
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Runtuna 2014-10-06 

Närvarande: 10 personer enligt bifogade närvaroförteckning. 

Bengt Anglered hälsade välkommen. Till mötesordförande utsågs Laurie Chapman som 

presenterade ett förslag till dagordning och lämnade ordet till Kent Gustafsson, ordförande i 

Runtuna Bygdegårdsförening. 

Kent beskrev den förstudie som bedrivs i Bygdegårdsföreningens regi men i nära samverkan 

med Runtuna IK och Runtuna hembygdsförening. Syftet är att utveckla hela området och i 

planeringen ingår att anlägga en ny konstgräsplan vid sidan av den befintliga gräsplanen, att 

bygga en nytt kök som en tillbyggnad av bygdegården och att anlägga ett antal mindre hus 

för uthyrning och lägerändamål. Viss annan serviceverksamhet skulle hunna förläggas till 

bygdegården, t.ex. paketutlämning. 

Man planerar även att ansluta områdets avlopp till kommunens ledningsnät. Detta skulle 

kunna ske med lågtrycksledningar som är ett billigare alternativ mot att bygga ledningsnät 

med fall. Bredbandsanslutning kommer att ske inom kort. Viss finansiering finns att söka via 

Boverket och allmänna Arvsfonden. 

Därefter redovisade Margareta Hornberg ett omfattande förslag till nya aktiviteter som 

skulle kunna förläggas till bygdgårdarna, t.ex. matlagningskurser, föreläsningar, filmvisning, 

datakurser, studiecirklar m.m. Fler förslag diskuterades och alla var eniga om att starta sådan 

verksamhet och Margareta fick i uppdrag att organisera ett antal aktiviteter. Värdskapet för 

de olika kvällarna kan cirkulera bland medlemmarna. 

Jacqueline Hellsten redovisade ett förslag till en uppdaterad hemsida för 

Kommunbygderådet där våra olika arbetsgrupper får en framträdande plats redan på 

startsidan men egna rubriker. Därifrån kan man klicka sig vidare till underliggande sidor där 

arbetsgrupperna själva kan lägga in eget material. Detta för att redovisa pågående arbete 

även efter det att vårt projekt är avslutat. 

Aktualiserades frågan om den gamla ”Eriksgatan” som har sin sträckning genom bygden men 

som nu förfaller och växer igen. Det är oklart vem som har underhållsansvaret. Conny 

Gustafsson åtog sig att kontakta länsstyrelsen för att få klarhet i den frågan. 

Därefter övergick mötet till redovisning från arbetsgrupperna men det var ganska få grupper 

representerade. Bengt meddelade att man ännu inte fått något bygglov för den planerade 

WC-byggnaden trots upprepade påminnelser. Åke rapporterade från Macken att det nu 



  
 

 

fungerar bra. Ett informationsblad har gått ut till alla hushåll med uppmaning att komma in 

med önskemål om varor och annan service. En förslagslåda har satts upp och rönt ett visst 

gensvar. Planeringen för bredband fortgår. Olof rapporterade från sina kontakter med NCC 

om brister i vägunderhållet där vissa åtgärder har vidtagits men resultatet är inte 

tillfredsställande. Bengt lämnade information från kulturgruppen och Margareta om nästa 

nyhetsbrev som är på gång. Hon tar gärna emot mer material för publicering. 

Beslöts att nästa möte skall hållas den 6 november kl. 19.00 i Ludgo Bygdegård. 

 


