
  
 

 

 
Minnesanteckningar från möte i Runtuna Bygdegård 2013-01-15 
Närvarande: 20 personer enligt bifogad närvaroförteckning 
 
En presentationsrunda gjordes, då några nya ansikten fanns. 
På förra mötet den 20 nov beslutades att utforma en enkät. Laurie Chapman och Roland 
Norman presenterade ett förslag till enkät som ska skickas per brev med svarskuvert till 
hushållen i Ludgo, Spelvik, Lid, Runtuna och delar av Svärta. I enkäten, som ska gå till ca 
1000 hushåll (inte med reklam), är utgångspunkt ”vad är viktigt för dig och din familj”. Laurie 
och Roland föreslog att lyfta ur turismen och frågor kring skolan och barnperspektivet och 
att det istället bildas två arbetsgrupper för att jobba speciellt med dessa områden. Mötet 
ansåg att det var en bra idé. Kent plockar fram lämpliga kontaktpersoner och Laurie inleder 
arbetet med att få igång grupperna. 
Efter genomgång av frågorna godkände mötet enkät och kuvert och beslutade genomföra 
den med några smärre ändringar. 
Mötet sa att man hjälper till att packa allt före utskick, vilket kan bli redan under vecka 4. 
Arbetsgruppen hjälper också till att ta hand om svaren och sammanställa resultatet. 
Laurie Chapman kontaktar Larz Johansson för rutiner för kostnaderna och placeringar av 
logotyper för enkäten.  
 
Landsbygdsmiljonen 
Alla föreningar på landsbygden inom Nyköpings kommun kan söka bidrag ur 
”Landsbygdsmiljonen”. Man kan söka max 75 000 kronor för olika typer av projekt. 
Ansökningarna tas emot av Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun som också fattar beslut 
om dem. Det görs i januari, april och augusti. Ansökningar skickas till Kommunbygderådet för 
yttrande. Om ansökan berör ett område som någon av kommunens politiska nämnder 
ansvarar för kommer berörd nämnd också att yttra sig om ansökan. www.nykoping.se 
 
Landsbygd i Utveckling - Servicepunkter 
Under 2014 har föreningar i Leader Kustlinjens verksamhetsområde möjlighet att ansöka om 
projektmedel till att stärka och utveckla servicen för boende och företagare på landsbygden. 
Stöd kan sökas om max 75 000 kr. 
En servicepunkt är att samla och stärka serviceutbudet på en ort. Det kan vara kring en 
befintlig butik eller bensinmack eller liknande. Ni skickar ansökningshandlingar till 
Leaderkansliet. Besluten fattas löpande av Leader Kustlinjens styrelse. 
 
Kent Gustavsson informerade om nytt från Runtunabygden. 
Man vill omarbeta broschyren Rönöbygden och planer på en arbetsgrupp att uppdatera 
broschyren finns. 
Idéer kring en samåkningspool finns också. Mötet tyckte det kan vara intressant, men bra att 
invänta enkätsvaren. 
Den stolta skammen, ett teaterstycke av och med Vibeke Nielsen, spelas den 25 januari i 
Runtuna Bygdegård kl 19.00. 
 

http://www.nykoping.se/


  
 

 

Idrottsföreningen och Bygderådsföreningen i Runtuna har stora planer för sin bygd med 
lägerboende, stugor, ställplatser och mycket mer. En förstudie behöver göras. 
 
Arbetsgruppen som jobbar med toaletten Aspa/Ludgo vid macken leds av Bengt Anglered. 
På nästa möte presenteras en skiss och ett kostnadsförslag. 
Nästa möte är den 12 februari kl 19.00 i Ludgo Bygdegård. 
Vid pennan 
/Berit Christoffersson 


