STEG 3. PROJEKTPLAN
Version nummer:
(Fylls i av projektet)

För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan
mailas till Leader Upplandsbygds kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge
ytterligare upplysningar om Leader‐stöd och ansökningsförfarandet.
Klicka på de grå fälten för att fylla i!

Ankomstdatum (ifylls av kansliet):
Diarienr (ifylls av kansliet):

A. Projektnamn
(välj något kortfattat och talande, max tre ord)
Levande årum i Knivsta

B. Sökande/projektägare
(Förening/organisation/företag som söker Leader‐stödet och ansvarar för att projektet drivs på sätt
som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationnummer)
Organisationens namn

Knivsta kommun

Organisationsnummer

212000‐3013

Bankens namn
Bankkontonummer
Post‐/bankgironummer

25 17 37‐3 (plusgiro)

Adress

knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Mail

knivsta@knivsta.se

Hemsida

www.knivsta.se

Firmatecknare vid ansökan (namn samt telefon)

Lena Fransson, kommunchef, 018‐347000
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C. Delprojekt och angränsande projekt
(Även om ni inte fått beslutet än är det viktigt att uppge om man samarbetar/ingår i ett annat projekt
och om stöd sökts även från annat håll.)
Är detta projekt en del av eller samarbetar nära med ett annat projekt?
Ja

Nej

Om ja, ange projektets namn:
Projektets ägare (organisation):
Har projektet fått EU‐bidrag från något håll?

Ja

Nej

Om ja, ange typ av bidrag samt bidragsgivare:

Har du/ni sökt eller blivit beviljad andra stöd för kommersiell verksamhet,
minst tre år bakåt i tiden?

nej

D. Projektperiod
Under vilken tidsperiod har ni för avsikt att genomföra projektet? Ange datum fr.o.m. – t.o.m.
Projekttiden kan börja tidigast fr.o.m. den dag blankett ”Ansökan om projektstöd Leader” inkommit
till Leaderkansliet . Observera att inga kostnader är stödberättigade efter projekttidens utgång. Tid
för att sammanställa slutrekvisition och slutrapport ska ingå. Projekttiden kan vara 1‐3 år.
Startdatum:

20130801

Slutdatum:

20141231

E. Vilka organisationer ska genomföra projektet?
Med ”genomföra” menas: aktivt vara med och driva projektet framåt – exempelvis delta i styrgrupp,
ha ansvar för delar i projektet, äga projektet.
Organisation:
Kontaktperson:
Mail:
Telefon:
1.Knivsta kommun
018-384146
2.Omställningsgruppen i Knivsta
mette.kjobek@gmail.com
3.Eda naturskolla
0738261748
4.Knivsta hembygdsgille
terry@carlbom.info
5.
6.
7.
8.

Josefin Edling

Sara Antell
Terry Carlbom
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josefin.edling@knivsta.se
Mette Kjöbek Petersen
0703355691
sara.antell@gmail.com
018‐380002

F. Projektorgansation – hur ska projektet jobba? Exempelvis avlönad eller ideell projektledare,
vem sköter ekonomin, hur ser styrningen av projektet ut? Vilka sitter i styrgruppen?
Projektet kommer att drivas av Knivsta kommun i nära samarbete med Knivsta Omställningsgrupp,
Knivsta hembygdsgille och Eda naturskola liksom med en rad andra föreningar och närboende.
Samtliga intressenter kommer att delta i projektet med sin kompetens genom en arbetande
styrgrupp och en referensgrupp. Dessutom kommer en konsult att anlitas.
Projektledaren kommer att avlönas. Till sitt stöd har projektledaren en styrgrupp bestående av
representanter från Omställningsgruppen i Knivsta, Eda naturskola, Knivsta Hembygdsgille, liksom
andra föreningar samt närboende i området, och förhoppningsvis även representanter från
Upplandstiftelsen, Länsstyrelsen och Biotopia.
En bredare referensgrupp ska också finnas som en resurs för projektet. I referensgruppen ingår ,
förutom styrgruppen, representanter från natur‐, frilufts‐, kultur och miljöföreningar i Knivsta liksom
lokala lantbrukare med betesdjur och nyckelpersoner inom kommunens förvaltning och politiska
organisation.

G. Kontaktpersoner projektet:
Roll:

Namn:

Organisation:

Mail & telefon:

Projektägare

Lena Fransson

Knivsta kommun

lena.fransson@knivsta.se, 018‐347000

Projektledare

Josefin Edling

Knivsta kommun

josefin.edling@knivsta.se, 018‐347195

Ekonomiansv.

Josefin Edling

Knivsta kommun

josefin.edling@knivsta.se, 018‐347195

styrgrupp

Mette Petersen

Omställningsgruppen i Knivsta mette.kjobek@gmail.com

styrgrupp

Sara Antell

Eda naturskolaa

sara.antell@gmail.com, 073 8261748

Styrgrupp

Terry Carlbom

Knivsta hembygdsgille

terry@carlbom.info

Styrgrupp

Marie Kvarnström

Omställningsgruppen i Knivsta

Marie.kvarnstrom@slu.se

H. Genomförande
VAD vill ni göra och HUR?
Vi vill tillgängliggöra och synliggöra Knivstaån som rinner genom centrala Knivsta. I dagsläget är det få
som ens lägger märke till ån. Vi har en fantastisk, men i nuläget outnyttjad resurs mitt i centrum. Vi
vill förbättra livsbetingelserna i ån för de djur som lever i och nära vattendraget. Vi vill ge Knivstabor
och andra besökare ett vackert naturområde att njuta av. Vi vill lyfta kunskapen om årummets
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biologiska och rekreationella värde. Inte minst ser vi årummet som ett fantastikt pedagogisk resurs
för naturstudier och miljömål, som kan ge kunskap om komplexa ekologiska samband.
Även det intilliggande områdets spännande historia från vikingatidens runsten via betesmark till
tegelbruk, sågverk och framtida villastad. Här finns många kulturella lämningar som minner om
viktiga händelser i Knivstas utveckling och som med lite hjälp kan utevcklas till lättlästa årsringar av
bygdens historia.
Detta kommer att ge Knivstaborna en oas med vatten och grönska mitt i hjärtat av tätortens
centrum. Ett årum med risslande vatten, en grön miljö och boplats för djur och växter, som kan bidra
till den stadsnära naturupplevelsen som bidrar till en bra hälsa för den som nyttjar området för
daglig rekreation.
Vi behöver en fördjupad förstudie, som tas fram av en konsult, för att tillgodose alla nödvändiga
aspekter av det önskade lyftet för årummet. Projekteringsförslag för stig, broar och plattformar vid
ån, bör även tas fram för sträckan Brandstationen och så långt som möjligt fram till dämmet vid
träsket. Dock pågår olika planprocesser och exploateringar i området intill, som gör det svårt i
dagsläget att säga exakt hur långt promenadstråket kommer at kunna möjliggöras under
projektperioden.
Vi vill åstadkomma ett tillgängligt årum genom att slänta av å‐kanterna och anlägga stigar längs med
ån från brandstationen till dämmet söder om Trunsta träsk samt förbättre åsträckan för djur och
växter. Åtgärderena omfattar en sträcka om ca 900 meter. Längs sträckan vill vi anlägga en natur‐ och
kulturstig, en‐två plattformar/bryggor nedanför nya Högåsskolan med informationstavlor (i två
läshöjder) för både barn och vuxna som inspirerar till kunskap om årummets flora, fauna, kultur och
miljö. Åsträckan kan göras mer attraktiv för djurlivet genom att lägga ut stenar som bidrar till att
vattnets rörelser ökar. Åtgärderna är sådana som inte kräver tillstånd enligt Miljöbalken utan endast
en s.k. anmälan enligt Miljöbalken.
Stigen längs östra bredden är tänkt som en grusstig för den som har lätt att ta sig fram medan en mer
solid gångväg/stig, anpassat för gående med rullstol/rullator kan anläggas i grönområdet väster om
ån och ge möjlighet till promenad längs den planerade gång‐ och cykelvägen längs nya Lertagsvägen.
Grusstigen på östra sidan om ån kan fortsätta fram till Gredelby hagar/Trunsta träsk, där det finns
betande djur. Gredelby hage utgör ett viktigt naturområde med direkt anknytning till
bostadsområden.
Därutöver vill vi restaurera befintlaga gångbroar över ån för att öka tillgängligheten till åns båda
sidor. Här finns t.ex en fantastik björkskog, en runsten som troligtvis står kvar på sin ursprungsplats,
ett gammalt vadställe från vikingatiden liksom lertagsdammar som förutom att utgöra viktiga
biotoper (här finns eventuellt både större och mindre vattensalamenader) är en industrihistoriskt
rest från den tid då det tillverkades tegel i Knivsta. Vandringen längs ån kan alltså förutom att öka
kunskapen om naturmiljön även ge en historisk berättelse av Knivsta samhälles utveckling från
vikingatid, via bondesamhälle, stationsamhälle och industrisamhälle med lerbruk, såg och mejeri till
dagens pendlarsamhälle.
Förutom att få knivstabor idag hittar ned till ån, växer Knivsta fort och många familjer är nyinflyttade.
Genom en årlig Knivstaåns dag, en stor fest i årummet gärna i samband med invigningen av
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sågenområdets nya skola, Högåsskolan. Under 2014 kommer vi att nå ut till många Knivstabor och
intresserade utanför kommunen. Stigen ska så fort den är färdigställd ritas in på kommunens
besökskarta. Dessutom kommer vi, inte minst genom Eda naturskolas verksamhet, att arbeta aktivt
för att alla kommunens barn kommer i kontakt med årummet och att utomhuspedagogiska
aktiviteter utvecklas med utgångspunkt från Knivstaån.
Vi vill genom arbetet med detta projekt även öka och fördjupa samarbetet mellan de föreningar i
kommunen som arbetar med natur‐, kultur‐, miljö‐, och friluftsfrågor. Ett annat mål är att lyfta
medvetenheten om den fantastiska resurs som civilsamhället, genom kommunens invånare, utgör
med sin lokalt baserade kunskap och yrkeskompetens och hur denna resurs kan och bör nyttjas för
att bygga det socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhället vi så ofta talar om.

I. Bakgrund
Hur ser nuläget ut, varför behövs projektet? Hur kom idén fram?
När Knivsta centrum nu planläggs, med målet att bli en modern och hållbar småstad, kommer flera
grönområden att tas i anspråk. Detta ökar behovet av att utveckla kvaliteterna i den natur som
lämnas kvar. Stråket längs Knivstaån har just den potentialen, inte minst då här finns ett levande
vattendrag med höga biologiska och rekreationella värden. Samtidigt är allmänhetens kunskap om
detta årum låg och tillgägligheten till årummet i nuläget dålig.
En nyligen publicerad review‐artikel (Konijnendijk et al 2013), som sammanfattar de senaste 12 årens
internationella forskning, visar att förekomsten av parker i staden har en starkt postiv inverkan på
biologisk mångfald, fastightetspriserna, människor fysiska aktivitet, minskar förekomsten av fetma
och utgör en källa till naturlig svalka i staden. Dessutom bidrar parker till andra positiva effekter på
hälsan såsom minskad stress och självupplevd mental och fysisk hälsa.
Under våren 2013 genomförde Knivsta kommun i samarbete med Upplandstiftelsen, Länsstyrelsen i
Uppsala, Bitopia och Eda naturskola en dag för att uppmärksamma Knivstaån som ekologisk resurs
men också som ett viktigt naturinslag i stadsutvecklingen. Det var många invånare som hittade ned
till Knivsataåns västra strand för att se hur den ryssja, som placerats i ån dagen innan vittjades. Här
fick den som ville även ett tillfälle att på nära håll studera och lära sig mer om de fiskar som vandrar
uppströms om våren för att leka och deras krav på vattenmiljön. Här gavs även möjligheten att
undersöka alla de småkryp som lever delar av eller hela sina liv under vattenytan i ån. Med hjälp av
luppar kunde man komma de små liven riktigt nära. Många besökare, både stora och små, passade
även på att bygga sig en trollslända. Här fanns även möjligheter att samtala med sakkunniga om
uppländsk natur och om kommunens arbete med restaurering av Knivstaån och om vattenfrågor mer
generellt. Dagen var lyckad, vattennivån hög och förutsättningarna för ett liknade arrangemang nästa
år stora. Vi ser en enorm potiential att uteveckla informationsinsatserna och att göra årummet
tillgängligt för alla.
Knivsta kommun har tidigare genomförd en förstudie om möjligheterna för förbättringar av
årummet, vattenrening och naturvård. Den sträckan som vi nu fokuserar på har inte tidigare varit
tillgänglig för allmänheten, men kommer att få en central roll som ett grönt stråk genom en ny
stadsdel. Åtgärder för vattenrening på Sågenområdet kommer att tillgodoses i samband med
exploatering av området öster om ån och ingår absolut inte i detta projekt.
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J. Genomförandekapacitet
Finns rätt kompetens i projektgruppen? Finns erfarenhet av projektledning, utvärdering, ekonomisk
rekvisition?
Projektgruppen består av av representanter från aktiva föreningar som arbetar med natur‐ och
miljöfrågor i kommunen och Knivsta kommun. Det finns redan en förprojekteringsrapport för
området från 2009. Det behövs dock en fördjupad beskrivning för just den sträcka som berörs i detta
projekt, för att säkerställa att restaurerings‐ och anläggsarbeten kommer att genomföras på bästa
möjliga sätt. Projektet ska inte bli mer omfattande än att det kan genomföras inom existerande
vattendom eller vid möjlig anmälan av planerade ändringar enligt Miljöbalken.
Goda kontakter och potential till samarbeten finns med engagerat och kunnigt folk från Knivsta
hembygdsgille, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Gruppen för Gredelby hagar samt
boende i områdena intill. Eftersom många av oss redan har en erfarenhet av att arbeta tillsammans i
grupp, till exempel med det LONA‐finsierande projektet att restaurera Gredelby hagar och Trunsta
träsk, liksom med Eda naturskola, anser vi att vi har en god kapacitet att bedriva ett projekt av det
här slaget. I och med att LONA‐projektet hade så goda resultat har vi nu också ett brett stöd i
kommunens förvaltningar och hos allmänheten. Förutom gedigen naturvetenskaplig kunskap och
kunskap om stadsplanering finns flera personer med god utomhuspedagogisk erfarenhet av arbete
med barn, ungdomar och vuxna samt kontakt till experter med kunskaper om bygdens historia från
vikingatiden till industrisamhällets lämningar. Kommunen kommer att stå som projektägare och vara
ansvarig för ekonomi, upphandling och redovisning.

K. Projektets syfte – vilken förändring ska projektet bidra till?
(Syfte anger riktning. Det handlar om vad projektet LÅNGSIKTIGT kommer att bidra till – inte
nödvändigtvis uppfylla direkt)
Projektets syften är flera. I första hand vill vi restaurera naturvärden och skapa en grön oas för alla
som bor i eller besöker centrala Knivsta. För pendlare kan detta innebära en högkvalitativ promenad
till och från hem eller pendlarparkering och stationen. Även att säkerställa möjligheten för biologisk
mångfald längs vattendraget är viktigt. Genom de föreslagna åtgärderna kommer biologisk mångfald
gynnas och syresättning av vattnet förbättras. Genom sin färd mot Mälaren blir ju detta vatten så
småningom dricksvatten i för en stor andel av regionens invånare ‐ även för oss Knivstabor.
Vi vill också skapa en naturlig blå‐grön länk mellan de centrala delarna av Knivsta och vårt nyligen
restaurerade Gredelby hagar, med det med vattespegel försedda Trunsta träsk som kan beskådas
från ett relativt nyanlagt fågeltorn.
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Vi tror även att vi genom detta projeket kommer att lyckas få till ett mer konkret och långsiktigt
samarbete mellan traktens många natur‐ och kulturföreningar, boende i närområdet och
kommunens olika organ. För utvecklingen av ett hållbart Knivsta är denna typ av samarbeten, där
inte minst den lokala kompetensen tas till vara, av högsta vikt inte minst då kommunen har satt som
mål att växa från 15 000 till 25 000 invånare till 2025 och samtidigt utvecklas till ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart mönstersamhälle.
Att utveckla en naturstig/promenad med informationstavlor samt en‐två bryggor/plattformar med
bord och bänkar nedanför skolparken som berätter om natur/vatten/arter/årum samt områdets
kulturhistorie från vikingatid (runsten och vadstället vid brandstationen), betesmark, tegelbruk till
såg och senast planering för ett nytt bostadsområde. Årummet kan bli en fantastisk miljö för boende
och turister. Tanken är att vi redan på nästa års utgåva av Knivsta besökskarta kan rita in detta
promenadstrån, vara aktiva i årummet i samband med vid invigningen av skolan och etablera en
facilitet för utomhuspedagogik vid ån.

L. Projektets mål
Vad ska projektet leda till inom projekttiden? Var så konkret som möjligt, ange värden som går att
mäta både NU och EFTER projektet. Vad kommer att bli annorlunda om projektet genomförs?
Mål I:
Med konsulters hjälp ta fram en fördjupad förstudie och projekteringsplan för
åsträckan mellan Brandstationen och dämmet vid Trunsta träsk.

Mål II:
Att pratiskt genomföra anläggningen av stig och plattform(‐ar) på åns östra sida
(minimum 500 meter), rusta de fyra befintliga övergångsställen samt restaurera åfåran med stenar
mm enligt framtagen projekteringsplan.

Framtagandet av underlaget för konsultarbetet måste ske genom ett dialogbaserat arbete inom
projektiden. I kommunens centrala delar bor ett antal artexperter som kan leda inventeringsdagar
och ta hand om inrapporteringen av viktiga fynd.

Mål III:
Att under projekttiden genomföra 10 publika evenmang. Detta planeras som
dialogmöten, inventeringar i fält samt workshops med framtagande av önskemål för vilka arter,
biologiska processer och miljömål som ska ingå i informationsmaterialet som tas fram. Kulmen i de
publika evenemangen blir genomförandet av Knivsta åns dag 2014 ‐ som utökas med projektets
promenadstråk samt informationsstation vid nyanlägda bryggan/bryggorna. Liknande event sker i
området från Brandstationen och norrut i veckan där nya Högåsskolan invigs (planerad ske hösten
2014).
De större publika arrangemangen som Knivstaåns dag och aktiviteterna i samband med invigning av
Högåsskolan sker förhoppningsvis tillsammans med viktiga samarbetsparners som
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Upplandstiftelensa, Länsstyrelen och Biotopia ‐ som vid förra årets Knivstaåns dag. Förakring av detta
kommer att ske så fort som möjligt.
Tillsammansmed Eda naturskola ska undervisningsteman tas fram som alla Knivstas skolor ska
erbjudas. Aktiviteter med skolorna ska genomföras av de föreningar som är aktiva i projektet.
Naturskolan deltar som kunskapsresurs. Under projektperioden kommer material att tas fram för ett
mindre tema/ett fåtal arter.
Mål IV:
Ge Knivstaborna en lätttillgänglig och central grön och blå oas för daglig promenad
längs ån eller snabblunch utomhus, dvs något som saknas i dagsläget. Få fler Knivstabor, liksom
turister, att känna till och besöka Knivstaån. Genom natur‐ och kulturstigen och de olika
informationsinsatserna och arrangemangen kommer fler att känna till åns värde ekologiskt, kulturellt
och rekreativt.
I 2014 års utgåva av Knivstas besökskarta ska detta promenadstråk inritas och dess värde som
besöksmål lyftas fram. På sikt kan detta kombineras med att det lokalt skapas sommarkonst med
anknytning till årummet.

M. Målgrupp
a. Vilka kommer att gynnas av projektet?
Naturmiljön (biologisk mångfald, minskad övergödning) samt en förbattrad
boendemiljö/stadsnära natur för alla som vistas i Knivsta.
b. Vilka vänder ni er till med projektets aktiviteter?
Allmänheten i Knivsta samt bevarande av natur‐ och kulturmiljön.

N. Tids‐ och aktivitetsplan
Dela upp projektet i olika faser, uppge när ni ska göra vad.
(Exempel: ”Fas: Uppstart, Tid: mars‐okt 2011, Aktiviteter: stormöten, skapa hemsida, söka tillstånd”)
Tidsperiod
(år/mån):

Aktivitet:

1308‐1310
Uppstart planering, upphandling av konsult för fördjupad förstudie av renoveringsbehov samt
dragning av gångstig öster om ån. Vore även bra om projektering av promenadstig väster om ån kan ingå i projektet.
1308‐1310
Lokal förankring och inventering av växt och djurliv längs åsträckan. Natursöndagar en gång i månaden
med inventeringar för barn och vuxna. Inspel till konsulternas uppdrag.
1310‐1312
Konsult tar fram rapport och projekteringsförslag. Viktigt att understryka att alla etapper som beskrivs i
rapporten inte kommer att tas fram under projektperioden och inom projektets budget.
1303‐1306
Markarbetet till restaurering av årum och broar samt anläggning av stig öster om ån från
brandstationen till Gredelby hagar.
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1309‐1410

Naturskoleverksamhet samt utforska möjligheten att skapa sommarkonst för årummet

1309‐1410
Naturskoleutveckling, nätverksbygge, lokal förankring och kontinuerlig uppföljning. Löpande
fotodokumentation samt inrapportering i Artportalen.
1411‐1412

Utvärdering och rapport

1412

Avslut och midvinterfirande vid bryggan

O. Geografiskt verksamhetsområde
Vilka delar av Leader Upplandsbygd kommer att beröras? Var hamnar nyttan av projektet,
geografiskt sett?
Knivsta kommun. Effekter av projektet är även att det bidrar till att nedströms liggande områden får
en förbättrad vattenkvalitet. Lövstaån mynnar i mälarviken Garnsviken, som delas av Knivsta och
Sigtuna kommuner. I Sigtuna kommun pågår vattenvårdsarbete för att säkra och förbättra de höga
naturvärden som finns i denna mälarvik. Förbättrade miljöförhållanden i Knivstaån bidrar till
förutsättningarna till ett lyckat vattenvårdsarbete även i vår grannkommun Sigtuna.

P. Finansieringsbehov
Vad vill ni använde de sökta medlen från Leader Upplandsbygd till? (Övergripande förklaring i ord,
budget bifogas i Leader Upplandsbygds mall.) Ex. Löner, marknadsföring, byggmaterial, inköpta
tjänster osv. Förklara behovet.
Kostnadstyp:
Inköp av Konsultrapport
ska göras.

Syfte med kostnaden:
Fördjupad förstudie/projektering av anläggsarbete samt restaurering i åfåran som

Schakt, plantering och en grusad stig för gående

Möjliggöra promenad längs ån.

Enkla friluftslivsbroar av trä/retaureing av befintliga broar liksom träplattformar ut i vattnet. En övergång bör
vara så bra att den kan koppla promenadstig mellan västra bredden till projekterad gång och cykelväg längs nya
Lertagsvägen eller vidare upp genom Hassellundens befintliga gång och cykelväg.
Öka tillgänglighet till områden med höga naturvärden
Skyltställ, skyltinnehåll
promenerande eller cyklande.

Ge information om ekologi, kultur och historia till

Arrangemang Knivståns dag, arbetsinsats och samarbete med flera organisationer. Ideel tid kommer primärt
att läggas i samband med dialogmöten, inventeringar och produktion av bild och textmaterial till
informationstavlor.
Öka intresset och kunskapen om Knivstaån.
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Bygg av plattform och Sittbänkar
göra det i en grön oas.

Den som vill läsa tidningen eller äta luch kan

Q. Nytänkande
Beskriv på vilket sätt projektet är nyskapande! Har det gjorts något liknande i området förut? Är det
en ny typ av tjänst eller produkt som ska tas fram eller ett nytt sätt att samarbeta?
Knivsta har ett antal viktiga gröna områden och inte minst sjön Valloxen, som ligger i direkt
anslutning till centrum. Arbete pågår nu att ta fram en strategisk planering av tätortens gröna
områden samt deras nyttjande, men än så länge saknas den liksom en inventering av behovet av
restaurering och skötsel av de blå och gröna stråken genom kommunens centrala delar.
Utvecklingen av centrala Knivsta präglas och kommer även fortsättningsvis att präglas av hög
exploateringsgrad. Planeringen har hittills inte tagit tillräcklig hänsyn till vikten av gröna ytors många
positiva effekter så som rekreationsmiljö och ett antal ekosystemtjänster (inte minst för
klimatanpassning). Projektet syftar till lyfta det styvmoderligt hanterade årummet och utveckla detta
till en tätortsnära oas och habitat med plats för biologisk mångfald och för rekreation för människor.
Detta är ett sätt att få en liten å med intilliggande grönska att tillföra en dimension av vatten och
grönska mitt in i centrum som annars domineras av järnväg, parkeringar och byggnader. Alltså, en
lätt tillgänglig oas för promenaden eller en lunchrast i det fria.

R. Omvärldsanalys
Finns det projekt som jobbar med detta (nära eller på andra håll) som man kan samarbeta med? Hur?
Vad har gjorts innan i området?
Vi kan samarbeta med flera lokala organisationer som Ort utan Lort och Gredelby hagar gruppen och
naturskolan. Det finns en konsultrapport från 2009 som projektet kan bygga vidare på och det finns
även ett antal examensarbeten att ta lärdomar ifrån under projektets projektering och
genomförande.

S. Information
Hur ska projektet arbeta aktivt med att informera allmänheten om sitt arbete? Hur kommer man att
arbeta mot media? (Projektet ska vara öppet och genomskinligt och hela tiden sprida info om sin
verksamhet och sina resultat)
Ambitionen är att under projekttiden genomföra en aktivitet per månad. Detta kan vara i form av
inventeringar av växt och djurliv, dialogmöten och information samt insamling av kunskap om den
lokala historian. Vi kommer att synas på kommunens hemsida och facebooksida, i tidningar och
genom att vi fortsätter att genomföra en årlig Knivstaåns dag. Naturstigen ska ritas in i Knivstas
besökskarta och lyftas som mål värt att besöka. Genom samarbete med Knivstas skolor och förskolor
liksom Eda naturskola kommer alla Knivstas barn att få en naturlig kontakt med området. Det kan
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även vara relevant att skolbarnen genomför något kulturprojekt för att skapa konst som kan utställas
på utvalda platser under sommaren.

T. Miljöpåverkan (Alla tre frågor ska besvaras)
Vilka är projektets huvudsakliga miljöpåverkan?
Genom att restaurera åsträckan, etablera promenadstigen och plantera träd kan miljön i och längs ån
förbättras. Åtgärderna bidrar till att göra promenader längs grönstråket mer trivsamt och attraktivt. I
förlängningen bidrar detta till bättre livsmiljö för människor och djur, hälsovinster hos de som nyttjar
området och minskat behov av att transportera sig med bil ut i naturen.
Hur kommer projektet att minska sin miljöbelastning?
Projektet i sig förväntas ha få negativa effekter för miljön. Vi kommer att välja att ha möten så
deltagare kan använda allmänna kommunikationer eller cykla. Vi ställer höga miljökrav vid
upphandling.
På vilket sätt främjar projektet hållbar utveckling?
Kunskap om ekosystemfunktioner gynnar kunskap om hållbar utveckling. Restaurering av åfåran kan
ge effekter på syresättning av vattnet och bidra till bättre vattenkvalitet i Knivstaån, Lövstaån och
Mälaren.

U. Unga
Är unga under 25 år engagerade i projektet? I så fall på vilket sätt? Kommer projektet att få effekter
som riktar sig mot ungdomar?
Genom vårt samarbete med skola och naturskola kommer unga att involveras i Knivstaån.

V. Integration och jämställdhet.
Leader Upplandsbygd ska verka för ökad jämställdhet mellan könen. Vi ska också skapa ökade
möjligheter för personer med utomnordisk bakgrund att samverka och integrera med övriga
svenskar. Hur kommer projektet att verka för dessa mål?
Vi tycker att vi genom projektet bidrar med en mötesplats som spänner över både generationer och
kulturella gränser.

W. Riskanalys
Vad är riskerna i projektet? Vad skulle kunna gå fel? Hur har ni förberett er för de händelserna? Finns
det konflikter eller andra hinder som måste övervinnas för att projektet ska kunna genomföras?
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En nära dialog med kommunen om den pågående exploatering av Sågenområdet intill är nödvändig
och helt avgörande för att projektet ska bli bra. Det kan även bli relevant med en detaljplaneändring
om området kring ån ska bli optimalt som grönområde.

X. Övergång till ordinarie verksamhet
Vad händer efter projekttiden? Hur skall verksamheten drivas vidare efter projekttiden? Hur ska
projektet bli självgående?
Mycket av det som anläggs under projektet anses kunna bestå under en lång tid. När det gäller
utvecklingen av information om de för området viktiga arter och undervisningen kommer lokala
föreningar naturligt vara engagerade liksom Eda naturskola ha ett viktigt pedagogiskt ansvar. Den
fysiska skötseln som sedan krävs kommer Knivsta kommun att stå för.

Y. Uppföljning och utvärdering
Redovisa hur ni kommer att formulera och reflektera kring era erfarenheter. Hur ska ni sprida
resultatet? (Resultatspridningen är av stor vikt i Leader.)
Utvärdering av process och resultat är viktigt och kommer att ske i samband med avslutning av de
olika faserna.
Information om projektets resultat är en av de bärande ideerna i projektet då information om åns
ekosystem, intressanta växt‐ och djurarter samt möjligheten till utomhuspedagogik ingår.
Planer om inritning av stigen på kommunens besökskarta, att Knivstaåns dag permanentas och att
skolorna inbjudas att arbeta med frågor kring vattenmiljön veckorna innan Knivstaåns dag.
Etablering av informationsskyltar kommer också att vara en bestående information om projektet.
På kommunens hemsida och facebooksida kan bilder från ån och dess miljöer visas upp för att väcka
intresse och förmedla information.

Z. Projekttyp
Hur vill ni FRÄMST definiera ert projekt, vad är projektets huvudinriktning (max två kryss)?
Boendeprojekt
Serviceprojekt
Näringslivsutvecklingsprojekt
Miljö/Naturprojekt
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Ungdomsprojekt
Integrationsprojekt
Turismutvecklingsprojekt
Bygdeutvecklingsprojekt
Kulturprojekt

Å. Kvantitativa indikatorer (ange mål i siffror, ca)

Hur många personer kommer att delta aktivt i projektet?

12

Hur många av dessa är kvinnor?

7

Hur många av dessa är under 25 år?

1

Hur många deltagare kommer att fullfölja en utbildning inom projektet?

2300

Hur många nya nätverk kommer att bildas genom projektet?

4

Hur många nya företag beräknas projektet leda till?

0

Hur många nya entreprenöriella verksamheter väntas projektet bidra till
(andra än rena företag)?

4

Hur många inflyttade personer beräknas projektet leda till?

0

Ä. Bilageförteckning

Obligatoriska bilagor:
Samtliga bilagor i denna grupp är obligatoriska. Även om ni inte fyller i något på en viss blankett ska
den bifogas som tecken på att ni tagit ställning till vad blanketten avser.
Budget
Bevis behörig firmatecknare
Registreringsbevis för organisationen

Frivilliga bilagor: (kryssa i de som bifogas)
Samarbetsavtal
Medfinansieringsintyg (som är obligatorisk om medfinansiering från part utanför
projektgruppen finns)
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Kopia på offerter – du behöver bara bifoga offerter när den totala kostnaden för
investeringar och köpta tjänster i ansökan överstiger 100 000 kronor. Detta ska du
göra för att visa att kostnaderna är skäliga.
Det räcker med att bifoga offerter som täcker 25 procent av den kostnad du söker stöd
för. Du måste skicka in offerter från 2 olika företag för varje post, som ingår i dessa 25
procent.
Skicka bara in kopior av dina offerter – inga originalhandlingar.
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