Vi behöver dina synpunkter
Leader LAG PH har under 2014-2020 arbetat med landsbygdsutveckling i kommunerna Perstorp
och Hässleholm. Arbetet har skett via Leadermetoden och under åren har vi kanaliserat 38 miljoner
kronor från EU, svenska staten och våra kommuner till projekt som initierats av företag, föreningar
och organisationer.
Vi står nu i begrepp att skriva en ny strategi för åren 2023-2027 och för att kunna göra det behöver vi DINA idéer på
hur vårt område skall kunna utvecklas framöver. Var med och forma din egen framtid! Tänk brett, se inget som
omöjligt när du svarar på frågorna nedan. Sprid gärna enkäten i ditt nätverk!
Hjälp oss fylla i
Utgå från din hemort/ditt närområde som privatperson, din bransch eller verksamhet, ett företag, en förening eller en
organisations räkning när du besvarar våra frågor. Dina svar vill vi ha senast 2021-02-10 och dessa kan mailas till
svar@leaderph.se, skriv gärna ENKÄT i ämnesraden!

STYRKOR
Här skriver du fritt om hur du ser på det positiva i ditt område, t.ex.
• Vad är du stolt över på din hemort/i ditt närområde?
• Vad är närområdet bra på?
• Vilka unika egenskaper har området?
• Vad ser andra aktörer som områdets styrkor?
Dina synpunkter:

SVAGHETER
Här skriver du fritt om hur du ser på det som kan förbättras i ditt område, t.ex.
• Vad kan bli bättre?
• Var har området mindre resurser jämfört med andra?
• Vad ser andra aktörer som områdets svaghet?
Dina synpunkter:

MÖJLIGHETER
Här skriver du fritt om hur du ser på vad som kan göras för att förbättra det som redan är bra, t.ex.
• Vilka möjligheter finns potentiella för området?
• Vilka trender kan området ta fördel av?
• Hur kan området vända styrkor till möjligheter?
Dina synpunkter:

HOT
Här skriver du fritt om hur du ser på eventuella hot i området, t.ex.
• Vilka hot kan skada området?
• Vilka hot exponeras era svagheter mot?
Dina synpunkter:

Hur ser det perfekta närområdet ut om 5-10 år?
Dina visioner:

Vilka frågor anser du behöver prioriteras för att utveckla vår bygd?
Din prioriteringslista:

Vi bjuder även in till digitala Temakvällar!
Var med och diskutera framtid under någon av våra digitala temakvällar! Välj utifrån tema som berör/intresserar dig,
du kan givetvis delta på mer än en temakväll.

Du anmäler dig genom att skicka ett mail till svar@leaderph.se senast 2 dagar innan aktuell temakväll
Ange tema och önskat datum i ämnesraden/rubriken i ditt mail.
I mailet skriver de ditt namn, eventuell organisation/förening och ditt telefonnummer.
Bekräftelse och länk till mötet skickas till er med vändande post!
Vi ses online!

