
TNs möte i Sättersta 2013-10-08 Lokalt driven landsbygdsutveckling 

 

 

1. Mötets öppande 

Bertil Sannel hälsar alla välkomna.  20 personer närvarande. Deltagarlista skrivs på 

med namn, e-postadress samt telefonnummer. Ärende för dagen är projektet Lokalt 

driven landsbygdsutveckling.  Larz Johansson samt Jacqueline Hellsten från kommun-

bygderådet  och Leader Kustlinjen deltar. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Beslutas att vi jobbar efter föreslagen dagordning, dock byter pkt 5 och 6 plats. 

 

3. Val av mötesordförande och –sekreterare 

Kjell Wiklund väljes till ordförande för mötet och Ann Axelsson till sekreterare. 

 

4. Kort information om TNs verksamhet 

TN, vilket står för Tystbergabygdens Nätverk, där alla föreningar i bygden är varmt 

välkomna 

startade hösten 2009. Har t ex väg- och trafikgrupp, servicegrupp och bredbandsgrupp. 

Har bl a jobbat med att få behålla distriktsköterskemottagning, ”Sättersta-vägen", 

ombudsverksamhet (apotek, DHL, post, ATG), bredband, försköningsgrupp, läns- 

trafikens tidtabell, lämnat synpunkter/yttranden i olika frågor.  Glad nyhet att gräv- 

start skedde idag för bredbandet! 

 

5. Kort information om Leader 

Jacqueline Hellsten berättar kort om Leaders arbete, vilket är en del av landsbygds- 

utvecklingen. T ex har bredbandsprojektet fått bidrag från Leader samt 

Lådan/föreningen Lästringebygden fått bidrag till ombyggnad. Finns olika projekt som 

ger möjlighet till medfinansiering. 

 

6. Kort information om kommunbygderådet 

Larz Johansson berättar om  kommunbygderådet.  Det har funnits i två år. Det är en 

Paraplyorganisation för hela kommunens landsbygd.  Berör 18 000 invånare och en 

stor yta av kommunen. Det är inte glesbygd – utan storstadsnära landsbygd. Vi har 

14 mindre tätorter.  Detta kräver innovativa servicelösningar. 

 

7. Presentation av aktuellt projekt Lokalt driven landsbygdsutveckling 

Projektet grundar sig på utförda förstudier, bredbandsutveckling, kommersiell service 

(lanthandeln Vrena och servicebutik Björkvik), levande landsbygd – bo och leva i  

Stavsjö, strategi för landsbygdsutveckling. 

 

Länsstyrelsen fattade beslut om projektet 2013-06-27. Beslut om kommunal med- 

finansiering är taget. 

 

Vi ska arbeta med ett tydligt underifrån-perspektiv 

Bilda minst 10 lokala arbetsgrupper inom kommunen 

Minst 10 personer i varje arbetsgrupp 

Minst 10 möten under projekttiden, som är fr o m nu och fram 2014-12-31 

Utöver arbetsgrupperna ska hållas ”stormöten” dit vi bjuder in föreläsare och  

inspiratörer 



Göra studiebesök för att söka goda exempel 

Mål: 

- Utveckla 3 kompletta servicepunkter i Nyköpings kommun under projektperioden. 

- Inleda arbete med ytterligare 3 servicepunkter 

- Utveckla 3 e-handelspunkter 

 

Kommunbygderådet är projektägare. 

Ledningsgruppen består av tre personer, Larz Johansson, Jacqueline Hellsten samt 

Berit Christoffersson (kommunens landsbygdslots) 

 

Budgeten är 1 140 000 kr. 

 

Dokumentation ska ske fortlöpande 

Projektledningen ska delta 

 

Lokalhyra och förtäring på möten samt experthjälp faktureras projektet. Skickas till 

Kommunbygderådet, Larz Johansson tillsammans med närvarolista. 

 

Kommunbygderådet har haft och planerar hearings med ledande politiker dit alla är 

välkomna.  Tar upp t ex boende  samt företagande på landsbygden. 

 

Fråga uppkommer om det finns projekt som har en tydlig miljöinriktning. Jacqueline 

kommer att skicka information om detta. 

 

Servicecentra – vad kan det innebära? 

”Bank” i butik, kuponginlösen är ett av flera tänkbara exempel på utökad service. 

 

Servicepunkt 

Örnsköldsvik har knutit servicepunkter till befintliga affärer, bensinstation, etc. 

T ex genom att ha turistinformation, gjort caféhörna som blir mötesplats… 

Kommunen köper tjänster såsom turistinformation m m och skriver avtal med  

servicepunkterna och betalar för den service de köper 

 

Reflektioner av Kjell Wiklund: Vilken självbild har de som bor och arbetar i tätorten?  

Mentala inställningen och relationen till tätorten är viktig. ”Utkanten är inte där 

världen slutar – utan var 

den börjar”. 

 

Relationen Tystberga – Lästringe samt landsbygden däromkring.  Mycket viktigt 

att vi  samarbetar – samtidigt som vi kan ha olika projekt. Se bygden (postnummer- 

området) som en helhet. Viktigt att tänka gemenskap. 

 

”Tänk globalt – handla lokalt” 

 

8. Inledande resonemang om potentiella projekt Tystbergabygden 

 

Vi delar upp oss i grupper och tittar på vilken lokal service som är viktig för oss. 

Utkristalliserar sig: Mataffär, Skola, Vård, Mötesplats, Företagslokal som viktiga 

frågor för oss.  

 



Hur gör vi oss attraktiva? Hur marknadsföra projektet? 

 

9-11.    TN jobbar vidare med dessa frågor. 

 

12.    Övrigt 

         Vem gör vad? Hur? När? 

         TN sammanställer och kallar samman till stormöte.  

         Arbetsgrupper ska skapas 

         Viktigt att få med nyinflyttade, drömmare och visionärer samt kompetens. 

         Vi måste vara attraktiva och tänka nytt! 

         Vad behövs för att komma igång?  Bra exempel finns på nätet, t ex på Tillväxtverkets   

         hemsida     

         Ta hjälp av projektledarna! 

 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

Ann Axelsson  

 

 


