
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Ålberga, 2014-02-02 

Närvarande: 48 personer (vuxna) enligt bifogade närvaroförteckning, plus 15 barn 

Tidigare mobiliseringsmöten i Ålberga hade givit ganska dåligt resultat. Trots tre möten 

under hösten hade vi endast lyckats med att samla en liten arbetsgrupp med företrädesvis 

pensionärer. Vi insåg därför att vi behövde pröva ett nytt grepp för att också nå barnfamiljer 

och ungdomar och därför valde vi att bjuda in till en familjeträff på Dambroängen en söndag 

förmiddag där vi var tydliga med att även barnen var välkomna. Vi bjöd in via e-post, flygblad 

i brevlådorna och affischer. Vi utlovade kaffe och goda smörgåsar, grillkorv och glass till 

barnen som också skulle få tillsyn under mötet. Vi kallade mötet ”Ålbergas framtid”! 

Vi lyckades över förväntan. 48 vuxna, varav övervägande andelen småbarnsföräldrar som 

hade med sig 15 barn, de flesta i förskoleåldern. Det är ju dessa som representerar Ålbergas 

framtid. Dagen innan mötet publicerade Södermanlands Nyheter ett debattinlägg från de 

samlade föreningarna i Ålberga – ett debattinlägg som gav underlag för bra diskussioner. 

I inledningen av mötet gav Larz Johansson, projektledare för LDL, en bakgrund till projektet 

Lokalt driven landsbygdsutveckling som syftar till att stärka serviceutbudet på landsbygden, 

få i gång lokal grupper som arbetar med ett underifrånperspektiv och den vägen få fram 

många bra och innovativa förslag på nya servicelösningar. Han gav även ett antal exempel 

från andra delar av kommunens landsbygd där man arbetar med likartade frågor. Resultaten 

från LDL kan nu förstärkas med resurser från Landsbygdsmiljonen och från ett paraplyprojekt 

som Leader Kustlinjen administrerar. Det finns mer att läsa om dessa resurser på 

kommunens hemsida och på www.leaderkustlinjen.se samt 

www.kommunbygderadnykoping.se  

Efter Larz inledning tog Jacqueline Hellsten, processledare i LDL, över mötet och 

organiserade arbetet i mindre grupper som skrev ner sina förslag på postitlappar som sedan 

tapetserade väggarna som underlag för ytterligare diskussioner och till sist en 

angelägenhetsgradering. Jacqueline tog hand om allt material och kommer att göra en 

sammanställning i exelformat som underlag för det fortsatta arbetet. 

Till sist utsågs en arbetsgupp på åtta personer som alla anmälde sig frivilligt. Gruppen består 

enbart av unga kvinnor som alla är besjälade att arbeta för Ålbergas framtid. Under tiden får 

deras respektive svara för hemtjänsten inklusive vård av barn, allt i jämställdhetens tecken. 

Tillsammantaget en trevlig dag som inger hopp inför det fortsatta utvecklingsarbetet. 

http://www.leaderkustlinjen.se/
http://www.kommunbygderadnykoping.se/

