Samrådsmöte i Valstad Caf
Samrådsmöte i Klämmesbo Bygdegård
Datum: 2017-04-12

Närvarande var representanter för
Fröjereds Samhällsförening. Vättaksgården, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja
Hembygdsförening, Dimbo Byalag, Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening, Klämmesbo
Bygdegårdsförening, Mobackens Bygdegårdsförening, Daretorps Bygdegårdsförening och SV.
Birgitta hälsade välkommen till möte tillsammans med Berit och Yngve från Klämmesbo bgd.
Kvällens gäster kom från föreningen Vi Unga, Maya Lindvall och Robert Karlsson. De berättade om
sitt pågående arbete i projektet vars syfte är att starta och stötta Vi Ungaföreningar.
För att starta bör man vara minst 5 st, 1 träff per år är obligatorisk: årsmötet.
Därutöver kan gruppen träffas när och hur mycket de vill. I samverkan med SV kan man utveckla
både förening och intresse bl a i studiecirkelform. Ett stort nätverk med andra Vi Unga klubbar i
Sverige får man tillgång till och det anordnas även lägerverksamhet för de som vill.
Slutsatsen av kvällen blev bl a att har vi ett hus eller en lokal att erbjuda unga finns stor möjlighet att
starta verksamhet tillsammans. Intresseområden kan vara vitt skilda men nämndes bland annat:
LAN (kräver fiber), bakning, epatraktorer, kaninhoppning, bordsspel, teater och dans.
Oavsett ämne så är att starta och driva en egen förening ofta en mycket positiv lärdom för
deltagarna att ha med sig in i vuxenlivet.
Enkla start kit i fem steg finns för att underlätta för ungdomarna som vill starta.
Maya och Robert kommer gärna ut till er som har en grupp ungdomar som ev vill starta
så berättar de om förutsättningarna och hjälper dem igång. Så tveka inte!
Fråga unga i er närhet: VAD vill ni göra? Vi hjälper er!
Kontaktuppgifter:
Robert 0723-257068 robert.karlsson@sv.se. Maya 0709-504384 maya.lindvall@sv.se
Åsa och Birgitta informerade om aktuella kurser och inbjudningar liksom det nu startade projektet
Outdoor Hökensås, vilket syftar till att kartlägga friluftsutbudet inom hela Hökensåsbygden för att
långsiktigt öka naturturismen i området.
Birgitta informerade också om ett svar från TEABs VD på senaste kommunstyrelsesammanträdet där
man frågade vad som händer i kommunens ytterområden när Telia "klipper" kopparledningarna:
TEAB kommer att ombesörja att alla får tillgång till fiberuppkoppling oavsett var i kommunen man
bor.
Arrangemanget Motorlördag (6 maj) förstärks i år av Arbetslivsmuseernas dag, vilken
uppmärksammas på Vulcan ön med över 40 utställare och sekelskiftsbröllop.
Musik i Tidaholm, som just nu sammanställer kulturaktiviteter för sommaren, har manusstopp den
28 april. OM din förening har något arr inom dans, musik eller teater som sker före 15 september så
kan detta komma med i nästa tryck (vilket sker på baksidan av Kyrkfönstret). Hör av dig till Åsa på SV
i så fall.
En god fika bjöds och med den korrekturläsning av Landsbygdsnytt.

Tidigare beslut Landsbygdsnytt och Samrådsmöte
Manusstopp
18 augusti
12 oktober

Utgivning
8 september
3 november

Nästa möte
23 augusti Härja Hembygdsf
18 oktober i Mobackens Bgd

Birgitta riktade ett stort tack till föreningen för gott fika och värdskap. En tillönskan om en
riktigt skön sommar till alla och uppmaningen ”kör försiktigt hem” avslutade kvällen.

Vid pennan

Åsa Bergman, SV Tidaholm

