gavs år 2019.
Beslutsförslag: Bidrag beviljas med 25 tkr.
13. Herrängsgruppen ekonomisk förening söker 6 tkr för blomplanteringar i blomlådor som
placeras längs Herrängsvägen.
Beskrivning: Syftet är att göra Herräng mer attraktivt för boende och besökare genom att
bygga fler blomlådor och plantera blommor utefter Herrängsvägen och vid infarten
Kommentarer: Bidrag för blommor och blomlådor beviljades även 2020
Beslutsförslag; Beviljas med 5 tkr.
14. Herrängsgruppen ekonomisk förening söker 3,5 tkr för tillgängliggörande av stigar i
Herräng genom uppmärkning och framtagande av karta.
Beskrivning: Herrängsgruppen har målsättningen att utöka antalet promenadstigar och dess
tillgänglighet. Just nu arbetar man med 5 slingor som skall märkas upp samt läggas in i en
karta som skall tas fram.
Kommentar: 2020 gavs bidrag till spångbyggen på Herräns kulturstig.
Beslutsförslag: Bidrag beviljas med 3,5 tkr.
15. Herrängsgruppen ekonomisk förening söker 3 tkr för fortsatt utveckling av informations
plats.
Beskrivning: Informationsplatsen vid infarten kompletteras med bord och bänkar.
Kommentar: Herrängsgruppen har såväl 2019 som 2020 fått stöd för att utveckla en
informationsplats vid infarten till Herräng.
Beslutsförslag: Beviljas med 3 tkr.
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16. Föreningen Folkets hus i Herrängs söker 20 tkr i medfinansiering för ökad information
och tillgänglighet för kulturstigen i Herräng genom att använda sig av appen Geostory.
Beskrivning: Utveckling av tillgängligheten på kulturstigen genom att ansluta och använda
appen Geostory (knutet till riksantikvarieämbetet) som laddas ner till besökarens
smartphone. Genom detta ges autentiska ljud, tidstypisk musik och information under
vandringen m.m.
Kommentarer: Totala kostnaden beräknas till 40 tkr. Tidigare har det givits bidrag för spångoch brobygge vid kulturstigen i Herräng (till annan sökande (Herrängsgruppen)).
Beslutsförslag: Beviljas med 20 tkr.
17. Björkö-Arholma hembygdsförening söker 70 tkr för att tillverka och sätta upp skyltar som
visar vägen till kultur- och naturupplevelser på Björkö.
Beskrivning: Totalt söker man för 12 skyltar som kostar 5tkr styck samt halva kostnaden för
folderframtagning.
Kommentarer: Denna ansökan lämnades först till kommunens jubileumsfond och
sparbanksstiftelsen. Sparbanksstiftelsen beviljade 10 tkr i stöd (halva folderkostnaden) och
kommunen beslutade rekommendera sökanden att söka medel från LUP.
Beslutsförslag: Bidrag beviljas för 6 skyltar, totalt 30 tkr. Föreningen välkomnas att
inkomma med ny ansökan år 2022.
18. Skebobruks museiförening söker 105 tkr för transport och iordningsställande av båthus för
ångslupen Schebo.
Beskrivning: Ångslupen Schebo användes bland annat till att bogsera pråmar med malm och
järn på sjön Närdingen mellan från 1874 och långt in på 1900-talet. 1993 köptes båten in av
Teknik- och sjöfartsmuseet i Malmö. Nu finns möjligheter att återföra fartyget till Skebobruk.
Denna ansökan gäller delfinansiering för byggnation av ett skyddande båthus.
Kommentarer: Medel för flytt av fartyget har sökts hos riksantikvarieämbetet. Ansökan ska
även lämnas till Roslagens sparbanks sparbanksstiftelse.
Beslutsförslag: Under förutsättning att övriga tilltänkta finansiärer ger stöd kan ärendet
prövas senare under år 2021.
19. Norrtälje naturcentrum söker 50 tkr för åtgärder som ytterligare ska stärka Färsna som ett
resurscentrum för grönt kulturarv.
Beskrivning: För att ytterligare stärka Färsna som en resurs för grönt kulturarv i framtidens
lantbruk har Färsna gård startat odling och utbildning kring kulturarvsgrödor. Stöd till detta
söks hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Dock saknas medel för inköp av spannmålstork samt en container med fuktreglering för att
kunna garantera spannmålshälsa (En kostnad på 25 tkr). Dessutom behövs medel (25 tkr) för
projektledning och praktiska insatser.
Kommentarer: Odling av kulturarvsgrödor kan ses som en resurs för lantbruket i hela
kommunen. Beslutsförslag: Bidrag beviljas med 50 tkr.
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20. Coompagnion Roslagen och Norrort söker 405 tkr för att etablera konceptet Stadsbruk i
Roslagen med ett område mellan bostadsområdet Färsna och Färsna gård som bas.
Beskrivning: För att kunna börja arbeta med konceptet Stadsbruk krävs investeringar i form av
bevattningsinfrastruktur/Jord (160 tkr), en inhägnad av Roslagsgärdsgård (170 tkr), uppförande
av verktygsbod och inköp av verktyg (40 tkr), odlingsbänkar (35 tkr).
Syftet är att utveckla och bidra till en ökad lokal och ekologisk matproduktion i och nära staden
genom att möjliggöra för stadens och kommunens invånare att kunna bli gröna entreprenörer
med kommersiell odling som bas där man med biointensiv odling på liten yta också når bättre
lönsamhet. Andra syften är att skapa en utbildningstrappa samt bidra till integration.
Kommentar: Konceptet Stadsbruk har i första hand stadsbefolkningen i fokus.
Det ansökta beloppet (405 tkr) överstiger budgeten för det tillgängliga beloppet för lokal
utvecklingspeng under 2021. Kommunala stimulansmedel för att uppmuntra insatser som
bidrar till t.ex. ökad lokal och ekologisk matproduktion eller andra insatser med fokus på ökad
hållbarhet, oavsett geografisk placering, saknas. Coompagnion har även sökt medel för en
förstudie (nr 9) kring att etablera testbäddar för kommersiell, biointensiv, småskalig odling,
som kan inspirera.
Beslutsförslag: Under rådande omständigheter finns ej ekonomiskt utrymme att bifalla
ansökan. Val av plats försvårar att LUP är finansiär.
Summering
-

Stöd till lokala utvecklingsplaner

10 tkr

-

Förstudier (2 st)

58,5 tkr

-

Platsutveckling/Idéstöd (8 st)

166,5 tkr

Summa nu föreslagna utbetalade medel

235 tkr

-

255 tkr (165tkr + 90tkr)

Ansökningar som behandlas senare

________________________________________________________
Summa:
Tillgängliga medel

490 tkr (400 tkr)
400 tkr

Om positivt planbesked för Björkö kyrkby ges kan även dessa tre förstudieansökningar ges
en ny prövning, kostnaden för dessa är max 90 tkr. Om senare behandling innebär att medel
ej förbrukas föreslås t.ex. ny utlysning. Ansökan från Coompagion om stöd för projekt
Stadsbruk föreslås ev. prövas på annat sätt.

