“DET VAR DANS
BORT I VÄGEN PÅ
LÖRDAGSNATTEN;
ÖVER NEJDEN GICK
LÅTEN AV SPELET
OCH SKRATTEN… “
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SGUSTAV FRÖDING

Månadens höjdpunkter:
 Skötselavtal för Kycklingleden signerat!
 Nejden med i styrgrupp för utveckling
av Norra Vänerskärgården
 Grums kommun
accepterar att upplåta mark inför
byggnation av en
parkourpark
 Förberedelser pågår
för att restaurera
Sävsjöleden
 Samarbete har inletts
för att skapa interkulturella utbyten för
ungdomar

Nu är skötselavtalet gällande Kycklingleden klart!
Över 2000 personer vandrade leden
mellan invigningen i juni förra året
och nyår. Nästan varje gång vi är där
står flera bilar på parkeringen och
våra hjärtan tar små glada skutt var
gång!
I dagarna har Nejden och Grums
kommun kommit överens om ett
skötselavtal där Nejden kommer att
ansvara för underhållet av leden. I
grunden ligger den skötselplan som
upprättats i enlighet med föreningen
Värmlandleders certifieringskrav.
Vi hoppas därför att snart kunna
bjuda in er alla till en nyinvigning av
leden där vi då kommer att kunna
fira att allas vår vandringsled blivit
en certifierad Värmlandsled.
Informationsskyltarna som togs bort
under vintern kommer åter att sättas ut under mars månad.
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Under hösten 2012 och våren 2013 drevs projektet
“Integration via parkour” som ni kanske läste om i
tdningarna eller såg på nyheterna. I våras avslutades
kursen med ett dagsläger vid Buda badstrand I Liljedal.
Vi håller nu på att planera en parkourpark I Segmon. Vi
har fått kommunens medgivande att få bygga den intill
lekplatsen och boulebanan, vilket vi hoppas dessutom
kommer att kunna brygga generationsklyftan ytterligare. Medel kommer att sökas bland företagare I
bygden och från stiftelser som vill stödja ungdomars
konstruktiva livsval.

Nejden-kultur&natur
Vill du kontakta
oss?
Här är vi:
Segmons Gård
660 40 Segmon
072-55 29 500
0727-36 46 75
info@nejden.org
www.nejden.org

Vi arbetar för att skapa dialog, samarbete och för att konkret bidra till en förbättrad
tillgång till - och kunskap om - både natur och kultur, i nära och fjärran nejder. Det
kan handla om att göra vandringsleder, inventera fiskarter, studera traditionell
ekologisk kunskap, samverka med myndigheter, näringsliv och ideella krafter, samt att
organisera interkulturella möten för både ungdomar och vuxna.
Vi tror att tilliten som krävs för ett långsiktigt samarbete skapas genom transparens,
tydliga mål samt möjligheten att delta konkret med engagemang och/eller medel. Vi
hoppas att du kommer att vilja bidra, på det sätt du vill och kan.

Lite av varje...
Samarbete har inletts med en grupp som arbetar med barn till frihetsberövade. Vi
hoppas kunna anordna olika typer av positiva erfarenheter för dem, såsom utflykter i skogen,
fisketurer, samt även interkulturella utbyten till bl.a. Kanada. Fortsättning följer!
En ansökan om medel till att anordna Sävsjöleden i Grums kommun på samma sätt
som vi gjorde med Kycklingleden har utformats. Tillsammans med bl.a. Sävsjöns Camping,
Segmons hembygdsförening och Grums kommun hoppas vi kunna åstadkomma något lika bra
som Lars Andersson skapade när han för många år sedan lade grunden till leden och många
härliga aktiviteter i samband med den.
En tät samverkan med Studiefrämjandet har inletts, efter den initiella kontakten via
projektet Integration via Parkour, där de så generöst stod för kostnaderna för lokalhyran.
Under hösten har Nejdens Peter Andersson lett Jägarskolan och kommer under året ytterligare
utveckla utbudet av studiecirklar, bl.a. med tillvaratagande av klövvilt, kallad ”Den vilda maten”.
Vassklippning runt Buda badplats har påbörjats. En klippning ägde rum i höstas och
ytterligare två kommer att ske under vår och sommar.

Läs mer om oss här!
www.nejden.org

UTVECKLING AV NORRA VÄNERSKÄRGÅRDEN

Fortsättningen av projekt
Treskär—som ledde Nejden
till Haparanda och Sankt Annas skärgård— har nu inletts
och inbegriper nu alla fem
Värmländska kommuner från
Norra Vänern.
Nejden har blivit tillfrågad
att delta i Styrgruppen
tillsammans med nio andra
representanter från området. Det vackra med projektet är att representanter-

na kommer från den
o f f en t l i ga
sektorn
(kommuner
och
länsstyrelse), näringslivet (lokala företagare)
och den ideella sekorn
(föreningar och organisationer).
Målet är att tillsammans
utforma en ansökan till
regionalfonden för att
främja besöksnäringen
från nära och fjärran
nejd er,
s am t
att
säkerställa att utvecklingen sker på ett sätt
som också bevarar det
värdefulla vi vill visa och
dela med oss av.
Projektet är en förstudie som finansierats av
Region Värmland och

som kommer att pågå i
sex månader. Projektledare är Håkan Svenneling
från
Leader
Närheten, som tillsammans med Gunnar Hellerström från Karlstad
Kommun ansvarar för
det hela.
Ett dialogmöte med
medborgarna har I
Grums kommun anordnats och kommer att äga
rum den 26:e mars kl
18h på Grums kommuns
bibliotekshus i lokalen
“Bruket.”
Kom gärna och dela med
dig av det du drömmer,
tänker och önskar!

