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Förlängning av avtalet med NeDa och faktura for 2014 

N eDa går 2014 in i sin tionde treåriga avtalsperiod med de medlemmar som varit med sedan 
starten 1986/87. Övergången till en ny avtalsperiod reglerats normalt genom ett enkelt avtal 
om forlängning. Sådant avtal bifogas i två ex varav ett påskrivet återsänds till N eDa 

Villkoren är oforändrade sedan 1990-talet med en ersättning enligt serviceavtalet på 40 000 
kr/år. Järnfort med hur det var i N eDa: s begynnelse är ersättningen enligt avtalet en liten del 
av finansiering av verksamheten. Medlemskapen i sig är dock av avgörande betydelse for den 
omfattande finansiering som sker genom EU-stöd och nationell projektfinansiering. 

Mycket har hänt under den gågna treårsperioden 2011-2013. Det beskrivs utforligt i 
forvaltningsberättelserna for varje år som finns på NeDa:s hemsida www.nedredalalven.se 
För att komma till dem klicka i översta listen på Nedre Dalälven, därefter på Nedre 
Dalälvssamarbetet (N eDa). På samma ställe finns den av styrelsen den 5 dec behandlade 
affarsplanen där inriktningen de kommande tre åren framgår. 

Om man ska välja ut några enskilda händelser under de tre senaste åren är det forst och främst 
att UNESCO efter ansökan undertecknad av bl.a. ordforande i KS i de nio NeDa-kommunerna 
och regeringens beslut år 2011 utsåg Biosfårområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 
Huvudman for Biosfårområdet är Nedre Dalälvens lntresseforening. Årligen har NeDa 
anordnat välbesökta framtidsseminarier, bl.a. om Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) for att påskynda möjligheterna till byggnation i attraktiva lägen. Ett annat välbesökt och 
uppskattat seminarium i år handlade om den okontrollerade utländska bärplockningen. Det 
största projektet vid sidan av myggbekämpningen har varit att samordna det nationella 
turistfiskeprojektet, W>'0Y~swedentishing.com med en totalbudget på ca l O milj. kr. Ett kvitto 
på våra ansträngningar var också att vi i år fick det prestigefYllda priset som bästa monter 
bland J 70 utställare på Vildmarksmässan. Under perioden har genomforts två separata 
varumärkesmätningar som visar att Nedre Dalälven helt dominerande forknippas med just det 
N eDa arbetar med och de buskap N eDa vill nå ut med, d.v.s. Turism/turistområde, 
Natur/naturområde/naturupplevelser och Fiske/fiskeområde. Just nu pågår arbete med att 
skapa en ny hemsida for N eDa, då den nuvarande är foråldrad i den snabba utveckling som 
råder på området. 

Verksamheten inom Leader Nedre Dalälven är nära sammanlänkat med NeDa genom bl.a. gemensam 
personal. Verksamhet pågår fullt ut 20 J 4. Vi har nu böJjat arbeta för en ny period 2015- 2021. 

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor. 

Kalle Hedin, VD i N eDa 
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SERVICEAVTAL 

Avtalet for perioden 2011-01-01 - 2013-12-31 mellan Nedre Dalälvens Intresseforening och Sala 
kommun förlängs att gälla perioden 2014-01-01 - 2016-12-31. 

Under 20 !6 träffar parterna överenskommelse om eventuell förlängning av avtalet. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Nedre Dalälven den 10 december 2013 

Nedre Dalälvens Intresseförening salakommun 

Kalle Hedin 


