
Samordningsgrupp  LDL 26 mars 

Närvarande: Larz J, Jacqueline, Kjell E, Erland, Bertil, Ann samt Aron från pizzerian, Linda 

och Ann från macken samt Rolf från Coop Nära 

 

 

Larz informerar om Innovativa servicelösningar, Kommunbygderådet, Arbetsgrupper runt om 

i kommunen.  Arbetsgrupperna ska ta initiativ för att skapa servicepunkter. Viktigt att arbetet 

är lokalt drivet. 

 

Pizzerian har det osäkert med sitt kontrakt då fastighetsägaren har husen till försäljning. 

Vill också utöka sitt sortiment (t ex med fritös, m m), men får nej från fastighetsägaren. 

Vi diskuterar olika möjligheter såsom om det går att kombinera pizzerian och macken samt 

om f d ICA-lokalen kan vara tillgänglig för pizzerian. Det är Nyköpingshem som äger 

lokalen. Vi tar kontakt med dem. 

 

Macken har stora ytor.  Finns möjlighet att ta in annan service där. 

 

Diskuterar att ordna med turistinformation på macken.  Larz tar med till kommunen och 

frågar om de kan tänka sig att köpa in tjänsten att macken tillhandahåller turistinformation, 

kommunal information, etc. Vi får ta del av Örnsköldsviks kommuns förslag till 

uppdragsavtal med företag som åtar sig att vara lokal servicepunkt. 

 

Plats för IT-caféhörna finns på pizzerian samt på macken 

 

Coop Nära. Hela lokalen är uppfylld med ett antal funktioner.  Servicefunktionerna är ett 

komplement och ger mervärde och merförsäljning. Vi diskuterar möjligheter till att sälja 

närproducerat och ekologiskt.  Coop som organisation är stelbenta när gäller möjlighet för 

småproducenter att komma in. 

 

Sälja lokalproducerat på macken? 

 

Föreningsbutik? 

 

Attraktionskraft Sverige – finns bra idéer att hämta där. 

 

Broschyr 

 

Belysning vid anslagstavlor? 

 

Reklamskylt på E4 vid avfarten (typ rullande reklam som finns vid Nyköpings avfarter). 

Larz tar med frågan till kommunen.  

 

Planteringar. Kontakt tagen med stadsträdgårdsmästaren.  Det är vägverkets mark. 

 

Viktigt att göra prioriteringar om vad vi vill starta upp och ansöka om bidrag till. 

 

 

 

 

 



Fortsatta diskussioner på kvällen då Erland, Kjell E och Ann deltar 

 

De punkter som prioriterades främst på ”stormötet” 26 februari är: 

- Marknadsföring av bygden 

- Informationstavlor och informationskanaler 

- Lokal som kan vara en träffpunkt och sambandscentral, IT-café, cféhörna, m m 

 

Vi beslutar att lämna in ansökningar gällande: 

- Infotavlor samt broschyr.  Företagarföreningen gör ansökan 

- Internetcafé/digital servicepunkt. Företagarföreningen går in och söker för utrustning 

till detta 

- Trädplantering.  Erland undersöker vilken förening som kan göra ansökan  

 

 

Bostadsbyggande.  Hur kan vi stöta på så att tomter marknadsförs samt att det kommer igång? 

Finns t ex tomt mellan Coop Nära och Botvidsgården som skulle passa utmärkt för byggande 

av lägenheter.Vem äger tomten?  Projektering/planläggning och vem kan tänkas att bygga? 

 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

Ann Axelsson 

 


