
 
 

Sammanställning av idéer för utveckling av Husby-Oppunda, Råby och Ripsa 2014-03-02 

34 idéer   365 Gröna gilla pluttar graderade efter antal  

Servicepunkt.. Råbyborgen/gamla 
snickeriet/Råbyhandel… 59 

mobila lösningar som frisör, massage och 
fotvård 6 

Trafikfrågor, genomfart Råby, gång och cykel 
skötsel av vägar 26 Gemensam Arbetsplats för hemarbetare 6 

Företagsnätverk 23 
livsmedelsbutik, lokalt odlat, grönsaker, kött 
och mjölk 5 

Marknadsföring av väg 53/rastplats fika 
toalett/utflyktsmål 22 Kafé/ internetkafé 5 

Postpaketleverens Råby 20 
Dela schema för städ, trädgård, barn- och 
djurpassning 5 

Skola  19 
Gemensam ekonomisk förening för inköp av 
basvaror 4 

Bredband Råby i samverkan med Husby 17 Samåkning 4 

Hem nära tjänster städ, gräsklippning 
snöskottning mm 17 Seniorboende/Hemtjänst/distriktsköterska 3 

Postnummer Husby-Oppunda 16 Brandstation 3 

Anslagstavlor för turister/boende 16 Familjedaghem/småskaligt 3 

Mentorskap för nyinflyttade/marknadsföring 
av boendealt. 13 Innovationsdag bara för unga 3 

Gemensam bokningsbar hemsida 12 Marknadsföring lokala hantverkare 2 

Återkommande evenemang "Lidsjön 
runt"/marknad 11 Virituellt Servicecentra 2 

Företagarregister 10 Restaurang/Bensinmack typ Statoil 2 

Träffpunkt för ungdomar 9 Hemkörning 2 

Gym Motionsspår skidor löpning 8 Distributionstjänst 2 

Fisketurism/Kanot/Båtuthyrning/campingplats  7 Hund/katt dagis 2 
 

Kommentarer till enskilda idéer: 

Servicen är mångfacetterad men pekar mer åt att vi vill samordna lösningar. Affären är nedlagd 

sedan länge men drömmen att få handla lokalt odlat mat hög. En spännande idé var att bilda en 

ekonomisk förening för inköp av basvaror, kanske kan lagret ligga i gamla Råbyhandel…?? 

Vi vill ha en servicepunkt! Det finns alternativa lokaler, Råbyborgen/gamla snickeriet eller 

Råbyhandel. 

Trafikfrågor är viktiga och ett eget postnummer för Husbyborna! Vi tar frågan vidare till kommunen. 

Intresset för Bredbandsutbyggnad i Råby bör snarast komma igång. Husbyborna kan hjälpa till med 

tips! 



 
Skolan är viktig, men kanske tas för given? Hur säkerställer man skolans framtida existens? Vad 

tycker barnfamiljerna? Hur når vi dem?? 

 

Mobila lösningar, vill slippa åka till stan! Möjliggör kanske ny företagsetablering? Många har eget 

företag och jobbar hemifrån, vill samverka och skapa företagsnätverk. Sammantaget antal idéer för 

besöksnäringen var hög. Information om vad som händer i området pekar på att vi vill marknadsföra 

oss tillsammans. 

 

 

Nästa steg: 

Vi bör bilda 4 arbetsgrupper enligt cirkeldiagrammet. Skolgruppen kan vara anledning att söka nya 

deltagare till, då barnfamiljerna inte fanns representerade på stormötet. 

Kommentar: 

De nya idéerna som kom fram från mötet i Råbyborgen har bakats samman i tabellen med utfallet 

från Husby-gruppen. I stort så har vi haft samma typ av idéer, Servicepunkten blev mer markant i 

Råby, vilket pekar på att det är där vi ska ha den. Förundersökning av Bredbandet är Husby nästan 

klara med, förhoppningsvis ska vi kunna dela erfarenheter om framkomlig väg för en ansökan om 

stöd.  

Som sagt ska vi ha chans till att söka bidrag från Leader Kustlinjen och Landsbygdsmiljonen bör vi 

snarast komma in i en operativ fas. Till nästa möte den 16 mars kl. 11.00 i Råbyborgen hoppas vi 

många sluter upp och bidrar med fler konkreta förslag. 
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