
Projekt Nyspårat
En satsning på Skönviksberget Friluftscentrum med 

Stöd av EU, Leader Mittland och Jordbruksverket.



Snabbfakta 
om projekt 

Nyspårat

Projektägare: Investera Mittsverige AB (svb)

Initialt skulle LAC hjälpa Timrå SOK med projekt Nyspårat då det inte varit 
möjligt för Timrå SOK att klara likviditetsutmaningarna under projekttiden.       
När LAC fick förhinder tog Timrå SOK istället hjälp av Investera för att driva 
projektet.

Projekttid: Ansökan lämnades in av LAC i mars 2017. Investera startade upp projektet 
efter diverse administration januari 2020. Projektet ska vara slutredovisat 
mars 2023. 

Budget och stöd:

Kostnader:   ca 2,8 mkr                                                                                  

Finansiering:  Landsbygdsprogrammet ca 1,1 mkr
LAG-pott 82 tkr
Arbetsförmedlingen 478 tkr
Investera Mittsverige AB (svb) samt EQ Arena ca 1,1 mkr



Därför 
startade 
vi ett 
projekt 

Få fler besökare till Skönviksberget 
och skapa fler besöksanledningar.

Säkra driften av anläggningen 
framåt.

Skapa förutsättningar för större 
bredd av aktörer på Skönviksberget.



Det här vill 
vi uppnå 
med 
projekt 
Nyspårat

Bidra till att skapa fler
besöksanledningar till 
Skönviksberget och därigenom
bredda målgrupperna. 

Skapa samarbete med fler aktörer 
som vill ta ansvar för att utveckla 
Skönviksberget som besöksmål

Hitta kommersiell bäring för att
anställa 2-3 personer



Detta 
ska vi 
göra i 
projektet

Vi ska investera i nya spännande aktiviteter för att 
locka nya besökare utöver våra motionärer och 
svampplockare.

Vi kommer satsa på en s.k. bokstavsskog som 
lockar barnfamiljer.

Vi kommer även satsa på aktiviteter som lockar 
ungdomar.

Vi kommer bygga enklare fysiska aktivitetsstationer 
längs en upplevelsebana.

Vi ska ta fram driftsmodell för framtida drift. 



Så här kommer vi 
arbeta i projektet
Projektledare leder arbetet 
tillsammans med projektassistent. 

I projektet kommer även personer 
från EQ Arena Ideell förening delta. 
De är deltagare vid EQ Arenas 
arbetsträningsarena, på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen. 

Vissa produkter och tjänster 
kommer köpas in från externt håll. 



Välkommen 
med idéer

Alla är varmt välkomna med 
idéer och tankar kring hur vi 
ska utveckla Skönviksberget 
Friluftscentrum.

Frågor och kontakt: 
timrasok@telia.com

Vi ses på berget! 

mailto:timrasok@telia.com
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