
  
 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Lid, 2014-04-28 

Närvarande: 14 personer enligt bifogade närvaroförteckning. 

Mötet inleddes med en genomgång av resultaten från den enkät som genomförts. Nära 400 

svar hade kommit in och nu vidtar arbetet med att analysera svaren och att dra slutsatser av 

dessa. Avsikten är att göra en sammanfattning på två, tre A4 –sidor och att i övrigt hålla 

sifferunderlaget tillgängligt i digital form för dem som vill tränga djupare in i materialet. 

Därpå följde en lång diskussion om vilket sätt som var det bästa för att göra 

sammanfattningen tillgänglig. I tryckt form, på en egen hemsida, genom att utnyttja sociala 

medier eller som ett direkt utskick till alla de e-postadresser som nu finns tillgängliga (150- 

200 stycken) Beslöts att utskicket skall göras via Kommunbygderådets e-postgenerator med 

de adresser som arbetsgruppen har tillgängliga (skall skickas till Jacqueline som excelfil). 

Sammanfattningen skall dessutom läggas ut på vår hemsida. Hur kommande nyhetsbrev 

skall distribueras beslutas senare liksom behovet av en lokal hemsida. Här bör man även 

väga in möjligheten att utnyttja sociala media. 

Kulturgruppen rapporterade från den inventering man gjort av befintliga och kommande 

kulturaktiviteter där man noterade att det borde finnas möjligheter till samverkan mellan 

olika arrangörer (Hembygdsföreningarna, bygdegårdsföreningarna, idrottsföreningarna och 

kyrkan) Kent Gustavsson efterlyste fler lokala förmågor som kan berika kulturlivet. 

Bredbandsgruppen för Aspa/Ludgo-Spelvik kommer att ha ett allmänt möte den 1 maj för att 

få fler som anmäler sitt intresse för anslutning. 

Det bristande underhållet av flera av de lokala vägarna påtalades av flera. Väggruppen tar på 

sig uppgiften att aktualisera frågan med de olika väghållarna. 

Frågan om post, apotek och lokala postnummer hanteras av projektledningen gemensamt 

för hela landsbygdsområdet. Larz Johansson redovisade de kontakter som förevarit och hur 

beslutsgången fungerar. 

Frågan om en ny turist/företags-broschyr togs upp till diskussion. Det finns ett underlag 

sedan tidigare upplaga som kan utgöra underlag. Kommunen kan ev. bidra till 

tryckkostnaden men en tryckt broschyr blir snabbt inaktuell varför man bör överväga att 

sprida informationen digitalt. 

Beslöts att nästa möte skall hållas den 2 juni kl 19.00 i Ludgo Bygdegård  

 


