
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2

"I Love Garden-Ronneby", reg nr 630126-3320

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Ja

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 196301263320 
Namn Carina Holmslykke
Utdelningsadress STRANDHEMSVÄGEN 18
Postnummer 37273
Postort RONNEBY
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0702783296
E-postadress t.holmslykke@telia.com

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".
Bakgrund
Som boende i Ronneby har jag många gånger vistats i vår fantastiska Brunnspark. 
Det är en sådan fin plats med spännande historia och en slående natur som man mår bra av. 
En promenad i den mäktiga Brunnsskogen eller en tur i någon av parkens trädgårdar är en lisa för själen. 
Många är vi som gläds, njuter av och är stolta över av att ha detta rekreationsområde i vår närhet. 
Brunnsparken är helt enkelt en perfekt grund för vår planerade trädgårdsmässa som fått namnet ”I Love 
Garden”.
Projektet kommer att gynna både lokala företag och landsbygdsentreprenörer som sysslar 
med allt som har med trädgård att göra. Vi har för avsikt att representera maskiner, odling, anläggning, 
hantverk, belysning, vatten mm och förstås växter i olika former. Vår tanke är att ha med människor som 
brinner för att vi på olika sätt ska må bra i våra trädgårdar.
Vi tycker att en trädgårdsmässa i parken är passande i Sveriges Trädgård och kan få fler att upptäcka denna 
sköna plats.
Projektets innehåll är framtaget i samarbete med representanter i Ronneby Kommun som är väldigt positiva 
till detta nya evenemang. De kommer att vara delaktiga på flera områden.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har 
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.
2021-12-31



Kontaktpersoner

Kontaktperson Carina Holmslykke

Namn Carina Holmslykke
Utdelningsadress Strandhemsvägen 18
c/o adress Brunnsparksbutiken
Postnummer 37273
Postort Ronneby
Land Sverige
Telefonnummer 0702783296
Mobilnummer 0702783296
E-postadress t.holmslykke@telia.com
Ansvarsområde Projektledare

Välj projekt

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård, 
rennäring, skog, förädling till livsmedel) > Besöksnäring och destinationsutveckling > Utveckling 
av specifikt besöksmål > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

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

• BLEKINGE

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

• RONNEBY

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Ja

Upphandlingsskyldighet

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?
Svar: Nej 

 



Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: SydostLeader 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Målgrupper: 
• Invånare i Ronneby Kommun
• Turister och besökare
• Företagare från stad och landsbygd
• Personer med hobbyverksamhet inom området
• Nationella företag/entreprenörer
• Föreläsare
• Lokala trädgårdsföreningar, Ronneby Biodlarförening och andra sällskap och föreningar
• Delar av Ronneby Kommuns organisation
• Naturum Blekinge/Länsstyrelsen

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 400000 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Sydöstra Sverige

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Syfte
Visionen och syftet är att detta evenemang skall bli årligen återkommande. Vi vill skapa ett samarbete mellan 
stad och landsbygdens trädgårdsintresserade och även bygga nätverk mellan företag. Mervärdet blir också att 
besöksnäringen gynnas än mer.
Eftersom vi kommer att ha föreläsningar på plats kan besökarna också få en och annan ny kunskap med sig 
hem efter besöket. Vi skapar en ny oas för trädgårdsintresserade.

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Bakgrund
Som boende i Ronneby har jag många gånger vistats i vår fantastiska Brunnspark. 
Det är en sådan fin plats med spännande historia och en slående natur som man mår bra av. 
En promenad i den mäktiga Brunnsskogen eller en tur i någon av parkens trädgårdar är en lisa för själen. 
Många är vi som gläds, njuter av och är stolta över av att ha detta rekreationsområde i vår närhet. 
Brunnsparken är helt enkelt en perfekt grund för vår planerade trädgårdsmässa som fått namnet ”I Love 
Garden”.
Projektet kommer att gynna både lokala företag och landsbygdsentreprenörer som sysslar 
med allt som har med trädgård att göra. Vi har för avsikt att representera maskiner, odling, anläggning, 
hantverk, belysning, vatten mm och förstås växter i olika former. Vår tanke är att ha med människor som 
brinner för att vi på olika sätt ska må bra i våra trädgårdar.
Vi tycker att en trädgårdsmässa i parken är passande i Sveriges Trädgård och kan få fler att upptäcka denna 
sköna plats.
Projektets innehåll är framtaget i samarbete med representanter i Ronneby Kommun som är väldigt positiva 
till detta nya evenemang. De kommer att vara delaktiga på flera områden.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 



Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Nystartat företag vars mål är att utveckla verksamheten.

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Vi vill få människor att intressera sig för att vistas mer utomhus. På en mässa ges nya ideer om vad 
man kan göra i en trädgård. Det handlar inte bara om växter utan så mycket mer.
 I vår tid kan vi behöva alternativ till att vistas inomhus. De flesta kan odla, stort eller smått. Att tillbringa tid i 
naturen är väldigt hälsosamt. Det gröna får oss att må bra oavsett om vi odlar grönsaker eller njuter av 
blomster på en balkong. Därför vill vi få in så mycket olika teman som möjligt.
Vi har för avsikt att besökarna ska få lära sig mer om växtval, belysning, dammar och vatten, 
trädgårdsdesign, balkongodling, anläggning, växthus, trädgårdskonst, möblering utomhus mm. Men vi vill 
också förmedla mer kunskap om ekologiskt odlande, kompostering tex. med bokashi, att odla mer ätbart men 
även ny kunskap om trädgårdsterapi, skogsbad och andra trädgårdsaktiviteter för både vuxna och barn.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Att denna nya mässa kan bli känd både regionalt och nationellt och därmed bli en ny attraktion bland 
Sveriges andra trädgårdsmässor. Vi vill bygga på sikt och skapa ett intresse för platsen och evenemanget. I 
förlängningen kan vi se att det finns en potential att utveckla med ”Öppna Trädgårdar” både i stan och på 
landsbygden.
Även en blomsterparad ingår i utvecklingsplanerna.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: • Försäljning av växter, trädgårdskonst, möbler, redskap, kläder, maskiner, belysning, 
grönsaker och annat ätbart sprunget ur en trädgård
• Föreläsningar
• Workshops
• Barnaktiviteter. Tex. tillverkning av papperskrukor, egen plantering
• Guidade rundor i Brunnsparkens egna trädgårdar. 
Representerade av Ronneby Kommuns parkpersonal
• Filmvisning kvällstid i samarbete med Centrumbiografen i Ronneby
• Demonstration av anläggningsarbete/ bygge av tex pergola och/eller
andra trädgårdsprojekt
• Trädgårdskonstnärer i aktion
• Visning av biodling
• Utställning av olika hönsraser
• Fler aktiviteter kommer att växa fram under projektets gång

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Genomfört denna typ av verksamhet vid flera tillfällen under flera år. Drivit egen butik och cafe. 
Genomfört Brunnsparkens Julmarknad

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Ronneby Kommun, Naturum/Länsstyrelsen, Lokala företag och föreningar



Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet
Svar: Medhjälp vid uppbyggande och genomförande av mässan

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 22000 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Inga

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 0 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Innehållet skiljer sig från traditionella trädgårdsmarknader

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej 

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Nej 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Nej 

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Allmänheten och samarbetande företag och föreningar

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Websidor, tidningsartiklar mm

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Årlig återkommande mässa



Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.
Svar: Har inte ekonomiska resurser.

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Övriga utgifter 181764
Indirekta kostnader OH kostnader 28465
Utgifter för personal Personalkostnader 189771
Summa utgifter Belopp (kr)

400000
* Momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade exklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Projektstöd 400000
Summa finansiering 400000

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: 2020-1659_Aktiviteter_-_I_Love_Garden.pdf
• Annan bilaga: fullmakt.jpeg
• Budgetmall för projektstöd: 2020-1659_Budgetmall_JV.pdf

196301263320


