
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Sättersta, 2014-01-23 

Närvarande: 7 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Den lokala arbetsgruppen för Tystberga/Lästringe har delat upp arbetet i mindre grupper 

med olika teman. För Lästringe finns en egen grupp formerad kring Blomenbergska skolan. 

Syftet med kvällens möte var att förbereda dagordningen för det samlade mötet med alla 

grupper som skall genomföras den 27 januari i Tystberga (Botvidsgården) 

Vi enades om tre huvudfrågor som bör behandlas på mötet. Den första är att identifiera det 

huvudstråk som kan utgöra kärnan i det som är Tystbergas ”servicepunkt” för detta ändamål 

skall lämpligt kartmaterial tas fram, lämpligen i form av en powerpointbild. Detta för att ge 

alla en tydlig bild av det område som avses. 

Med utgångspunkt från huvudstråket bör vi prioritera den åtgärd som ligger närmast att 

genomföra och att söka finansiering för. Larz och Jacqueline gav en beskrivning av de medel 

som står till buds i form av Landsbygdsmiljonen och Leader Kustlinjens paraplyprojekt. Det är 

möjligt att söka 75 000 kronor ur vardera. 

Den tredje frågan som bör lösas på det kommande mötet är att skapa en tydlig struktur i 

organisationen av arbetet. Klart ange vilka arbetsuppgifter som var och en skall svara för och 

vem som har ledningsansvaret. Allas medverkan kommer att behövas men någon/några 

måste ta ett huvudansvar. 

Under det kommande mötet bör var och en av arbetsgrupperna ges tid att beskriva hur långt 

man kommit och vilka frågor man vill lyfta fram. Lästringegruppen ges en egen tid för att 

beskriva de åtgärder som är aktuella kring skolan och dess verksamhet. 

Vi ägnades dessutom en del tid att diskutera förutsättningarna för bostadsbyggande i 

området. Konstaterades att det finns gott om planlagd mark, framför allt i Lästringe, och att 

vi måste finna former för att aktivt marknadsföra denna resurs. 

Noterades att föreningen Lästringebygden lämnat in en ansökan om bidrag ur 

Landsbygdsmiljonen. 

 

 


