Förstudie grön
rehab i Lagan
Sökande

Föreningen Slussen i Lagan
Trädgård och närhet till natur har
sedan lång tid tillbaka varit en viktig
del i människors tillvaro för
rekreation, odling och tillfrisknande. I
dagens samhälle lider många av
psykisk ohälsa eftersom människor
ibland har svårt att hantera
komplexiteten i livet men genom att
se något växa fram, följa tidens gång
och få tid för egna tankar kan naturen
ha en helande kraft.

Projektets syfte
Syftet med projektet har varit att
undersöka förutsättningarn för att starta
“Grön rehab” i Slussens regi.

Projektets mål
Målet med förstudien har varit att ta
fram ett underlag som visar om det
finns eller inte finns förutsättningar
att starta Grön rehab i Lagan.
Förutsättningarna värderas utifrån
underlaget av människor som är i
behov av grön rehab samt möjligheten
att knyta kontakter med
samarbetspartners.

Resultat
Totalt beviljat belopp var 420

223 kr från
Landsbygdsfonden eftersom styrelsen ansåg
att projektet har ett starkt
underifrånperspektiv med mycket ideella
krafter, Projektet ansågs även bidra till att
utveckla landsbygden genom att en ny
verksamhet skapas i Lagan.





281 549 kr
Projektstöd

138 674 kr
LAG-pott

De aktiviteter som har genomförts i projektet har varit studiebesök på
platser där man har grön rehablititering och intervjuat ansvariga. Även
möten med forskare inom området har anordnats samt att man har bjudit
in till en temadag med föreläsningar för allmänheten och det offentliga.
“Vi ser utifrån vårat resultat i förstudien att grön rehab är en mycket bra
metod för att kunna komma tillbaka till arbetslivet och vi önskar att fler
människor ska få upp ögonen för denna typ av rehabilitering och
erbjuda det på fler orter, för behovet finns”.
“Resultatet av projektet visar att det finns ett stort behov av grön
rehabilitering men att man måste få ett beslut från Region Kronoberg ifall
man vill satsa på grön rehabilitering, Detta beslut har inte kunnat lämnats
under projekttiden utan kommer under år 2019, Därför har sökande inte
kunnat söka EFS-pengar för vidare utveckling.”

Vad händer nu efter projektets slut?
“Sökande har varit i kontakt med Region Kronoberg och närligande kommuner för
vidare samarbete kring grön rehab och inväntar nu beslut/klartecken för att
kunna starta upp en verksamhet.”
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