
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 1
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Innovativt byggande mot levande landsbygd

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8025090633 

Namn
Kunskapens & Framtidens Hus Axtorna 
Intresseförening

Utdelningsadress Okome-Lynga Riserna 204
Postnummer 31161
Postort ULLARED
c/o adress C/O Lise-Lotte Yngstrand
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Innovativt byggande för levande landsbygd.
Syfte: Förstudie för att:
Skapa interaktion och samarbeten för att kunna skapa boendelösningar och bygga på landsbyggden.Jobbtitel- 
2018-nutid och framåt
Landsbygden kännetecknas av att de sker en utflyttning i stället för inflyttning, med det som bakgrund så ser 
vi att flyttkedjan som sådan idag inte gynnar inflyttning. Landsbygden är eftersatt och för att kunna skapa 
hälsosamma miljöer och boende så behövs initiativ komma ifrån lokal nivå. Ett skäl till att flyttkedjorna 
imploderat är för att infrastrukturen är omodernt och det är både dyrt att bygga och renovera för den enskilde 
individen. Åtminstone för den stora massan. De och andra sida motverkar det faktum att småbarnsfamiljer 
som ser sig om efter ett miljövänligt och resurs snålt boende tittar på möjligheter att flytta ut på landsbygden, 
men hindras att bygga. Vår ide är att skapa boendelösningar bestående av att där bank, byggherrar, kommun 
gemensamt skapar generationsväxlingshus/ där det både byggs generationshus och vanliga hus till 
barnfamiljer. Samt att kretsloppstänket är inkluderat. I storstadsområden finns det äldreboende där det 



byggts boendeformer med gemensamma utrymmen samt gemensamma resurser för att ta till vara och nyttja 
på ett effektivt sätt.
De här skulle vi vilja lansera på landsbygden, med generationsboende.
Där allt är byggt med cirkulärt miljötänk, med delade resurser, modell bullerbyn. 
Det finns en modell och syftet med den här förstudien är se om vi kan få ihop intressenter och resurserna som 
krävs för att förverkliga en levande landsbygd i en modern bullerby tappning.
Syftet med projektet är en förstudie för att skapa engagemang och samarbeten, för att sedan metodutveckla 
samt se möjligheterna och skapa boendelösningar att bygga på landsbygden. Detta leder till utveckling och 
engagemang lokalt som kan kopieras och föras vidare. Detta i sin tur skall leda till att bygga innovativa 
bostäder som bidrar till ökad inflyttning och hjälper till att bidra till bra bostäder som är av stort behov på 
landsbygden. Vi har en teori om att bygga hus som behöver konkretiseras. 

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2019-09-30

Kontaktpersoner

Kontaktperson Lise-Lotte Yngstrand

Namn Lise-Lotte Yngstrand
Utdelningsadress Okome-Lynga, Riserna 204
Postnummer 31161
Postort ULLARED
Land SVERIGE
Mobilnummer 0723713045
E-postadress house4earth@live.com
Ansvarsområde Projektledare

Kontaktperson Pamela Tillman Tollezon

Namn Pamela Tillman Tollezon
Utdelningsadress Torggatan 1
Postnummer 31131
Postort FALKENBERG
Land SVERIGE
Telefonnummer 034629716
Mobilnummer 0721603845
E-postadress pamela.tillman-tollezon@lrfkonsult.se
Ansvarsområde Ekonomi-administration

Kontaktperson Anita A´son-Strandahl

Namn Anita A´son-Strandahl
Utdelningsadress Box 834
Postnummer 30118
Postort HALMSTAD
Land SVERIGE
Mobilnummer 0702044733
E-postadress anita@mihr.se
Ansvarsområde Enbart rådgivande till projekt.



Om projektet

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HALLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• FALKENBERG

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Halland 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Lokalbefolkningen på landsbygden, samt kopierbart projekt som kan utvidgas till varsom för gynnsam 
utveckling. Inkluderande och jämlikt är självklart i målgruppsprofilen. -Identifierar och Involvera intressenter. 
Som kan vara byggherrar, banker, mäklare, hushållningssällskapet, studieförbundet med mera.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 100000 

197109014980


