
  
 

 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Ålberga, 2014- 02-03 

Närvarande: 11 personer enligt bifogad närvaroförteckning. 

Mötet var det första med den nybildade arbetsgrupp som blev ett av resultaten vid det 

stormöte som hölls den 2 februari. Från detta möte förelåg dessutom en sammanställning av 

alla de kreativa förslag som väcktes vid mötet. I sammanställningen var förslagen 

rangordnade i angelägenhetsgrad där skola och barnomsorg var högst rankat, tätt följt av  

frågor om företagsutveckling, varor och tjänster, café/restaurang och hantverkscentrum. 

Innan vi gick in på sakfrågorna gjordes en kort presentationsrunda. Jacqueline Hellsten som 

är processledare i projektet LDL, ledde samtalen som handlade om de möjligheter som finns, 

men även i hög grad om skolan som står inför en om- och tillbyggnad där informationen från 

kommunens sida är högst bristfällig. Bakgrunden är ett tidigare beslut om en omorganisation 

där årskurs 4-6 flyttats till Jönåkers skola för att ge plats för förskolan som skulle flytta in i 

skolans lokaler (utan tillkommande kostnader) och samtidigt lämna sina nuvarande lokaler. 

Det har dock visat sig att förskolan inte ryms i skolans lokaler och nu planeras för en 

tillbyggnad som i dag är kostnadsberäknad till 5 miljoner kronor, exklusive inventarier. 

Avsikten var att lokalerna skulle stå klara till höstterminen men ännu är ingen upphandling 

gjord och inget bygglov beviljat. Dessutom saknar elever och föräldrar information om 

lokalernas utformning. 

Efter diskussion om detta ärende och flera andra beslöts att tillsätta några små 

arbetsgrupper som tar fram underlag inför nästa möte. 

Martina Hallström och Anna Sjöberg undersöker lokalerna vid snickeriet. 

Monika Hjelm och Esmeralda Gordon undersöker möjligheterna till matservering för 

ortsbefolkningen i skolans matsal. 

Rebecka Svärdsén och Ulrika Tallving följer upp frågor om marknadsföring, hemsida m.m. 

Anna Ribbegård som är ordförande i föräldraföreningen fortsätter sitt arbete med att bevaka 

ombyggnaden av skolan utifrån den rollen. 

Beslöts att nästa möte skall hållas den 18;de mars kl 18.00 vid Dambroängen 

 


