
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Tystberga 2014-01-27 

Närvarande: 13 personer enligt bifogande närvaroförteckning. 

Arrangörerna hade räknat med en betydligt större anslutning med det kraftiga snöfallet med 

åtföljande dåligt väglag fick många att stanna hemma. Under kvällen och natten skedde ett 

stort antal trafikolyckor så det kanske var ett klokt beslut. 

Vi tappra som vågat oss ut hälsades välkomna av Kjell Wiklund som också utsågs till 

mötesledare. Han gav en kort bakgrundsbeskrivning av vad som gjorts hitintills och 

refererade till det förberedande möte som hållits i Sättersta några dagar tidigare. 

Projektledarna för LDL, Jacqueline Hellsten, Larz Johansson och Berit Christoffersson 

(kommunens representant i projektledningen) beskrev syftet med projektet, gav några 

exempel på vad andra lokala arbetsgrupper har åstadkommit och beskrev även de nya 

finansieringsmöjligheter som tillkommit sedan projektet inleddes. Föreningar och 

organisationer på landsbygden kan söka bidrag ur Landsbygdsmiljonen och Leader Kustlinjen 

kan bevilja medel ur det paraplyprojekt som nu är tillgängligt. Detaljerad information finns 

på respektive hemsida. 

Inför mötet hade arbetsgruppen tagit fram en illustrativ karta över den centrala delen av 

Tystberga samhälle där det finns ett antal servicefunktioner som butik, bensinmack, kafé, 

pizzeria etc. En idé som man nu vill pröva är att, som ett alternativ till en utpekad 

servicepunkt, bygga ut ett servicestråk där ett flertal funktioner samspelar och gemensamt 

utgör ”servicepunkten”. Bl. a. vill man pröva att göra området mer attraktivt genom 

planteringar av träd och blommor för att skapa en utemiljö som är tilltalande och utifrån 

detta bygga vidare på servicestråket. 

Ett annat förslag som kom upp att fortsätta byggnationen av dansbanan vid bygdgården. 

Den grupp som arbetat med servicefrågorna genom olika kontakter kommer att ha 

ytterligare träffar med de aktuella företagen och med landstinget angående 

distriktssköterskemottagningen. Bl.a. finns önskemål om en barnavårdscentral. 

Beslöts att bjuda in till ett stormöte i församlingshemmet den 26 februari och att en mindre 

grupp under ledning av Kjell Wiklund förbereder detta möte där man kan presentera 

planerna för en större krets. 

 


