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Hur ser framtidsdrömmarna ut i Torup? Och vad vill befolkningen
med Rydöbruk? Tisdagen den 9 november bjöd LISA in till
framtidssmedja på det lokala gästgiveriet i syfte att få ta del av
ortsbornas tankar och önskemål inför framtiden.

En av LISAs målsättningar är att skapa lokala utvecklingsplaner i medlemsorterna.
Sedan tidigare pågår ett sådant arbete bland annat i Unnaryd. Nu har turen även
kommit till Torup och Rydöbruk i Hylte kommun. 

Tisdagen den 9 november bjöds ortsborna in att delta i LISAs Framtidssmedja på
Torups Gästgifaregård. Ena flygeln förvandlades under dagen till en utställning där
man dels kunde ta del av planerna på att bygga ett företagshotell vid ortens södra
infart. Dels fanns det möjlighet att titta på och låta sig inspireras av en utställning
där elever vid Torups skola berättar om och beskriver visionerna för sin hembygd.
Framförallt gavs det tillfälle att diskutera framtidsplaner för orterna med Margareta
Ivarsson som fanns på plats för att samla ihop åsikter och förslag. Lena Hagman
och Joanna Surowka från LISA projektet deltog också i arbetet. 

-När vi påbörjade arbetet med en lokal utvecklingsplan i Unnaryd tidigare i år gick vi
mer traditionellt tillväga genom att kontakta nyckelpersoner, identifiera pågående
lokala projekt och slutligen bjuda in till stormöte. Utifrån resultatet på mötet bildades
sedan mindre arbetsgrupper. I Torup har vi en lite annorlunda mobiliseringsprocess,
där alla invånare för möjlighet att komma in till oss och tycka till. Jag tror att fler
kommer till tals på så vis, det är inte alla som vill stå upp och prata inför en massa
folk på ett stort möte, säger Lena Hagman. 

Och visst passade ortsborna på att säga sitt när nu tillfälle gavs. Elsie och Rune
Abrahamsson samt Roger Andersson, alla bosatta i Rydöbruk, hade mycket att
berätta om relationen till sin bygd. Om en ort med billiga bostäder och förhållandevis
god inflyttning. Många unga invånare, många tyskar och danskar. Men med en trist
återvinningsstation mitt i byn, nedgångna busskurer och dåliga
parkeringsmöjligheter vid skolan för att nämna några önskvärda åtgärdsområden.

-Det första intrycket gör allt och det finns mycket att göra. Samtidigt kan man inte
göra allt. Ibland kan det räcka med en nyklippt gräsmatta, trevliga välkomstskyltar
och blommor som inte är vissna, säger Roger Andersson. 
Han läste en tidningsannons om LISAs framtidssmedja och blev glad. Glad över att
någon annan vill vara med och dra det tunga lass som de ideella krafterna i byarna
ofta drar själva. Känslan av att det finns någon som lyssnar och vill bidra till
landsbygdens utveckling betyder mycket. 

Och det är just den känslan och den lokala förankringen som Lena Hagman
eftersträvar – att invånarna uppfattar LISA som en slags lots som kan kanalisera
visioner och fungera som en länk mellan befolkningen och olika samarbetspartners.
Samtidigt kan LISA även bidra med att finansiera workshops och studiebesök som
ett delmål i arbetet med att utveckla orterna. 
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-I Torup kan vi till exempel redan nu säga att många utvecklingsfrågor kommer att
beröra kommunens samhällsbyggnadskontor. Folk vill ha bättre cykelvägar, de vill
att Falkenbergsvägen läggs om och att korsningar och övergångsställen blir bättre.
Då är det naturligt att vi i ett tidigt skede är med och upprättar kontakter med just
samhällsbyggnadskontoret, säger hon. 

Den lokala utvecklingsplan som arbetet så småningom ska utmynna i ska bestå av
ett dokument om orternas historia, hur nuläget ser ut samt vilka framtidsvisioner
som finns. De första delarna är klara, men framåtblickarna görs alltså tillsammans
med lokalbefolkningen.
-Nu har vi fått in en massa framtidsvisioner och ska sammanställa materialet där vi
listar vad de boende prioriterar och skissar på hur deras mål kan uppnås. Utifrån
detta upprättar vi sedan en lokal, levande utvecklingsplan som det sedan är
meningen att bygden ska ta över. Innan årsskiftet ska vi ha fått igång en
efterföljande process med engagerade invånare, säger Lena Hagman. 

Text: Hanna Johansson

0

Landsbygdsutvikling i Skandinavia, LISA
Lead partner Region Halland, prosjektleder Susanne Paulsson, e-post: susanne.e.paulsson@regionhalland.se
Webredaktør Svein Øderud, Knutepunkt Sørlandet, e-post: so@knutepunktsorlandet.no

Sharepoint (krever pålogging)

Tekst og bilder på denne siden er beskyttet ved norsk opphavsrettlovgivning, og kan ikke brukes uten samtykke fra rettighetshaver -  © Copyright 

Prosjektet støttes økonomisk av: 

Utviklet av Netlab   |   Publiseres i eRedaktør

mailto:susanne.paulsson@regionhalland.se
mailto:rrl@knutepunktsorlandet.no
https://sps.regionhalland.se/projektledning/infrastruktur/lisa/default.aspx
http://www.interreg-oks.eu/se
http://www.netlab.no/
http://www.eredaktor.no/

	www.lisakask.se
	Lokal utvecklingsplan tar form - LISA


	Atb2NoLVJ5ZCVGNmJydWstLmFzcHgA: 
	form1: 
	sokeord: Søk..




