
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Stavsjö 2013-11-19 

Närvarande: 20 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Mötet inleddes av Gunnar Casserstedt som hälsade de närvarande välkomna och vände sig 

särskilt till Pasha Kaffat som är den nye ägaren till Stavsjö Vandrarhem. Pasha presenterade 

sig själv och berättade om sin bakgrund. Han tackade även för det goda mottagande han fått 

i Stavsjö och all hjälp han fått, bl.a. av de tidigare ägarna, bröderna Almberg. 

Gunnar Casserstedt demonstrerade den bredbandsuppkoppling som nu finns i 

Föreningshuset (och i hela Stavsjö) och påpekade att Leader Kustlinjen och Jacqueline 

Hellsten varit pådrivande vid starten av projektet. Detta som ett exempel på de förstudier 

som nu ligger till grund för vårt nya projekt. 

Larz Johansson, projektledare för LDL, knöt an till detta och erinrade om ytterligare 

förstudier som  utgör underlag för LDL, nämligen ”En levande landsbygd – bo och leva i 

Stavsjö” som nu utgör en modell för den ortsutveckling vi vill åstadkomma och om 

”Kommersiell service landsbygden” som tar fasta på möjligheten att utveckla lokala 

servicepunkter kring en lanthandel. Därutöver gav Larz Johansson en utförlig 

bakgrundsbeskrivning till vårt stora projekt som syftar till att utveckla innovativa 

servicelösningar. Redovisningen gjordes i form av en powerpoint-presentation. 

Berit Christoffersson som är kommunens landsbygdslots och som ingår i projektledningen 

presenterade sig själv och sin roll i projektet. Hon betonade vikten av att det är en 

sammanhållen grupp som tar huvudansvaret för arbetet, även om man i vissa fall väljer att 

ge speciella uppgifter till mindre arbetsgrupper eller undergrupper.  

Därefter tog Jacqueline Hellsten, processledare i LDL, över och lät deltagarna gruppera sig i 

mindre grupper med uppgift att plocka fram förslag till åtgärder som syftar till att stärka 

serviceutbudet på den egna orten. Förslagen skrevs ner på postit-lappar som fästes upp på 

väggarna och grupperades i olika kategorier. Grupperna fick presentera sina förslag och 

argumentera för dem. Därefter gavs alla tillfälle att betygssätta förslagen med hjälp av 

”gröna pluppar” som klistrades på respektive förslag. 

En mindre grupp med Gunnar Casserstedt i spetsen fick i uppgift att sammanställa resultatet 

av kvällens övningar och att därefter sammankalla en större grupp av dem som anmält 

intresse att delta till ett kommande möte för att föra frågorna vidare.  

 


