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Möte för VU i Vä Nykyrka 2008-05-06 
 
 
 
Deltagare          Närv                  Övriga                                          Närv 
Denny Lawrot, ordf (DL)           x   Karina Veinhede (KV) x 
Camilla Carlsson, v. ordf (CC) x     
Gunilla Ström (GS) x     
Kerstin Hermelin (KH) x     
Erkki Waineby (EW) x     
Maria Wiren Öberg (MWÖ) x    
Mikael Johansson (MJ) x    
Egil Boräng (EB) x    
Anneli Bengtsson (AB) x    
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Mötets öppnande 
 
 
 

Ordf. Denny Lawrot  öppnade mötet. 
 

 36 Fastställande av 
dagordning 
 

 
 
 

  Dagordningen godkändes 

37   Val av sekretera-
re och justerare  

 

Beslut: 
KV ombads att vara sekreterare. 
MJ valdes att justera protokollet. 
 

38 Föregående proto-
koll 

Föregående protokoll från VU mötet 20080411 gicks igenom och lades till hand-
lingarna 

39  Nulägesrapport 
 

-KV berättade att samtliga idéutkast som är inskickade nu har fått brev där med 
ansökningsblankett så att de kan räkna sin tid då denna inkommit till kansliet. 
-Motala är den första kommunen som betalat in sin medfinansiering för 2007. 
-Vi gick igenom prioriteringar av projekt från respektive kommun så att KV 
kan processa dessa och att vi får en så jämn fördelning av aktiviteter som möj-
ligt över området. 
- KV berättade om den informationsinsats som initierats i Norrköpings kom-
mun där de tre leaderområden, Kustlandet, Folkungaland och Gränslandet som 
berörs av Norrköping kommer att informera samt Lst Östergötland. Informa-
tionsinsatsen kommer att ske i slutet av augusti. 
Ett mobiliseringsmöte i Ekeby, Kumla kommun genomförs i Juni. Både Norr-
köping och Kumla har ännu få idéutkast i förhållande till de andra kommuner-
na. 
- KV har fått förfrågan om deltagande i Östgötadagarna samt Segersjödagarna. 
Vi tackar nej till bägge aktiviteterna då dessa ligger för nära i tiden samt att vi 
redan har många idéutkast att hantera. 
- Kv initierar att ett möte kring samarbetsprojektet Kansli kommer till stånd 
innan sommaren. 
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40  Projektbeslut 
 

a) G-011 Persedelförråd 
Projektet vill ta tillvara en outnyttjad kulturbyggnad. Anordna museum och 
iordningsställa fd. lanthandel. Öka turismen samt komplettera befintliga Mili-
tärhistoriska byggnader. 
Beslut:  VU beslutar att godkänna projektet och finansiera detsamma med 318 
150 kronor i projektstöd samt 19 350 kronor från LAG-potten. Kumla kommun 
avsätter 117 000kronor i offentliga resurser. Projekttid 2008-04-07—2010-07-31. 
Beslutet gäller under förutsättning att komplettering inkommer med en tydlig, 
fördjupad aktivitetsplan på hur byggnaden kommer att användas. 
b) G-030 Zarahfestivalen i Risinge 
Projektet vill utifrån kulturhistorisk miljö i Risinge prästgård, utveckla en tu-
ristattraktion och skapa nätverk mellan olika aktörer inom besöksnäring, kul-
turliv och lokalsamhälle. Åstadkomma en årligt återkommande Festival. 
Beslut: Vu beslutar att godkänna projektet men med reviderad budget. Finan-
sieringen blir då 210 788 kronor i projektstöd samt 70 337 kronor från LAG-
potten. Finspångs kommun avsätter 20 000kronor i särskilda medel. Projekttid: 
2008-04-28 – 2009-12-31. 
c) G-009 Hävla-ett samhälle med hållbar lokal service 
Tillsammans med kommun, lokala nätverk av företag och föreningar, vill pro-
jektet utveckla ett lokalt servicecenter med kollektivboende, pröva nya trafik-
lösningar, energilösningar samt sociala utvecklingsprojekt. 
Innan beslutet anmälde KV och CC jäv och lämnade lokalen. 
Beslut: VU beslutar att bevilja projektet 843 752kronor i projekstöd samt 
88 408kronor från LAG-potten.  AMV går in med 273 200kronor i faktisk finan-
siering. Projekttid: 2008-04-07 – 2010-05-30. 
d) G-031 Aktiv fritid i Östernärke 
Projektet syftar till att i tre steg arbeta fram ett underlag och förbereda ett akti-
vitetscenter där kommun, närings- och föreningsliv samverkar för att skapa en 
meningsfull fritid för alla åldrar. EW anmälde jäv och lämnade rummet innan 
beslut. 
Beslut: VU beslutar att bevilja projektet med 66 500 kronor i projektstöd och 
med 28 500 kronor från LAG-potten.  
Projekttid: 2008-04-07 – 2008-12-31. 
e) G-002 Grogrund 3 
Komplettering har inkommit från projektet kring de frågeställningar VU hade 
från den 19/3. 
Beslut: VU är positiva till projektets innehåll men återremitterar projektet för 
att kunna komplettera budget med offerter kring tänkta arbeten. 

41 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

42 Nästa möte 
Nästa möte blir den 10 juni på BIQ-center i Björkvik.  

Mötets avslutande 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötessekreterare   Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Karina Veinhede   Denny Lawrot   Mikael Johansson      


