
Älvkarleby 
Idrottsklubb
Nominerade till Ullbaggepriset 2017
I åtta olika kategorier har nu 24 olika företag och projekt blivit slutnominerade till en chans att vinna 
en Ullbagge vid den nationella Landsbygdsgalan i Tällberg utanför Leksand. I kategorin Unga i lands-
bygdsutveckling har Älvkarleby Idrottsklubb utvalts av juryn som en av tre kandidater. 
 – Jag ser verkligen fram emot Landsbygdsgalan den 8 november då vi får utse vinnarna bland alla 
innovativa företagsidéer och projekt, säger Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverkets kansli.

Landsbygds-
nätverket
– samverkan för utveckling

2020

Idrottsklubben är en viktig aktör i samhället men har de senaste åren märkt av hur intresset för traditionellt orga-
niserad idrott avtagit bland ungdomar, något man bestämde sig för att ändra på.

– Vi ville att vår slumrande idrottsplats skulle vakna till liv igen och på nytt bli en naturlig mötesplats. Idrottsplat-
sen är vår egen och den kan vi utveckla, berättar Markus Oksanen och fortsätter:

– Vi ville ge andra alternativ till att sitta hemma men var tvungna att hitta nya vägar. Så vi öppnar upp idrotts-
platsen och satsar på spontanidrott.

Projektet Framtidens idrottsplats fick stöd av landsbygdsprogrammet, Svenska Idrottsförbundet och Sveriges 
Riksidrottsförbund och drog igång i början av 2015.

Läs om Älvkarleby Idrottsklubb och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/alvkarleby_ik

#LBgalan

Förut var det bara folk på idrottsplatsen när det var träning eller match. Nu är det folk här hela tiden. Foto: Fredrik Gustafsson

Pressmeddelande Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan 
vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag 

som har bidragit till att utveckla landsbygden på 
ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även 

fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet eller programmet för regional 

och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Kontaktpersoner:

Nominerat projekt: Markus Oksanen, Älvkarleby Idrottsklubb, tel: 070-414 00 55 
Nominerande: Petter Lundin, Länsstyrelsen Uppsala län, tel: 010-22 33 238 
Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets kansli, verksamhetsledare, tel: 036-15 51 04 
Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket kansli, projektledare, tel: 036-15 62 15 
Tommy Nilsson, Landsbygdsnätverkets kansli, kommunikationssamordnare, tel: 072-586 67 72
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