
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

 

Minnesanteckningar från möte i Ludgo, 2014-06-07 

Närvarande: 12 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Bengt hälsade välkommen och presenterade ett förslag till dagordning. Lauri valdes att leda 

mötet och han inledde med att hälsa våra gäster från Viktoriagården välkomna till 

arbetsgruppen. Därefter gick vi igenom minnesanteckningarna från föregående möte. 

Larz lämnade en kortfattad information från Kommunbygderådet och från arbetet i projektet 

i andra delar av kommunen. Tertialrapport har lämnats till länsstyrelsen och vi håller budget 

som planerat. Fortfarande finns medel för nya aktiviteter. 

Representanter för arbetsgruppen och projektledningen har haft ett möte med Sofia Edgren 

och Helena Stenqvist på Vikoriagården med anledning av deras övertagande av macken och 

kiosken i Aspa. Från detta möte finns minnesanteckningar som bifogas. 

Därefter gjordes en genomgång från respektive arbetsgrupp där man redogjorde för vad 

som hänt sedan föregående möte och vad som är aktuellt för dagen. 

WC/dusch i Aspa: Bengt redovisade en skrivelse från kommunen där man lämnat avslag på 

ansökan om medel från Landsbygdsmiljonen. Bygglov kan inte beviljas då området ingår i ett 

Natura 2000-område varför länsstyrelsen kommer att ha invändningar. Dessutom skulle 

kommunen kräva 72 000 kronor i anslutningsavgift för avloppet. Vid kontroll hos 

länsstyrelsen visade det sig att den tilltänkta placeringen inte ingick i något Natura 2000-

område varför länsstyrelsen inte hade några invändningar. 

För att komma vidarebeslöts att WC-byggnaden placeras på tomtmark tillhörig Åke Eriksson 

och att ett långsiktigt arrendeavtal upprättas mellan markägaren och bygdegårdsföreningen. 

Avloppet kan då anslutas på befintlig ledning med ett servitutsavtal mellan parterna. Bengt 

lämnar in en bygglovsansökan med dessa förutsättningar. 

Bredband: I dagsläget har 150 fastighetsägare anmält intresse att ansluta sig. 

Anmälningstiden är förlängd till den sista augusti för att ge fler möjlighet att anmäla sig. 

Vägunderhåll: Ingen från gruppen var närvarande. Önskemål om hastighetsbegränsningar 

framfördes och skall vidarebefordras till gruppen. 



  
 

 

Kultur: Ingen från gruppen var närvarande men en lång rad kulturevenemang finns 

planerade under sommaren/hösten. Pim berättade om de pubkvällar som anordnats med 

god anslutning. Dessa kommer att fortsätta den sista fredagen i varje månad. 

Post/apotek: Larz redovisade de kontakter han haft med respektive huvudmän, Posten Nord 

och Apoteksbolaget. Posten har i en skrivelse meddelat att man inte har för avsikt att öppna 

upp för fler postombud medan däremot Apoteksbolaget visat en mer öppen attityd till fler 

utlämningsställen varav Aspa skulle kunna bli ett. 

Nyhetsbrev: De nyhetsbrev som gått ut har fått ett mycket positivt mottagande och snart är 

det dags för nästa. Margareta har redan fått mycket material och nu kommer Viktoriagården 

med ett bidrag där man beskriver sin verksamhet och varför man engagerat sig i macken. 

Nyhetsbrevet skickas till alla tillgängliga e-postadresser men kommer även att skrivas ut i 

pappersformat och finnas tillgängligt i macken. 

Turistbroschyr: Lauri hade undersökt möjligheterna att göra ett tryckt broschyr men det 

visade sig att ingen var beredd att ta på sig arbetsinsatsen och ansvaret för detta – mest 

därför att man inte trodde på idén med ett tryckt material. Om skall göras bör man välja ett 

digitalt format. Förutsättningarna för detta skall klarläggas till nästa möte av Lauri och 

Margareta. 

Uppföljning av enkät: Eftersom inte alla grupper var representerade på möte beslöts att 

denna uppföljning får anstå till nästa gång. 

Övriga frågor: Under denna punkt redovisade Larz planerna på att arrangera en 

”höstupptakt” för samtliga grupper där man även kan göra en avstämning av det som 

åstadkommits hitintills. Beslöts att upptakten skall hållas den 28 augusti i Ludgo Bygdegård. 

Nästa möte: Nästa möte med arbetsgruppen blir den 2 september på samma plats. 

 

 


