Noteringar från samrådsmöte
Torsdag 11 april 2013 i Mobacken.
Närvarande: Representanter för Fröjereds Samhällsförening, Härja Hembygdsförening, Ekedalens
Samhällsförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening, Velinga Bygdegårdsförening, Dimbo Byalag,
Daretorpsbygdens Intresseförening, Mobackens Bygdegårdsförening, Kymbo Byalag, Folkabo
Samhällsförening, Suntaks Sockenstugeförening, Ottravads Hembygdsförening och Lena Gille.
Inbjudna gäster var Sören Runnestig, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt.

Birgitta Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Ordförande går genom dagordningen, en extra punkt om film lades till, och lämnar över
ordet till Magnus Hedström och Roger Andersson.
2. Magnus och Roger presenterar Affektfilms projekt om Falks grav. Johan Fågelström
ska spela in en film om Falk och hans öde. Målet är att den ska sändas på TV. Filmbolaget
söker upplysningar, tidsenliga platsförslag för inspelning, statister. Se bilaga 1 och 2.
Magnus Hedström berättar dessutom kort om filmen om Hökensåsbygdens
medeltidshistoria – Utridarvägen som han och Roger arbetar med.
Birgitta Andersson berättar om Mässan på Gamla Torget 20/4. Mässan är första steget i
Besöksnäringsprojektet som pågår i Tidaholm. Projektet går ut på att få hit turister, få dem
att övernatta, samt gynna Tidaholm. Mässan 20/4 är mellan kl 10.00-13.00 och ska visa
upp Tidaholm för tidaholmarna. Stf. Vuxenskolan ska sälja hembygdsböcker samt dela ut
det kommande Landsbygdsnytt, Daretorps Intresseförening ska medverka, likaså
föreningen om Pilgrimsleden.
Sommarkyrkor kommer att finnas öppna från vecka 26-32. En kyrka, en vecka var,
förutom Kungslena som har två veckor. Öppna och bemannade kyrkor är:
Vecka 26 Baltak
Vecka 27 Hömb
Vecka 28 Vättak
Vecka 29 Dimbo-Ottravad
Vecka 30 och 31 Kungslena
Vecka 32 Härja
Ordet lämnas till Sören Runnestig som berättar om arrangörsstöd – ”underskottsstöd” för
kulturarrangemang. Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt har fått pengar att fördela. En förening
måste vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund för att kunna få stödet.
Kulturarrangemanget måste vara med en professionell artist. En förening kan ansöka om
10.000:- fyra gånger per år.
När man ansöker ska man ta upp kostnad för artist, kostnad för annonsering, intäkter av
biljetter (ej matintäkter!). Efter arrangemanget sammanställer man de faktiska kostnaderna
och intäkter och skickar in en redovisning. Detta oavsett om man gick plus eller minus.
Det är ett plus att söka tillsammans med Stf. Vuxenskolan.
För att se blanketter för ansökan och redovisning se bilaga 3 och 4. För mer info se
www.bygdegardarna.se och klicka sedan på distrikt, Skaraborg, kultur och arrangörsstöd.

Cindie Andersson och Birgitta Andersson var på Lokalekonomidagarna i Herrljunga där
man fick information hur man finansierar landsbygdsutvecklingen.
Birgitta berättar om ”öronmärkta” konto på lokal bank. Man kan sätta in sina pengar och
spara som vanligt men att när banken lånar ut de pengarna ska de gå till den lokala
utvecklingen eller ett speciellt projekt.
KGF social ekonomi var ytterligare en sak som togs upp i Herrljunga. KGF erbjuder
finansiering och garantier till föreningar, kooperativ, sociala företag, samfund, stiftelser,
byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland. För mer info se bilaga 5.
Gula Huset i Uddebo har fått samhället Uddebo i Tranemo kommun att leva upp. Allt
började med att 5 personer köpte en nedlagd och förfallen textilfabrik och började
renovera den. För att få in pengar anordnades ankrace (inte med gummiankor utan de
klädde ut sig och besökarna fick buda på vem de trodde skulle vinna), man anordnade
konstpaddlingar, satte rekord i hur många som målade av samma sak (och därefter sålde
tillbaka alstren till målarna för 100:-) Man behövde skrapa huset och gjorde på följande
sätt, man delade in husfasaden i skraplotter och varje person fick sedan skrapa sin lott på
ungefär 1 kvadratmeter. De har även en ideell mäklarservice som har sålt de flesta av de
tomma husen i byn. De har kostat mellan 50.000-300.000.
Stf. Vuxenskolan ska bjuda in Carolina från Gula Huset till Tidaholm för en föreläsning.
Anita Johansson, Hela Sverige ska leva, uppdaterar adressuppgifter så skicka gärna in till
henne. Se bilaga 6.
Föreningen Hela Sverige ska leva har en byalagsförsäkring. Den är gratis och likaså är
medlemskapet i föreningen. Se bilaga 7.
Studiecirklar på landsbygden går att genomföra. Ledaren kan åka ut till en samlingslokal
och hålla cirkeln där istället för att 5-10 skall behöva åka in till Tidaholm. De cirklar som
diskuterades var; att slå med lie, hur man hässjar och stackar hö, cirkel i västgötska ord
och dialekter, engelska och nybörjartyska i Dimbo, bakning/surdegsbröd, tovningscafé i
Klämmesbo våren 2014. Ove Bank håller Sol och Vind-cirkel även i höst om intresse
finns.
Samrådsmöten i höst är i Dimbo 21 augusti och i Madängsholm 17 oktober. De förslag på
personer som ska inbjudas är någon från myndigheten samt Tidaholms kommun som kan
tala och diskutera om fiber, mobiltelefon och uppkoppling på landsbygden. Kommunens
trygghetslarm måste ha en fast uppkoppling med kopparledning för att fungera. Detta
borde diskuteras med kommunen, köpa in nya larm som inte behöver fast uppkoppling är
ett förslag. Vägars tillstånd på landsbygden kom också upp.
3. Fika samt korrekturläsning av Landsbygdsnytt genomförs.
4. Övriga frågor:
• Fröjered tar upp frågan om lokal polis på orten. Neddragningar gör så att den lokala
polisen försvinner. Det beslutades att Landsbygdsgrupperna skall göra en gemensam
skrivelse om att Tidaholmspolisen skall få vara kvar. Birgitta Andersson, Cindie
Andersson och Ulla-Britt Thilén ska ta fram ett förslag på skrivelse.
• Gemensam policy för uthyrning av bord och stolar diskuterades. Vissa bygdegårdar
lånar ut gratis, andra tar betalt. Slitage uppstår vid transporter och utlåningen inverkar
menligt på uthyrningen. Hur ska man göra? Inget beslut togs.
• Telekommunikation och att lägga ner fiber på landsbygden är en viktig del i
landsbygdens överlevnad. För att detta ska hända brukar de boende själva få bekosta
nedläggningen. De boende bildar en ekonomisk förening och kostnaden brukar ligga
mellan 17.000-25.000 kr per hushåll. En totalentreprenad för hela projektet
rekommenderas! Det är även viktigt att bilda rätt sorts ekonomisk förening så att man
slipper en skattesmäll. Det finns bidrag att söka.

Om man funderar på att lägga ner fiber kan man prata med Alf Bonander,
projektledare och kassör i Larv och Längjum Fiber ekonomisk förening. Se hemsida
http://larvlangjumfiber.larv.se/

Nästa samrådsmöte hålls den 21 augusti i Dimmehus, Dimbo kl. 19.00.
Vid pennan
Cindie Andersson

Tillägg
Information från Lena Jonsson, Daretorpsbygdens Intresseförening
Söndag 7 juli kommer Daretorpsbygdens Intresseförening att åka på en studieresa. Det
kommer bli en heldag och man kommer besöka Wallbysörgården, ett kulturreservat med
fornlämningar i landskapet, t. ex. en fornborg och en orörd 1840-tals gård. Logården i
Odensåker åker man till också. Där kommer man att äta samt se utställningen av
lantbrukssaker, Klockarebolet, den medeltida miljön runt kyrkan och se arkivet för
dokument och foton. Eventuellt kommer man besöka Binnebergs Tingshus.
Man samåker i bilar och man delar kostnaden för den bilen man färdas i. Avgifter för
entréer och guidningar kommer att bli 200-250 kr/person.
Vid mån av plats kan personer som inte är med i föreningen följa med! Är du intresserad?
Hör av dig till Lena, tel 0502-203 44.

