
  
 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Ålberga 2014-11-25 

Närvarande: 32 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Mötet inleddes av Esmeralda Gordon som presenterade medlemmarna i arbetsgruppen 

”Ålberga Framtid” och berättade om vad man arbetat med under hösten. Huvudpunkten har 

varit den enkät som nu låg färdig och fanns utdelad på borden. 

Före nästa programpunkt fick de närvarande ta för sig av den framdukade gröten och 

skinksmörgåsar som förebådade den kommande julen. Allt smakade förträffligt. 

Larz Johansson, projektledare för Lokalt driven landsbygdsutveckling, gav en kort 

bakgrundsbeskrivning till projektet som nu pågått i drygt ett år och som omfattar hela 

kommunens landsbygd. Ett stort antal arbetsgrupper har arbetat med att utveckla sina orter 

med gott resultat. En slutredovisning kommer att tryckas före årsskiftet. 

Därefter tog Gunnar Casserstedt vid och gjorde en utförlig genomgång av det som blivit 

”Digital handel i Stavsjö”. Han tecknade en bakgrund över förhållandena i Stavsjö, 

avsaknaden av affär, en åldrande befolkning och bristande kommunikationer. Förhållanden 

som är väldigt lika de som råder i Ålberga. För att klara försörjningen med livsmedel har man 

nu sökt nya vägar. 

Genom avtal med en stor matmarknad i Norrköping kan Stavsjöborna beställa via nätet allt 

det man vill handla och en gång i veckan kommer leveransen till Stavsjö Föreningshus. Där 

har man byggt ett kylrum och installerat en frysbox där varorna ställs in i avvaktan på 

hämtning. Kunderna har tillgång till en kod för det kodlås som installerats i ytterdörren och 

kan därför hämta sina varor på den tid som passar kunden bäst. Alltsammans pågår under en 

testperiod om fyra månader och skall därefter utvärderas. 

Detta utlöste en lång rad frågor och synpunkter på för- och nackdelar. Eftersom det finns 

intresse för att utveckla konceptet även i Ålberga fick arbetsgruppen i uppdrag att närmare 

undersöka de uppslag om lämpliga lokaler som nu kommit upp. Man ser gärna att fler 

engagerar sig i det arbetet. Några av de närvarande anmälde även sitt intresse att pröva att 

handla via Stavsjö för att pröva modellen.  

 


