
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Ludgo 2014-02-12 

Närvarande: 16 personer enligt bifogade närvaroförteckning. 

Bengt Anglered hälsade välkommen och lämnade över ordet till Jacqueline Hellsten, 

processledare i LDL, som raskt skapade en dagordning för mötet (se nedan) Hon bad därefter 

Larz Johansson att kortfattat beskriva arbetet i de övriga arbetsgrupper som nu är i gång 

runt om i kommunen. Därefter övergick vi till dagordningen. 

1. Bengt Anglered lämnade en redogörelse för det pågående arbetet med att bygga en 

offentlig toalett i anslutning till bensinmacken i Aspa. Just nu prövar man olika 

placeringar på den tilltänkta tomten och man har även skissat på en byggnad som 

förutom toalett även innehåller utrymme för en dusch. Beslöts att lämna in en 

preliminär ansökan om bidrag från landsbygdsmiljonen och en ansökan till Leader 

Kustlinjens paraplyprojekt. (kan kompletteras senare) 

 

2. Som nästa punkt kom planeringen för bredbandsutbyggnad i området. Peter Grape 

och Jan Hylander berättade att man nu hade 92 hushåll som anmält sitt intresse för 

att ansluta men att det fanns många kvar som behöver få information om 

möjligheten. Man övergår nu till att teckna bindande avtal och hoppas vara i gång 

med grävning till sommaren. Länsstyrelsen har fatta beslut om statsbidrag och 

Gästabudsstaden AB är beredda att starta arbetet. 

 

3. Tredje punkt på dagordningen handlade om att skapa en struktur i arbetet. Beslöts 

att skapa en mindre styrgrupp som förbereder möten och fördelar arbetsuppgifter så 

att fler blir delaktiga. Bengt Anglered utsågs till sammankallande och övriga är Jan-

Erik Hägerroth, Lauri Chapman, Roland Norman och Kent Gustafsson. 

 

4. Den enkät som skickats ut till hushållen har nu börjat komma tillbaka i form av svar. I 

dagsläget har 250 svar lämnats i och det kommer fortfarande fler men i en avtagande 

takt. Beslöts att skicka ut en påminnelse i form av ett enkelt A4-blad med 

kontaktuppgifter och var fler enkäter finns att hämta eller att ladda ner från nätet. 

Lauri Chapman gör en sammanställning av svaren, förutom den del som är ”fri text” 

som måste skrivas ut och sorteras i olika kategorier. Roland Norman och Agneta 

Colliander åtog sig denna uppgift. Till nästa möte kommer det att finnas en 

sammanställning och en analys som även kan visas i form av en powerpoint. 

 



  
 

 

5. Under övriga frågor gjordes vissa kompletteringar i bredbandsfrågan. Bl.a. skall man 

sätta upp ett anslag vi macken med ytterligare information och dessutom lägga ut 

blanketter för bindande avtal om bredband. 

 

6. Beslöts att nästa möte skall hållas i Runtuna den 25 mars. Tidigare datum (den 19 

februari utgår) Inför detta möte skall styrgruppen ha ett möte för att sätta en 

dagordning och förbereda de olika punkterna så att beslutsfattandet blir tydligt. 

 


