Samrådsmöte i Valstad Caf

Samrådsmöte i Daretorps Bygdegård
Datum: 2018-04-12

Närvarande var representanter för
Hångsdala Bygdegårdsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja
Hembygdsförening, Dimbo Byalag, Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening,
Daretorps Bygdegårdsförening, Velinga Bygdegårdsförening, Mobackens
Bygdegårdsförening, Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, Vättaks Byalag,
Ottravads Hembygdsförening samt SV.
Ordförande P-O Graaf hälsade välkommen och berättade kortfattat om
Bygdegårdsföreningens historia.

Kvällens gäst var Stefan Johansson som till vardags arbetar inom räddningstjänsten.
Han berättade om hjärtstartare. Inköps- och driftskostnaderna skiljer en del beroende på
märke. Diskuterades om ev samköp i föreningar där man vid arrangemang lånar hjärtstarten
av varann. Ev går det också att göra en gemensam upphandling för att pressa priset något.
Inköpspris ligger på mellan 13-18.000 kr + moms. Batteri och plattor har en livslängd på i
snitt 4 år, byte av dessa kostar ca 2800:Frågan om ev bidrag från kommunen till inköp lyftes. Beslöts att undersöka möjligheten.
En App med namn ”räddahjärtat” visar alla registrerade hjärtstartare i området.
Om man genomgått en Hjärt-lungräddningskurs (HLR) kan man anmäla sig som SMSlivräddare.
Detta innebär att om en person i ens närhet blir livlös skickas ett larm till SMSlivräddarens
mobil. Han kan då snabbt kolla var närmsta hjärtstartare finns, hämta den och på så sätt
snabbt komma till undsättning.
Om din förening vill erbjuda era medlemmar en HLR-kurs går det bra att kontakta SV för
att boka lokal och utbildare. En idé kan vara att fler föreningar går samman och gör
gemensam sak, max 20 personer kan delta per kurs.

Det bjöds på gott fika.
Därefter korrekturlästes Landsbygdsnytt och justeringar gjordes på plats.
Birgitta Andersson, ordförande för mötet tar vid.
En ”pratrunda” gjordes där föreningarna berättade om aktualiteter hos dem.
Åsa informerade därefter om Arena 2018. En vecka där Västarvet lyfter fram Tidaholms rika
natur- och kulturliv. Alla deltagare inbjöds att delta vid presskonferens 24 april kl 14.00 på
Tidaholms Museum. En folder med hela veckans program tas fram i dagarna.
Välkommen till SVs kontor att hämta när du har vägarna förbi.
Sprid gärna till alla i din förening, grannar och bekanta!

Språkvän – ett projekt i samverkan med kommunen.
Projektet som pågår hela året handlar om att matcha människor från olika kulturer men med
liknande intressen med varann. Förhoppningen är att det ska ge nya vänner och spännande
inblick i andra kulturer.
Är Du intresserad?
Maila till sprakvan@tidaholm.se eller ring projektledare Ahmed Itani tel 0502-606447 så
berättar han mer!

Landsbygdsnytt.se
Vår egen hemsida som sköts av Peter Friberg kan bli ännu bättre. Aktuell information, gärna i
pdf format, skickas till Peter så uppdaterar han sidan så snart han hinner. Det kan t ex vara
en länk till egen FaceBooksida, Intagramkonto eller ett arrangemang.
Han vill också gärna ha synpunkter och förslag till hur sida kan bli bättre och mer läsvärd.
Maila honom på webmaster@landsbygdsnytt.se eller ring 070-533 68 23

Tidigare beslut om datum för Landsbygdsnytt och Samrådsmöte
Manusstopp

Utgivning

Nästa möte

17 augusti

7 september

23 augusti Dimmehus

OBS! Höstens blad omfattar september – december månad.
Det blir alltså endast 1 utskick under höstterminen.

Förslag och önskemål om intressant gäst
att bjuda in till nästa möte lämnas till SV tel 0502-10058, alla tips mottages tacksamt!

Birgitta avslutar mötet med att önska alla en fin vår!

Vid pennan
Åsa Bergman SV Tidaholm

