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Kommundelsutveckligsmedel i Aspeboda      

  

Slutrapport för verksamhetsåret 2015 

Inledning 

Aspeboda intresseförenig bildades 2012 och den interimsstyrelse som statat förening ordnade första 

årsmötet 2013. I och med det mötet började den valda styrelsen intresseföreningens arbete. Vid 2 

annonserade möten får vi in synpunkter från bygdens innevånare. De 2 första uppdragen sköter vi 

inom styrelsen, nämligen informationsmöte om det pågående skolbygget och att få igång arbete med 

anslutning till bredband. 

Ansökningsarbete 

Senare inkommer bland andra önskemål om upprustning av idrottsplatsen, högtalaranläggning, 

belysning mot Sjötäkt och P-plats vid ridbanan. Dessa 4 objekt väljs ut efter att vi fått en förening 

som ansvarig för varje delmål. 

Aspeboda SK skriver och skickar in bidragsansökan för upprustning av idrottsplatsen. 

Aspeboda bygdegårdsförening skriver och skickar in ansökan om köp av högtalaranläggning.  

Aspeboda Ridklubb skriver och skickar in ansökan för anläggande av P-plats 

Åkern Sjötäkts vägsamfällighet skriver och skickar in ansökan om belysning 

Dessa 4 delmål sammanställs och Aspeboda intresseförening skriver gemensam ansökan om 

landsbygdsutvecklingsmedel. Inom styrelsen valde vi detta arbetssätt eftersom vi fick fler personer 

att vara aktiva. För att tala symboliskt blev intresseförening som en bränsletank som fyllde på 

motorerna ute i de 4 delmålen. Det kändes också befriande att inte behöva driva ett projekt så stort 

som omfattade 0,5 miljon. Ansökan lämnades in hösten 2014 och vi fick vår ansökan godkänd som en 

fin julklapp den 23 december.  

Genomförande 

Nu kunde vi gå ut till de 4 föreningarna och presentera hur mycket pengar de hade att disponera och 

inom vilken tidsram. I bifogade rapporter från de 4, framgår hur de arbetat. 

Aspeboda intresseförening redovisar den ekonomiska slutrapporten i början av januari 2016 och den 

godkänns. Vid ett landsbygderådsmöte i Karlsbyheden ger vi en muntlig slutrapport. 

 

Slutord 



De 4 föreningarna har sagt sig vara mycket nöjda med det som åstadkommits av de pengar vi erhållit. 

Och i det instämmer Aspeboda intresseförening  

Sakta men säkert har vi sett medlemsantalet i föreningen öka under de 3 år den varit verksam och 

med det som bakgrund hoppas vi få förslag att utveckla vår bygd. Vi måste också rapportera att 

föreningens sätt att arbeta med bredband, med hjälp av engagerade byombud/ambassadörer visat 

sig vara en snabb och framgångsrik väg till bredband i våra byar 

Aspeboda Intresseförening 

Styrelsen  

Bilagor 

Rapporter från 4 föreningar 

Karta över IP 

Karta på P-plats 

 


