
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Råby, 2014-03-02 

Närvarande: 34 personer enligt bifogade närvaroförteckning. 

Efter en kort presentationsrunda av de närvarande gjorde Larz Johansson, projektledare för 

LDL, en genomgång av projektet, allt ifrån vår ansökan och fram till det vi genomfört under 

det första halvåret (juli – dec. 2013) Vi har bland annat genomför 30 dokumenterade möten, 

bildat 8 stycken lokala arbetsgrupper med över 100 aktiva deltagare. Arbetsgrupperna har 

tagit fram ett stort antal förslag på åtgärder som behöver vidtas för att stärka utbudet av 

service på landsbygden. 

Larz redovisade också de olika möjligheter som nu står till buds för att genomföra en del av 

alla de goda idéer som kommit fram. Förutom det som kan finansieras inom projektets ram 

finns ”Landsbygdsmiljonen” som kommunen anvisat och där föreningar och lokala grupper 

på landsbygden kan söka medel, upp till 75 000 kronor per projekt. Dessutom har Leader 

Kustlinjen ett ”paraplyprojekt” där man kan söka medel för en delaktivitet inom 

paraplyprojektets ram. Även här är maxbeloppet 75 000 kronor men det är fullt möjligt att 

kombinera bidrag från båda finansiärerna. Mer information finns att hämta på respektive 

hemsida (kommunen, Leader Kustlinjen och Kommunbygderådet) Där finns även 

ansökningsblanketter att ladda ner.  

Efter en kaffepaus med goda smörgåsar vidtog grupparbete. Jacqueline Hellstens, 

processledare i projektet, introducerade arbetet som innebar att deltagarna efter diskussion 

skrev ner sina förslag på gula postitlappar som i sin tur klistrades upp på sidor av 

blädderblock. Deltagarna fick sedan ”betygssätta” de olika förslagen genom att markera sina 

favoriter med ”gröna pluttar”. (var och en disponerade fem sådana markörer) Resultaten 

kommer att sammanställas och blir då en lista med prioriterade åtgärder. 

Utöver denna gruppövning ägnades en del av tiden till att diskutera behovet av bredband 

och det bästa sättet att få till en snabb utbyggnad. Jacqueline beskrev det paraplyprojekt 

som genomförts med lyckat resultat. Stora delar av Nyköpings landsbygd har nåtts av 

utbyggnaden, bl.a. hela Kiladalen inklusive Lundaskog och grävningarna fortsätter nu i 

kommunens norra delar, via Tystberga mot Runtuna och Aspa. Även Vrena ligger med i 

planeringen. I Husby-Oppunda har man tagit in intresseanmälningar och fortsätter att 

marknadsföra projektet för att få så hög teckningsgrad som möjligt. Ju fler som anmäler sig, 

ju lägre blir kostnaden. Motsvarande arbete bör nu komma i gång i Råby. 



  
 

 

Alla var överens om att det nu är viktigt att komma in i en operativ fas om man skall ha 

möjlighet att söka bidrag från Leader Kustlinjen och ur Landsbygdsmiljonen. Nästa möte 

kommer att äga rum i Råbyborgen den 16 mars kl 11.00 

 

 


