
   

 

PRESSRELASE 

Tyringe den 21 februari 2023 

 

Det har varit på gång ett tag men nu är det klart – Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse anställer 

Martin Rapp, 45, som projektkoordinator. 

Syftet: att få igång ännu mer aktiviteter och på sikt öka attraktionskraften för hela Tyringebygden. 

-Jag är uppvuxen i Tyringe och känner väldigt mycket för orten. Tillsammans tror jag vi ska kunna göra 

hur många bra saker som helst framöver, säger Martin. 

Han kommer närmast från ett jobb som säljare, men har annars i princip alltid arbetat inom 

mediabranschen. 

-Nu ser jag verkligen framemot den här nya härliga utmaningen. Inte minst ska det bli oerhört kul att 

träffa drivna människor i föreningar och företag här i bygden, säger Martin. 

I projektbeskrivningen som Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse tagit fram står bland annat att 

”syftet är att kraftsamla och utveckla hela Tyringebygden genom samarbets- och samverkansformer 

som leder till effektivare och smartare lösningar, vilka i sin tur ökar trivseln och tillväxten i hela 

bygden”. 

-Vår tanke är att projektkoordinatorn ska engagera, stimulera, motivera, hjälpa och stötta föreningar, 

organisationer och företag i Tyringe gamla kommun. Det handlar till exempel om att öka aktiviteten, 

skapa evenemang, ordna fler läger, cuper och samarbetsprojekt och på så vis öka attraktionskraften 

för Tyringe gamla kommun, säger Martin Berg i Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse. 

Projektet, möjliggjorts genom Leader (se faktaruta), löper initialt över tre år men målsättningen är 

betydligt längre än så. 

-Det här är ett mycket spännande projekt där vi tillsammans ska jobba för att öka aktiviteten och 

antalet besökare i gamla Tyringe kommun med en gammal Tyringebo som brinner för bygden i 

spetsen, säger Per Lind, ordförande i Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse. 

 

BILDTEXT: Projektkoordinatorn Martin Rapp och Martin Berg i Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse 

skakar hand och ser båda positivt på Tyringes framtid. (Foto: Tobias Friberg) 

 

 

 

 



 

Fakta/Projektkoordinatorn 

Namn: Martin Rapp. 

Ålder: 45 år. 

Familj: Sambo, en son. 

Bor: Hässleholm. 

Bakgrund: Allmänreporter, sportreporter och redigerare på flertalet dagstidningar och gratistidningar 

sedan mitten av 1990-talet. 

Aktuell: Som nyanställd projektkoordinator för Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse. 

 

Fakta/Stiftelsen 

*Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse bildades 2007 i samband med att Tyringe Sparbank 

fusionerade med Kristianstads Sparbank och bildade Sparbanken 1826, nuvarande Sparbanken 

Skåne. 

*Utvecklingsstiftelsens uppgift är att stödja projekt inom Tyringe gamla kommun. Stiftelsen tar 

emot ansökningar från ideella organisationer, föreningar, institutioner, företag eller liknande inom 

näringsliv, samhälle, idrott och kultur. 

 

Fakta/LEADER 

*LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till 

"Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi". 

*Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. 

Leader-metoden har funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader-metoden bygger på ett 

trepartnerskap, underifrånperspektiv, nätverkande samt en långsiktighet och en överförbarhet. 

*Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal 
utveckling vilket innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan då få stöd för 
sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor 

och verkar i ett område. 

 

För mer info/kontakt 

Martin Rapp: 0760-514122 

Per Lind: 0708-191445 

Martin Berg: 0768-401504 

 


