
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Nävekvarn, 2014-01-15 

Närvarande: 40 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Mötet inleddes av Olle Lindberg som hälsade välkommen och beskrev dagordningen för 

kvällen. Huvudsyftet var att berätta om innehållet i den enkät som nu var klar för utskick och 

att få många att sprida kännedom om enkäten för att få en hög svarsprocent. 

Eftersom det var många nya deltagare som inte varit på tidigare möten gjorde Larz 

Johansson, projektledare för projektet Lokalt driven landsbygdsutveckling, en 

sammanfattning av syfte, arbetsmetoder och målsättningar. Han svarade dessutom på ett 

antal kompletterande frågor. 

En arbetsgrupp har haft uppdraget att sammanställa den enkät som nu presenterades. Den 

innehåller dels ett antal konkreta frågor, dels mer öppna svarsalternativ där man kan skriva 

egen text. Enkäten sänds ut till över 1 100 hushåll. Ett kuvert med betalt svarsporto är 

bifogat och när dessa kommer in vidtar ett omfattande arbete med att sammanställa svaren 

och att göra en första analys av resultatet. För detta arbete behöver fler personer engageras. 

Under nästa punkt redovisades ett antal förslag som kommit fram vid tidigare möten av vilka 

ett gym verkade vara det hetaste. En särskild grupp har tittat på detta och även varit på 

studiebesök i Vrena som nyligen invigt sitt gym. I samband med detta redovisade Larz 

Johansson de finansieringsmöjligheter som nu står till buds. Landsbygdsmiljonen erbjuder 

föreningar på landsbygden en möjlighet att söka bidrag upp till 75 000 kronor per projekt. 

Dessutom finns nu ett paraplyprojekt som administreras av Leader Kustlinjen där det finns 

möjlighet att söka medel för ”delaktiviteter” upp till 75 000 kronor. Dessa båda 

bidragsmöjligheter går med fördel att kombinera. Blanketter för delaktiviteter finns att ladda 

ner från Leader Kustlinjens hemsida. Där finns dessutom ett antal frågor och svar som 

belyser vad som är möjligt att söka bidrag till. 

Denna redovisning gav också upphov till ett stort antal frågor vilket visade på stort intresse. 

En annan fråga som diskuterades livligt var en uppdatering av turistbroschyren som nu är två 

år gammal och inte helt aktuell. Det fanns även synpunkter på att hemsidan behöver göras 

om. 

När enkäten är sammanställd och utvärderad kommer man att sammankalla till ett nytt 

möte för redovisning av resultatet. Tidpunkten bestäms senare. Med detta besked 

avslutades mötet. 


