
  
 

 

 

Lokalt driven landsbygdsutveckling, LDL 

 

Minnesanteckningar från möte i Ålberga 2014-01-14 

Närvarande: 7 personer enligt bifogade närvaroförteckning 

Projektledaren för LDL, Larz Johansson, inledde med att göra en sammanfattning av 

projektets upplägg, syften och arbetsmodell. För att få en bred förankring i bygden är det 

nödvändigt att involvera fler personer i arbetet och se till att få representation från de 

organisationer som är verksamma i Ålberga. 

Efter det förra mötet har byalaget sänt ut en enkät till de boende i Ålberga med 

omgivningar. Enkätens innehåll är inte förankrat och har fått ett innehåll som ger intryck av 

att detta är ett utskick från Kiladalens Intresseförening och Nyköpings kommun vilket är helt 

missvisande. Larz Johansson förklarade hur utskick som skall ske i projektets namn skall se ut 

och hur de skall vara utformade. Innehållet skall beslutas lokalt men projektledningen har 

tydliga krav på hur avsändaren skall tydliggöras med erforderliga loggor etc. Planerna på att 

sända ut del två av enkäten får anstå tills vidare. 

Vid det förra mötet beslöts att anordna ett ”stormöte” under jan-feb angående 

bredbandstjänster för att involvera fler personer i det fortsatta arbetet med projektet. 

Konstaterades att ett sådant möte redan hållits utan anknytning till projektet. 

Vid det förra mötet beslöts även att ordna ett möte med den i kommunen som ansvarar för 

ombyggnationen av skolan i Ålberga och att involvera Hem och Skola i mötet. Detta har ännu 

inte skett. 

Efter en lång och livlig diskussion beslöts att göra en ”nystart” och bredda deltagandet i den 

lokala arbetsgruppen till att omfatta Ålberga GIF, Hem och Skola samt Byalaget. Dessa ställer 

sig bakom en inbjudan till ett stormöte vid Dambroängen söndagen den 2 februari mellan kl 

11.00 och 14.00. Vid mötet skall kaffe och smörgås serveras, korvgrillning och andra 

aktiviteter skall erbjudas medföljande barn. Programmet skall innehålla en redovisning av 

projektet ”Lokalt driven landsbygdsutveckling” med dess syften att stärka den lokala 

servicen (Larz) och en process där deltagarna får möjlighet att komma med egna förslag och 

att diskutera dessa (Jacqueline) Mötet bör avslutas med att fler personer knyts till den lokala 

arbetsgruppen. 

Inför detta möte måste vi ha tillgång till all den information som finns tillgänglig om den 

planerade om- och tillbyggnaden av skolan. Larz kontaktar kommunen i detta ärende. 



  
 

 

Larz och Jacqueline informerade om att det, utöver de resurser som projektet förfogar över, 

även finns möjlighet att söka bidrag ur ”landsbygdsmiljonen” (max 75 000 kr per projekt) och 

ur Leader Kustlinjens paraplyprojekt ”Servicepunkter”. (även här är maxbeloppet 75 000 kr ) 

 


