
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Råby, 2014-03-16 

Närvarande: 18 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Mötet inleddes med att Jacqueline Hellsten, processledare för projektet, redovisade den 

sammanställning som hon gjort efter föregående möte. De många förslagen var grupperade i 

några huvudområden som vi beslöt att jobba med under dagen. Dessa var Företag, 

Bredband, Servicepunkt och Turism/Fritid och vi delade in oss i grupper, allt efter intresse för 

de olika ämnesområdena. 

Vi arbetade i grupper fram till kl. 12.00 varefter följde en kaffepaus. Därefter gjorde 

grupperna, var för sig, en redovisning av vad man kommit fram till. 

Företag: Gruppen föreslår att man kartlägger vilka företag som finns och därefter anordnar 

en företagarträff i Råbyborgen där alla får träffas och lära känna varandra. Vidare föreslogs 

att man anordnar en träff per månad, t.ex. en företagarfrukost. Det ansågs viktigt att skapa 

en fysisk träffpunkt och att skapa ett ”skyltfönster” för ortens företagare. Det diskuterades 

även en webbplats och möjligheten att göra en digital broschyr. 

Bredband: Här pågår sedan tidigare ett arbete i Husby-Oppunda och den gruppen ställer sitt 

material till förfogande så att man kan använda samma modell även i Råby. Det gäller ju att 

få så många som möjligt att anmäla sitt intresse för att ansluta sig och det kräver både 

information och ”uppsökande verksamhet” för att nå tillräckligt hög anslutning. 

Servicepunkt: Här redovisades olika alternativ, dels den gamla affären, dels Råbyborgen. När 

det gäller affären måste det klarläggas om den är möjlig att hyra och för vilka verksamheter. 

Detta ansågs vara det första alternativet även om det fanns betänkligheter på grund av 

begränsade parkeringsmöjligheter. Om man i stället väljer Råbyborgen bör man undersöka 

om infarten går att lägga om så att lokalen blir mer tillgänglig. Här finns möjligheter att även 

ordna servering av olika slag, att inreda ett gym och att anordna pubkvällar. E-handel, 

paketutlämning och matkassar var andra förslag som dryftades. 

Turism/Fritid: Här fanns förslag om att skapa en kanotled med möjlighet att sätta i och ta 

upp kanoter, att bygga några vindskydd och att sätta upp anslagstavlor. Man såg också 

möjligheter att utveckla badet och att ordna olika fritidsaktiviteter. Förslag fanns även att 

förnya den turistbroschyr som finns sedan tidigare. 

 


