
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

Minnesanteckningar från möte i Ludgo, 2014-09-02 

Närvarande: 12 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Mötet inleddes av Bengt Anglered som hälsade välkommen. Till mötesordförande utsågs 

Laurie Chapman som föredrog dagordningen och valda delar av föregående protokoll. 

Larz Johansson och Jacqueline Hellsten refererade vad som hände på höstupptakten och 

reflekterade över de erfarenheter som denna gav med särskild fokus på det fortsatta arbetet 

under projektperioden och tiden därefter. 

Därefter övergick mötet till rapporter från de olika arbetsgrupperna. 

1. WC/dusch i Aspa: Bengt redogjorde för de missuppfattningar som gällt beträffande 

Natura  2000-område m.m. Ny bygglovsansökan är inlämnad och vi inväntar svar. 

2. Macken/Servicepunkten: Sofia berättade om de planer som man har för en 

utveckling av macken och kiosken för att bredda serviceutbudet. Bl.a. skulle man 

kunna ta emot beställningar i Kiosken och sedan hämta varor i Nyköping och köra ut 

dessa till kunder i Aspa med omnejd. Ett problem är de begränsade utrymmena men 

man är ännu inte mogen för en utbyggnad. En mindre grupp kommer att träffas för 

att ta fram ett underlag för ett kommande informationsmöte. 

3. Bredband: Peter redovisade att man nu har 170 fastigheter anmälda som kunder och 

att arbetet med att nå fler fortsätter. Information om detta skall lämnas i nästa 

nyhetsbrev. I Runtuna pågår redan grävningsarbeten 

4. Vägunderhåll: Olof berättade om de kontakter man har med NCC och att man den 

vägen lyckats få vissa förbättringsarbeten till stånd. De närvarande vittnade om att 

det trots detta återstår många problem man skulle vilja få åtgärdade. 

5. Kultur: Roland redovisade att det finns ett omfattande kulturutbud, inte minst i form 

av konserter i kyrkorna. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till ett ”paket” till 

årliga evenemang varav fyra större och fyra mindre. Detta skulle kunna utgöra 

underlag för en ansökan om bidrag från Kultur och Fritidsnämnden. 

6. Apotek: Larz berättade om de kontakter har med Apoteksbolaget om en möjlighet att 

Macken skulle kunna bli ombud för apoteket. Frågan återkommer. 

7. Nyhetsbrevet: Margareta svarar för att nyhetsbrevet kommer ut men det förutsätter 

att hon får in material från de olika arbetsgrupperna. Frågan ledde vidare till behovet 

av digital närvaro, dvs. att bättre utnyttja sociala medier för att nå ut till fler. Här 

efterlystes även en grundkurs i användningen av Facebook. 

 



  
 

 

Laurie gjorde en sammanfattning av gruppernas redovisning och ställde frågan om 

det finns andra projekt som vi bör greppa innan projektperioden är slut. Kentson 

berättade om den förstudie som pågår i Runtuna i samverkan mellan 

bygdegårdsföreningen, hembygdsföreningen och idrottsföreningen för att utveckla 

hela området med bygdgården som ett nav. Beslöts att nästa möte skall hållas i 

Runtuna och att vi då skall få en utförligare beskrivning av planerna. 

 

Nästa möte skall hållas den 6 oktober kl 19.00 i Runtuna. 

 


