
Hej, här kommer fyra intressanta nyhetstips: 

Vid det senaste styrelsemötet godkändes fyra utvecklingsprojekt av Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund och kommer nu att få ekonomiskt stöd från EU efter att jordbruksverket fattat det formella 
beslutet. 

För mer information om Leader, besök vår sida leadernordvastraskane.se 

Verksamhetsledare: Annika Jönsson 0709 77 33  33 

 

Åstorp: Förstudie Makadammen 
Detta handlar om hur man kan använda ett tidigare industriområde. Strax utanför Åstorp ligger ett 
stort stenbrott, det så kallade Makadammen.  
Nu har den tidigare verksamheten avslutats och platsen kan utvecklas till ett spännande 
friluftsområde.  
Förstudieprojektet Rekreationsområde Makadammen ska undersöka vilka möjligheter som finns att 
skapa större attraktivitet, nya mötesplatser samt fler arbetstillfällen i området. Förstudien kommer 
även att arbeta tillsammans med en rad lokala föreningar och företag för att samla in alla goda idéer 
och tankar. 
Kontaktperson Susann Cardell 0731 487 560 
 
Örkelljunga: Projekt Åsljungasjön - livskvalitet på riktigt 
Vid LAG-styrelsens sammanträde den 21 juni beviljades bland annat att en led runt Åsljungasjön 
rustas upp så att den är tillgänglig för alla åldersgrupper.  
Projektet Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt kommer även anlägga två nya grillplatser, 
parkeringsplatser och sätta upp kulturpelare, det vill säga informationsskyltar som berättar om 
intressanta platser runt sjön. 
Projektet ska öka byns attraktivitet, både för fast boende och tillfälliga besökare och i projektgruppen 
finns sex personer från tre olika ideella föreningar: Åsljunga intresseförening, Åsljunga Bysamfällighet 
och EFS Gårdsförening. 
Projektet samarbetar även med Örkelljunga kommun. 
Kontaktperson: Gunnel Andersson 070 202 17 56 
 
Höganäs: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla 
Strax nedanför Krapperups slott, alldeles vid strandkanten, ligger den gamla vattenmöllan med anor 
åtminstone tillbaka till 1600-talet. 
Byggnaden hotades länge av förfall men nu är väggar och tak säkrade. På insidan återstår dock 
mycket arbete eftersom bland annat kvarnhjulen sedan länge borta är och vattnet rinner en annan 
väg. 
Med hjälp av stödet från Leader kommer föreningen Vattenmöllans Vänner kunna återskapa den 
gamla 
möllan och öppna verksamheten för besökare, inte minst vandrare på Kullaleden som går strax intill. 
Läs mer på föreningens egen sida vattenmollan.se 
Kontaktperson: Hasse Hansson 073 800 47 77  
 
Örkelljunga: Projekt Affärsresan 
Leader stöttar föreningen Örkelljunga näringsliv i en treårig satsning på att lyfta näringslivet i 
kommunen. 
Genom att skapa ett årligt program med aktiviteter som täcker allt från nyföretagande till utveckling av 
befintliga företag ska man visa att även en mindre landsortskommun kan vara en intressant 
företagarkommun. Projektet har fått namnet Affärsresan. 
Föreningen Örkelljunga näringslivs främsta syfte med projektet är att stimulera, utveckla och skapa 
stolthet i näringslivet men också skapa tillväxt i form av anställningar och nyetableringar. 
Kontaktperson Karl-Erik Philipsson 070 5126 06 23 


