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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kalenderåret 2013
Styrelsen för Intresseföreningen Framtid i Linghed redogör härmed för den verksamhet som bedrivits
under 2013.
Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden under året. Mötesprotokollen finns att läsa i Lingheds
Livs. FIL:s styrelse har under året bestått av Jakob Ebner (ordf), Tetta Svedlund (kassör), Anki Leveland,
Anna-Karin Wiklund, Theresia Holmstedt-Jensen, Berndt Staffas, Björn Storsnäs (ordinarie ledamöter)
och suppleanterna Stöt Ulrika Andersson och Torbjörn Linder .

Marknadsföring av Svärdsjöbygden
Linghed är aktiv i Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd som är en sammanslutning av intresseföreningar i
Svärdsjöbygden och har till sin uppgift att arbeta med frågor som är gemensamma för hela socken. Under
2013 har det arbetats framförallt med utveckling av besöksnäring och företagarfrukostar. Tetta Svedlund
är FIL:s representant i rådet.
Turismbroschyr: FIL har varit i hög grad engagerad i uppdatering av turismbroschyren. Broschyren har
tryckts med hjälp av sponsorintäkter. Intresseföreningen har bidragit med fler än 100 arbetstimmar i att ta
fram material och hitta sponsorer. Broschyren har tryckts upp i 3000 exemplar och finns i butikerna och
affärer i Svärdsjöbygden.
Hemsida och digital infokiosk: En digital infokiosk har placerats i Tempo i Linghed. Informationen
hämtas från www.sevardasvardsjobygden.se som intresserföreningen hjälper till att uppdatera.
En Facebook-sida om Linghed har startats.
Pengar från Linghedsfonden har använts för att rusta upp anlagstavlorna i byn. Tavlorna har fått ny
färgsättning som motsvarar formspråket i sevärda svärdsjöbygden och nya skivor. Arbetet kommer att
slutföras under 2014.
Intresserföreningen har verkat för att Linghed har varit present i media vid flera tillfällen:
hemvändardagen, dagisdiskussionen, vindkraft, linghedsskolan 100 år och artikel om butiken.

Ambassadörer i Svärdsjöbygden
Intresseföreningen har sökt och fått beviljat LEADER-stöd för projektet Ambassadörer i Svärdsjöbygden.
Projektet som är på 250.000 kronor har som mål att skapa en värdskapsutbildning för att vi som bor i
Svärdsjösocken ska bli bättre på att välkomna och ta emot besökare. Intresserföreningen äger projektet
och Kerstin Svedlund och Mikael Källman är ansvariga för genomförandet. Projektet pågår tom dec 2014.

Hemvändardagen
Intresserföreningen har initierad hemvändardagen som genomfördes för första gången i maj 2013. Många
föreningar har samverkat i genomförande av en lyckad dag med ca 300 besökare. (Inslag i tidningen)

Förskoleverksamhet
Intresseföreningen har stöttad förälder med barn till förskolan i deras kontakter och diskussioner med
kommunen. Tack vare en bra dialog och ivriga påstötningar från föräldrarna har en extra modul kommit
på plats. (Inslag i TV och tidningar)

Linghedslivs
Intresserföreningen var med i en arbetsgrupp som analyserade affärens verksamhet och lade förslag på
aktiviteter och förändringar för att öka intäkterna och minska utgifterna. Totalt har arbetsgruppen lagt
över 300 timmar ideellt arbete i insatsen. Förslagen har presenterats för Linghedslivs styrelse och håller på
att genomföras.

Vindpeng
2013 delades för första gången ut Vindpeng Tavelberget. 6 utvecklingsprojekt delade på 115 000 kronor.
Intresseföreningen var sammankallande för granskning av vindpengsansökningar och var värd för
utdelningsprogrammet. Ansökningar till Vindpeng granskas av de 6 största föreningar i byn som sedan ger
en rekommendation om hur pengarna ska fördelas. Intresserföreningen är sammankallande. (Inslag i
tidningen)

Rastplats
Ett båthus har byggts på rastplatsen under 2013 har. Totalt har hittills investerats över 100.000 kronor i
rastplatsen. Markarbeten och grus har kostat cirka 40.000 kronor, Informationstavlan cirka 30.000 kronor
och båthuset cirka 30.000 kronor. Därtill kommer flera 100 timmar ideellt arbete som Intresseföreningen
och många andra medhjälpare i byn har bidragit med. Invigningen av rastplatsen kommer att ske under
våren 2014.

Kanotleden Amungen-Runn
FIL har ett avtal med kommunens fritidsförvaltning som innefattar ett årligt bidrag för tillsyn och
underhåll av den del av leden som berör Lingheds vattendrag. FIL har underhållit stigar och bryggorna .

Kommunbygderåd
Föreningen har deltagit i kommunbygderådets möten och i de två politikerträffar som genomfördes
tillsammans med kommunens övriga intresseföreningar.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska verksamhet under 2013 redovisas separat i resultat och balansräkningen.
Föreningen har i stort gjort samma resultat som tidigare år, dvs medlemsavgifter och intäkter från
försäljning av häst och vykort har förbrukats i verksamheten. Nytryck av Linghedsboken, som kostade
14.000 kronor, har dock gjort slut på våra besparingar. Dessa pengar kommer vi dock att återfå genom
försäljning av boken.
Styrelsen vill till sist framföra ett tack till de organisationer, företag, föreningar och kommunala organ som
vi har haft samarbete med under året.

Övrigt









Vi har underhållit och uppdaterat vår hemsida www.linghed.se .
Vi har kallat föreningar i byn till en föreningsträff.
Vi har fortsatt försäljningen av Linghedshästen och vykort från Linghed.
Vi har lämnat två remissvar, en om ”Cyckelvägar i Falu kommun” och en om ”Översiktsplanen
Falun-Borlänge”.
Vi har tryckt en nyupplaga av Linghedsboken. Boken finns till försäljning i Tempo i Linghed.
Vi har hjälpt till att planera och marknadsföra 100-års firandet av Linghedsskolan (inslag i tidningen)
Vi har genomfört en Taklagsfest med glögg och pepparkakor vid rastplatsen.
Totalt har föreningen under 2013 lagt över 1000 timmar i obetalt arbete för att utveckla Linghed.
Värde cirka 180.000 kronor.
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