
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

 

Minnesanteckningar från möte i Ludgo, 2014-06-02 

Närvarande: 12 personer enligt bifogade närvaroförteckning. 

Bengt hälsade välkommen och presenterade ett förslag till dagordning. Laurie utsågs att leda 

mötet och inledde med att gå igenom minnesanteckningarna från föregående möte. 

Sammanställningen av enkätsvaren är ännu inte genomförd men i övrigt var allt hanterat 

enligt tidigare beslut. 

Larz och Jacqueline lämnade en redovisning av det som hänt inom projektet på senare tid. 

Den största händelsen är att vi invigt vår första servicepunkt i Nävekvarn i närvaro av 

landshövdingen och en ganska stor publik. Även på flera andra orter har man nu kommit in i 

en genomförandefas och fler invigningar är att vänta efter sommaren. 

Nyhetsbrevet har kommit ut två gånger med fyllig information om vad som händer i området 

Runtuna/Aspa/Lid. Nu planeras för ett tredje nummer och antalet e-postadresser kommer 

att fyllas på, bl.a. med de som nu beställer bredband och från enkätsvaren. Alla uppmanas 

att komma med nyheter – skickas till Margareta Hornberg för redigering och utlägg i 

nyhetsbrevet. Här finns även plats för information från andra lokala föreningar. 

Därefter övergick vi till rapporter från arbetsgrupperna: 

WC/dusch i Aspa. Bengt har kompletterat ansökan till kommunstyrelsen. Det som nu krävs 

är tillstånd att få koppla in anläggningen på avloppsnätet och byggnadens placering. Bengt 

tar en förnyad kontakt för att lösa dessa frågor. 

Vägunderhåll. Vissa av de vägskador som påtalats är nu åtgärdade men fler återstår. 

Väggruppen fortsätter att bevaka frågan. 

Kultur. En pubkväll är planerad till den 6 juni i Bygdegården. Flera deltagare vid mötet har ett 

”överskott” av böcker och väckte förslag om att dessa skulle kunna samlas in och finnas för 

utlåning i Bygdegården. Bengt ordnar med lämplig bokhylla. 

Post/apotek. Larz berättade om de kontakter han tagit med Posten Nord respektive 

apoteksbolaget. Även frågan om justering av postnummerområden aktualiserades och alla 

var eniga om fördelen med att tillhöra ett postnummerområde som finns inom kommunens 

gränser. 



  
 

 

Barn/ungdom. Ett visst arbete pågår redan och möte beslöt att ta bort den arbetsgruppen 

från listan även om kontakterna skall fortsätta. 

Som sista punkt togs frågan om Servicepunkt upp till behandling. Aspa Bensin & Kiosk har nu 

fått en nu innehavare (Viktoriagården) och ett möte kommer att hållas inom kort för att se 

vad som kan utvecklas med hjälp av projektet. 

 


