
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

 

Minnesanteckningar från möte i Jönåker, 2013-10-25 

Närvarande: 12 personer enligt bifogade närvarolista. 

Mötet arrangerades i samarbete med Kiladalens Intresseförening i anslutning till 

Intresseföreningens styrelsesammanträde. Syftet med mötet var att organisera arbetet i de 

tre orterna Jönåker, Ålberga och Stavsjö med arbetsgrupper på vardera orten men med ett 

nära samarbete inom Kiladalen. 

Lundaskogs byalag var representerat genom Kurt Nyström som berättade att byalaget 

beviljats medel från Leader Kustlinjen för att genomföra en enkätundersökning med 

tillhörande bearbetning. Detta kommer att genomföras vid sidan av projektet LDL eftersom 

Lundaskog inte är en ort utan ett större landsbygdsområde med gles bebyggelse. 

Stavsjö har redan genomfört en omfattande enkät bland de boende inom ramen för en 

förstudie, ”En levande landsbygd – Stavsjö” som också den har genomförts med stöd av 

Leader Kustlinjen. Denna förstudie hade sin tyngdpunkt i boendemöjligheter för såväl 

barnfamiljer som äldre samt i samhällets påverkan på den kommunala ekonomin. 

När det gäller Jönåker och Ålberga är det tveksamt om ”Stavsjömodellen” är tillämpbar rakt 

av utan modifieringar. Ett råd är att först sätta sig ner i arbetsgrupperna och noga penetrera 

vilka frågor man vill ha svar på och vad syftet skall vara. Det nu aktuella projektet handlar ju 

om att skapa ”Servicepunkter” vilket inte är ett entydigt begrepp. Behovet av service skiljer 

sig från ort till ort och kan också utformas på olika sätt och det är inte säkert att en enkät är 

bästa sättet att få svar på dessa frågor. 

Larz Johansson och Jacqueline Hellsten från projektledningen klargjorde förutsättningarna 

för projektet, vilka resurser som står till förfogande, vilket underlagsmaterial vi kan bidra 

med och den administrativa service som vi kan tillhandahålla. All information om projektet 

finns på Kommunbygderådets hemsida liksom aktuella redovisningar från övriga orter som 

kommit i gång med sina arbetsgrupper. Avsikten är inte att projektledningen skall tala om för 

de lokala arbetsgrupperna vad som skall göras eller hur man skall gå till väga utan det är 

arbetsgrupperna själva som skall komma med förslag. Om förslagen innebär kostnader får 

dessa prövas och vägas mot andra förslag från andra orter. 



  
 

 

Vi beslöt att bjuda in ett antal intresserade personer till ett arbetsgruppsmöte i Ålberga den 

14 november kl 19.00. Börje Eriksson är sammankallande och stommen till en arbetsgrupp 

kan utgöras av det byalag som bildades för bredbandsutbyggnaden i Ålberga. 

 


