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1. Sökande 
Wadensjö Byagille Org nr 844001-1974 

c/o Cecilia Nordin Persson  

Vadensjövägen 104 

26191 Landskrona 

Cecilia.vadensjo@gmail.com 

0702-918099 

2. Vilka står bakom projektet och vilken kompetens finns det? 
Wadensjö Byagille – Projektledning, ideellt arbete 

Landskrona stad – Teknisk kompetens och utvecklingskompetens 

Svenska kyrkan – Utvecklingskompetens, ideellt arbete 

PRO Härslöv – Utvecklingskompetens, ideellt arbete 

Barndiabetesfonden - Utvecklingskompetens, ideellt arbete 

Villavind AB - entreprenörskomptens och utvecklingskompetens 

Lions Club Saxtorp – Utvecklingskompetens, ideellt arbete 

Naturskyddsföreningen Landskrona – Utvecklingskompetens, ideellt arbete 

Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB – entreprenörskomptens och utvecklingskompetens 

Humlegården Vadensjö AB - entreprenörskomptens och utvecklingskompetens 

3. Projektorganisation 
Projektägare:  Wadensjö Byagille 

Projektledare:  Eva Klang 

Styrgrupp:  Cecilia Nordin Persson. Ordförande Wadensjö Byagille 

 Eva Klang, vice ordförande Wadensjö Byagille 

 Marcus Hansson, idrotts- och föreningsstrateg Landskrona stad 

 Tim Andersson Ljung, verksamhetsutvecklare, Landskrona stad 

Projektgrupp: Samtliga projektmedlemmar 

Arbetsgrupp Föreningsstuga:  Wadensjö Byagilles styrelse 

Arbetsgrupp invändig miljö: Carl Rexman, Linnea Winter, Ann-Katrin Persdotter 

Arbetsgrupp Lekplats: Wadensjö Byagille 

 Landskrona stad 

4. Projektnamn 
Mötesplats Vadensjö  

5. Projektidé 
Vadensjö är en ort i den nordöstra delen av Landskrona kommun. Orten består av huvudsakligen av 

två delar, stationssamhället och kyrkobyn. I själv byn bor ca 200 personer men med omgivande 

landsbygd är betydligt fler involverade i utvecklingen av byn. Genom de båda bydelarna går en 

landsväg. 

Vadensjö ligger vackert och från kyrkan erbjuds en vy som täcker hela Öresund. För att attrahera 

Vadensjö som by arbetas med ökad grannsamverkan och samanhållningen i byn. Wadensjö Byagille 

tar tillvara byns intressen och driver Byastugan vid kyrkan. Här finns även en boulebana, fri att 

mailto:Cecilia.vadensjo@gmail.com


3 
 

använda för alla. Byagillet ordnar olika aktiviteter och fokus är barnen som växer upp i byn. 

Byastugan är den huvudsakliga samlingspunkten i byn. Här sker möten, fritidsaktiviteter med barnen. 

Byastugan uppfördes av Svenska kyrkan som församlingshem men överläts till Wadensjö Byagille för 

ca 30 år sedan. Byastugan behöver underhåll för att kunna nyttjas till nuvarande och framtida 

aktiviteter i byn. Renoveringen som behöver göras omfattar såväl utvändigt (fönster, fasad och tak) 

som invändigt arbete (golv, väggar och tak), med tillgänglighetsanpassning med handikapptoalett och 

ramp. 

Byastugans vackra läge gör att utvecklingsmöjligheterna är stora i denna del av byn. Projektet 

planerar att genomföra en serie Workshops där utvecklingsmöjligheterna kring platsen blir ett stort 

fokus. Läget gör att det finns potential att åtminstone sommartid erbjuda aktiviteter eller exempelvis 

caféverksamhet där byns unga kan erbjudas sommarjobb. 

I stationssamhället några hundra meter från kyrkan finns en liten lekplats som är i behov av 

uppfräschning och som kan bli en fin mötesplats, framför allt för barnfamiljer med barn i de yngre 

åldrarna. 

Genom och mellan de båda bydelarna går en landsväg som underhålls av Trafikverket. Genom åren 

har Trafikverket uppvaktats av såväl Wadensjö Byagille som Landskrona stad för ett uppmärksamma 

den undermåliga trafiksäkerheten som råder. Den workshopserie som genomförs kommer därför 

även att lyfta på vilket sätt förflyttning mellan bydelarnas båda framtida mötesplatser kan göras, inte 

minst för de yngre barnen, på ett säkert sätt. Det är förstås också möjligt att utkomsten av 

workshopserien blir ett embryo till en ny projektansökan för att utveckla byn ytterligare. 

6. Vad är bakgrunden till projektet? 
Vadensjö är en plats med många aktiviteter och aktiv befolkning. Byastugan är en samlingspunkt och 

den lekplats som finns är en del som skulle kunna vara en annan. Byastugan håller på att förfalla och 

ej kan därmed nyttjas på optimalt sätt och lekplatsen är i behov av uppgradering för att kunna bli en 

mötesplats för både barn och vuxna. 

7. Vad är syftet med projektet? 
Utveckla landsbygden, utöka fritidsutbudet, bevara kulturarvet och förstärka det lokala samarbetet. 

Byastugans bevarande och föreningens möjlighet till att driva aktiviteter. Skapa en attraktiv 

boendemiljö utanför staden i Vadensjö by. Locka nya invånare med aktiviteter i byn. Redan nu hyrs 

föreningslokalen ut till en handfull föreningar, med en renovering ökar möjligheterna för detta.  

Lekplatsen är den enda offentliga platsen för möten i stationssamhället. Platsen har potential att bli 

stationssamhällets mötesplats, men då krävs en uppgradering. 

8. Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet? 
Projektet är en förutsättning för att kunna fortsätta driva ordinarie verksamhet, men även en 

möjlighet att utveckla denna.  

Byagillet anordnar olika aktiviteter såsom byastädning, påskpyssel, julpyssel, kransbindning, 

luciafirande tillsammans med Svenska kyrkan, glögg- och vinprovning, bokcirklar, Vadensjöloppet 

tillsammans med barndiabetesföreningen, sommarmingel samt plant- och fröloppis. 
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Renovering av byastugan ingår ej i våra vanliga aktiviteter då detta kräver professionellt arbete. 

Uppgradering av lekplatsen kan göra att platsen blir attraktivare för fler och även denna del måste 

utföras av professionell aktör. 

9. Gör en SWOT-analys 
Styrkor:  
Stort engagemang i byn och med många 
kompetenser, inte minst inom 
hantverksområdet. 
Stort intresse av företagarna i byn. 
Många aktörer är intresserade av byastugans 
bevarande. 

Svagheter:  
Finansiella läget i föreningen 
 
 

Möjligheter:  
Ett unikt läge i Öresundsregionen. 
Ökat intresse för att bo i byn. 
Stort ideellt engagemang. 
 

Hot:  
Ökad kostnad/inflation 
Omvärldsläget. 
Stugan förfaller och blir ödehus. 
Ingen mötesplats i byn. 

 

10. Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut? 
• En mötesplats i varje bydel (kyrkbyn och stationsbyn) 

• Fungerande byastuga/föreningslokal (Täta fönster, tätt tak mm) 

• Tillgänglighetsanpassade mötesplatser 

• Ökad uthyrning 

• Fler möjligheter till aktiviteter 

• Attraktivare lekpark  

11. Vilka mål ska ni nå på lång sikt? 
• Bevarande av kulturmiljön i Vadensjö 

• Byagillets framtida existens  

• Sammanhållning i byn. 

• Ökad uthyrning 

• Fler aktiviteter 

• Utveckling av mötesplats Vadensjö 

• Förstudier inför kommande projekt tex. Trafikmiljön i byn (cykelvägar och trafiksäkerhet) 

12. Målgrupp 
Boende och företag i Vadensjö och de som på annat sätt har anknytning/intresse av Vadensjö by, 

hyresgäster samt besökare. 

13. Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål 
• En stärkt lokal marknad 

Uppmuntra till nya mötesplatser och nätverkande, stärka föreningslivet. Projektet ska innehålla 

workshops som ska lyfta utvecklingspotential. 

• Ett attraktivt boende  

Utökat kultur och fritidsutbud, skapa en attraktiv boendemiljö utanför staden i Vadensjö by, locka 

nya invånare och höja stoltheten för byn.  
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• God kompetensförsörjning 

Byastugan kan bli en mötesplats för kompetenshöjande insatser för lokala näringslivet. 

• En livskraftig miljö  

Vadensjö by präglas mycket av lantbruk och stora sammanhängande fält odlade med monokulturer. 

Byastugan skall värna om och tillgängliggöra den unika kulturmiljön för boende och besökare.  

• Möjliggöra och uppmuntra lärande 

Främja kunskapsöverföring mellan generationerna. Uppmuntra lärandet inom olika områden genom 

varierat aktivitets utbud.  Byastugan fungerar delvis som fritidsgård för barn och unga. Här finns 

utrymme för exempelvis läxhjälp. 

14. Kopplingar till de horisontella målen 
• Hållbara  

Bevara gammal byggnad genom renovering för att minska miljöpåverkan. Med aktivt föreningsliv kan 

individers sociala hälsa öka. 

• Inkluderande 

Byastugan och föreningen är öppen för alla och främjar mötet mellan människor med olika 

förutsättningar. Genom renoveringen blir Byastugan öppen för alla. En uppgraderad lekplats blir 

attraktivare för fler och skapar mötesplatser i de båda bydelarna. 

• Smarta 

Uppmuntra lärandet inom olika områden genom varierat aktivitetsutbud. 

15. Kopplingar till det lokala insatsområdet 
• Kreativt lärande 

Projektets workshops ska bjuda in deltagare från civilsamhället, offentliga och privata 

sektorn för att öka förutsättningen för innovativa idéer. 

• Smart resursförsörjning 

Företag som är knutna till projektet arbetar mycket med hållbarhetsfrågor. Naturskydds-

föreningen Landskrona är också en partner i projektet som verkar för hållbara gröna 

förutsättningar. Genom dessa aktörers deltagande i workshops blir hållbarhet en naturlig del 

i utvecklingsidéerna.  

• Lokal attraktivitet 

Projektet skapar förutsättningar för ett utökat fritidsutbud. Den lokala attraktionen blir 

central i de workshops som ska genomföras i projektet. Utmaningar inom infrastruktur ska 

lyftas i projektets workshops. 

• Näring och entreprenörer 

Den lokala näringen är en del av projektets organisation och frågan om de möjligheter som 

finns för mer småskalig näring blir en del av projektets arbete. Renoveringen av byastugan 

gör att det lokala näringslivet kan använda lokalen. 

• Projektet leder inte till fler servicepunkter  

• Projektet kommer inte leda till fler skapade företag men befrämja redan befintliga företagare 

i Vadensjö by med naturliga mötesplatser för dem att nyttja.  

• Projektet kommer ej leda till arbetstillfälle (årsarbetskraft)  

• En extra mötesplats skapas i projektet i ”stations byn” Genom uppgradering av lekplats och 

nyinstallation av grill och sittplatser skapas en naturlig mötesplats för ”stations byn” 

framförallt för barnfamiljer. Genom renovering av byastugan kan mötesplatsen i ”Kyrkbyn” 
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bibehållas och utnyttjas i sin fulla potentiella.  Genom att skapa naturliga mötesplatser i de 

olika bildelarna stärks gemenskapen mellan by delarna. 

• Nya aktiviteter/tjänster 5-8 st  kan skapas med fungerande mötesplatser. I Byastugan Tex 

Caféverksamhet för barn/ungdomar, fler gemensamma aktiviteter som tex påsk/julpyssel, 

olika studiecirklar, fröloppis, samt utökad uthyrning. Vid mötesplatsen i ”stationsbyn” kan 

Lekar, gemensam grillning, ”tävlingar” och andra uteaktiviteter genomföras 

• När naturliga mötesplatser finns ökar det naturliga nätverkandet mellan boende i byn. Detta 

kan skapa nya grupper inom olika intresseområden. Räknar med att 1 ny ”grupp” skapas. 

• När det finns en fungerande Byastuga som mötesplats finns möjlighet för företagare i byn att 

nyttja denna, eller för andra företagare i kommunen som behöver en möteslokal 

• Lekplatsen i ”stationsbyn” kommer även erbjuda ett grönområde 

• Projektet kan leda till 2-3 ”nya föreningar” som kan nyttja mötesplatserna som samlingpunkt.  

Detta genom indikationer vi fått från nuvarande hyresgäster, företagare i byn, bybor och 

andra intressenter av Mötesplats Vadensjö.  

• Genom projektet kommer antalet aktiviteter att utökas med 5-8 återkommande aktiviteter. 

Tex Allsång, Byafest, Tävlingar, Loppis, Studiecirkel, Bokcirkel, aktiviteter för barn och 

ungdomar. 

• Projektet kommer ej leda till några arbetstillfällen. I så fall endast för ungdomar genom ev 

Caféverksamhet sommartid. 

 

16. Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?  
• Projektledning/projektstyrning 

• Genomförande av renovering av byastugan 

• Genomförande av uppgradering av lekplats i stationssamhället till att bli kombinerad lek- och 

mötesplats. 

• Invändig renovering (tak, väggar, golv) i byastugan utförs ideellt, vilket också stärker 

samanhållningen i byn. 

• 3 Workshops som fokuserar på utvecklingspotential, trafiksäkerhetslösningar och nya 

projektidéer. 

 

17. Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? 
2 434 756 kr inkl moms 

18. Är du skyldig att redovisa moms för projektet? 
Nej 

19. Utgifter och budget 
Se bifogad budgetfil  

20. Finansiering – offentlig och egen 
Offentligt stöd: 500 000 kr  
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21. Ideellt arbete och övriga ideella resurser 
• Skapandet av projektplan och drivande av projektet utförs med ideella resurser från 

Wadensjö Byagilles styrelse. 

• Målning av innerväggar och tak utförs med ideellt arbete av medlemmar i Wadensjö byagille. 

• Workshops och förstudier inför kommande projekt. 

Aktivitet Beräkna tid  Kr 

Projektledning/projektstyrning (220:-/tim) 600  132 000 

Renovering byastugan,  
- Yrkesmän (520:-/tim) 
- Vuxen (220:-/tim) 
- Ungdomar (50:-/tim) 

 
100 
800 
240 

 
 52 000 
 176 000 
 12 000 

Workshops, 3 st (220:-/tim) 180  39 600 

 

22. Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva? 
Bybor 

Besökare  

Landskrona stad  

Svenska kyrkan  

PRO Härslöv  

Barndiabetesfonden  

Villavind AB  

Lions Club Saxtorp  

Naturskyddsföreningen Landskrona  

Ellenholm & Vadensjö Jordbruks AB  

Humlegården Vadensjö AB  

Potentiella framtida hyresgäster 

 

23. Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i 

projektet? 
Informera via vår hemsida http://www.vadensjo.se/about2.htm  

Via Facebook sida Vadensjö 

Kontakta SR P4 Malmöhus, SVT Sydnytt, TV4 Helsingborg, Landskrona Direkt, Lokaltidningen & HD 

24. Känner ni till något liknande projekt? 
Leaderprojekten Mötesplats Eket och Mötesplats Söderåsen. 

25. Ange slutdatum 
20240630 

26. Hur kommer verksamheten att se ut efter projektets slut? 
Wadensjö byagille kan utöka antalet aktiviteter, sammankomster och marknadsföra stugan för 

uthyrning. Det finns helt betydligt större möjligheter att använda mötesplatserna i de båda bydelarna 

efter projektet än nu. Ur de workshops som ska genomföras kommer troligtvis många goda idéer för 

framtida projekt. Samhörigheten i byn har förbättrats genom det ideella arbete som utförts 

tillsammans. 
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Befintliga aktiviteter fortsätter. 

27. Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som 

inte är medfinansiering? 
Sökt men ej beviljats 

– Värdefulla kulturmiljöer, Länsstyrelsen.  

– Grannskapsinitiativet, Postkodsstiftelsen 

 

28. Kontaktpersoner 
Cecilia Nordin Persson, Ordf. Wadensjö Byagille cecilia.vadensjo@gmail.com  tel; 0702918099 

Eva Klang, Vice Ordf. Wadensjö Byagille 68evaklang@gmail.com tel; 0708548916 

29. Skicka in 
 

mailto:cecilia.vadensjo@gmail.com
mailto:68evaklang@gmail.com

