
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Tystberga 2014-02-26 

Närvarande: 32 personer enligt bifogade närvaroförteckning. 

Mötet inleddes av Kjell Wiklund som hälsade välkommen och gav en kort resumé över det 

arbete som tidigare gjorts inom arbetsgruppen. Ann Axelsson kompletterade med platser 

och datum för tidigare möten (finns redovisade på hemsidan) 

Jacqueline Hellsten, processledare i projektet, föredrog en dagordning för kvällen och lät de 

närvarande presentera sig. Från det senaste mötet finns en karta över Tystbergas centrala 

delar med de funktioner som redan finns där. Tanken är att försöka utveckla detta till ett 

”servicestråk” i stället för en enstaka punkt. Man har haft kontakt med 

stadsträdgårdsmästaren om lämpliga sätt att också gör stråket grönare med plantering av 

träd, buskar och blommor. Dessa förslag kommer att utvecklas vidare. 

De närvarande formerades i grupper med uppgift att diskutera vilka behov och möjligheter 

som finns att utveckla Tystbergabygden ytterligare. I hela församlingen bor 2 600 personer 

och i Tystberga samhälle 825. Detta bör vara ett tillräckligt underlag för en hygglig lokal 

service och många goda förslag kom fram. 

Efter en kort kaffepaus fick grupperna redovisa sina förslag och också argumentera för varför 

man ville driva sina frågor. I nästa moment fick samtliga deltagare betygssätta förslagen och 

markera vilka förslag man ansåg mest angelägna. En stor del av förslagen handlade om 

kommunikationer, hur man kunde göra busstrafiken mer tillgänglig, om den gick att ersätta 

med någon form av beställningstrafik eller en mobil samåkning via en applikation som laddas 

ner i mobiltelefonen. 

Marknadsföring av samhället föranledde också diskussion. Att bosätta sig i Tystberga är 

säkert attraktivt för många men problemet är att så få känner till att Tystberga finns och vad 

bygden har att erbjuda. Ett förslag var att sätta upp en stor informationstavla vid avfarten 

från motorvägen med en inbjudande och välkomnande text så att fler upptäcker Tystberga. 

Ett större underlag genom inflyttning skulle säkerställa butiken och skolan och samtidigt 

medverka till ett bättre serviceutbud. 

Behovet av en lokal där man kunde samlokalisera olika aktiviteter som bibliotek, 

turistinformation, fritidsgård, kafé etc. diskuterades livlig. En möjlig lokal för detta är den 

tidigare ICA-butiken och under kvällen framkom att den var möjlig att hyra då den tidigare 

hyresgästen var villig att släppa sitt kontrakt.  



  
 

 

Även den tidigare snickerifabriken, som i dag står tom, lyftes fram som en möjlig lokal för 

olika aktiviteter, eventuellt som ett företagshotell. 

Alla dessa förslag överlämnades till den samordningsgrupp som leds av Ann Axelsson. 

Gruppen skall sammanställa förslagen och utvärdera vilka som är möjliga att genomföra 

inom ramen för det pågående projektet. 

Avslutningsvis redogjorde Magnus Leivik, oppositionslandstingsråd, för sina kontakter med 

Ekensbergs vårdcentral som är den enhet som har ansvar för distriktssköterskemottagningen 

i Tystberga. Det man vill ha svar på är möjligheten till ökade öppettider, en kortare period 

för semesterstängning och möjligheten att återfå barnavårdscentralen till Tystberga. Det 

finns även önskemål om att få utnyttja lokalerna för fotvård när det inte är upptagna för 

andra ändamål. Kontakterna fortsätter. 

Jacqueline Hellsten avslutade kvällen på utsatt tid, kl 21.00 och tackade för en bra 

arbetsinsats.  

 


