
  
 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Vrena, 2014-07-17 

Närvarande: Tomas Grönman, Marianne Åkerlund Lindmark, Mika Neimi, Karin Andersson, 

Jacqueline Hellsten och Larz Johansson. 

Möte var föranlett av ägarbytet av butiken i Vrena. Larz Johansson gav en bakgrund från de 

samtal som förts med de tidigare ägarna och de planer som funnits (och fortfarande finns) 

att ge butiken status av ”servicepunkt” för Vrena med omnejd. Det gäller nu att göra ett 

omtag så att planerna kan förverkligas och vi gick igenom de olika komponenter som krävs 

för detta. 

Dagligvaror – klart. 

Apoteksservice – Larz har kontakt med apoteksbolaget och har fått besked om att man är 

beredd att åter låta butiken bli ombud, Larz följer upp om det krävs en formell ansökan. 

Postservice – Larz redovisade den skriftväxling han haft med Posten Nord. Tyvärr med 

negativt resultat. 

Paketservice – Mika kontaktar Schenker och DHL om paketservice i Vrena. 

Betaltjänster – Mika följer upp tidigare kontakter med Kuponginlösen. 

Mötesplats/café – finns redan i butiken. 

Dator med skrivare – Larz ser till att denna kommer på plats. 

Internetuppkoppling – Mika följer upp tillgången till wifi. 

Information om drivmedel m.m. – Larz ser till att lämplig anslagstavla kommer på plats. 

Hemsida – Vrenabygdens Intresseförening har redan en hemsida 

Ansvarig förening – Vrenabygdens intresseförening. 

Systembolagsombud – Butiken är redan ombud för Systembolaget. 

Den 6 september genomförs Vrenadagen och då skall det även ges information om den 

kommande invigningen av servicepunkten som skall ske den 20 september. 

Intresseföreningen, tillsammans med butiken, tar fram en lämplig text till ett flygblad som 

skall dels ut och finnas tillgängligt vid Vrenadagen. Flygbladet skall informera om program, 

aktiviteter och erbjudanden från butiken i samband med invigningen. LDL bekostar 

tryckningen. OBS att flygbladet skall ha loggor från Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Kommunen 



  
 

 

och Kommunbygderådet. De två första är obligatoriska, de övriga önskvärda. Karin (och 

intresseföreningen) är ansvariga för flygbladet. Intresseföreningen står som inbjudare till 

invigningen  

 


