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av oss

Malin/Torgunn



Presentation föredraget
Detta kommer du få med dig:

- Fördelar Nabo-samarbete
- Utmaningar eller problem
- Framgångsrik kommunikation –internt/externt
- Så har vi säkerställt att resultaten lever vidare
- Lärdomar



Jamtli
Byggnadsvård Mitt
Härjedalens Fjällmuseum
Länsmuseet Västernorrland
Bäckedals folkhögskola
Härnösands stift

SINTF (Trønderlag Forskning og utvikling) 
Trønderlag fylkeskommune
Levanger kommune
Inderøy kommune
Innherred Entreprenør AS, Levanger
Trio Bygg AS, Verdal
Byggmester Ellen Giskås, Inderøy
Ottar Staberg Sag, Inderøy
Geir Håvar Ingdal Sag, Lensvik
Museet Midt
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Sund folkhøgskole



Fördelar
"nabo-samarbeten"



Stort 
kontaktnät
Hela tak och spännande 
platser!

Snakker du 
svorsk?



- Utbildningar
- Kurser
- Studieresor
- Samarbetspart i evenemang
- Konferenser/seminar
- Föredrag
- Marknader
- Visningar
- Möten

Samarbetar och lär av varandra!

Starkare tillsammans!



Koncept 
"på tvärs"

Skapat nya utbildningar:

Sund folkhøgskole: "Tradisjonshåndverk"

Bäckedals folkhögskola: "Ditt hus från grund 
till tak. Byggnadsvård i teori och praktik"



Utmaningar
och problem



Budget
• Budsjettfordeling Norge-Sverige; 30/70
• Fokus på fellesaktivitetene
• Noen få "norske" aktiviteter i tillegg, svenske partnere inviteres alltid

• Byutviklingsseminar 
• Kurs
• Tilbud mot videregåendeelever byggfag (17-18 år)

• Norge og Sverige – mye er likt, men mye er også forskjellig. Eks. 
skogeiendomsstruktur  ulike utfordringer for tilgangen på spesielle 
virkeskvaliteter fra skog.



Parter

Utmaning att ha många småföretag som parter

Svårt för småföretag att ha tid att delta i aktiviteter

Har intresset svalnat för fysiska kurser?



Framgångsrik
kommunikation



Utvecklat hemsida 
för nätverk

http://www.byggnadsvardmitt.se



Digitala 
kvällsföredrag



Digitala möten



Deltagande i marknader



Lyckat arbete med 
information

• Nyhetsbrev
• Styrgrupp - information och möten
• Sociala medier
• Ständigt nätverkande
• Film



Så har vi säkerställt att
resultaten lever vidare



Långsiktighet!
Hållbarhet i arbetet – slutprodukt
som ska leva vidare

• Utbildningar
• Företagsnätverk
• Goda kontakter
• Goda samarbeten
• Handburen kunskap



Lärdomar

• Två projektledare, en i varje land

• Uppmärksam på budgetfördelningen 30/70 i 
planläggning av projektet

• En bra projektidé och projektansökan

• Viktigt - konsortium. Parterna tar längst tid att få på 
plats!

• 50% egeninsats från företagen eller aktörerna. 
Noggrann dokumentation – kan vara ett hinder för små 
företag

• Kombinera fysiska träffar med webbaserade aktiviteter
• God dialog med Interreg-sekretariatet
• Genomföring i partnerskap!



Andre effekter av 
Interregprojekten

• Nya nätverk och
samarbeten

• Nya projektansökningar
• Kännedom om 

varandras olika kulturer
• Vänskap!



Tack!

Torgunn Sollid-Bolås
torgunn.sollid-bolas@sintef.no
Malin Wolczynska
malin.wolczynska@jamtli.com

Instagram
Facebook
Hemsida

mailto:torgunn.sollid-bolas@sintef.no
mailto:malin.wolczynska@jamtli.com
https://www.instagram.com/traditionshantverk/
https://en-gb.facebook.com/pg/Kulturarvets-hantverk-Traditionellt-hantverk-h%C3%A5llbart-byggande-100642040024233/posts/
https://www.jamtli.com/samlingar-kulturmiljo/kulturmiljo/traditionellt-hantverk/
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