Noteringar från samrådsmöte
i Klämmesbo Bygdegård
12 april 2012
Närvarande: Representanter för Daretorpsbygdens Intresseförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening, Härja
Hembygdsförening, Fröjereds Samhällsförening, Holma-Baltaks Bygdegårdsförening, Dimbo Byalag, Ottravads
Hembygdsförening, Kymbo Byalag, Velinga Bygdegårdsförening, Folkabo Samhällsförening, Ekedalens
Samhällsförening , Mobackens Bygdegårdsförening samt representant för SV Tidaholm.

Berit Jonsson hälsade välkomna till Klämmesbo Bygdegård
AKTUELLT I BYGDEN
Härja: Väntar på svar ang sin ansökan om pengar hos Boverket gällande handikapp ramp och
hörslinga till Hembygdsgården. hoppas på bra väder så de kan färdigställa sin Mini
idrottsplats och inbjuda till invigning i sommar!
Ekedalen: lever vidare! Årsmötet i mars ajournerades och en valberedning tillsattes. Troligen
väljs en ny styrelse vid återupptaget årsmöte före den 15 juni.
Folkabo: En jazzkonsert med ett gäng från Norge är bokad: söndag 22 april kl 18.00
Daretorpsbygdens Intresseförening: Årsmötet är nu genomfört, hela styrelsen sitter kvar.
Trots dåligt väder på annandagpåsk gick 25 personer den traditionella tipspromenaden.
Planerar att genomföra sommarcaféer under juli månad.
Knuttimringscirkeln har nu satt fart igen. En ny sådan kommer att starta i Fröjered inom kort!
Sveriges Skogsallmänningar planerar en exkursion i Daretorp samt ett besök i kulturladan den
12 maj, ca 300 personer väntas delta!
Klämmesbo: Genomför nu Bygdeutvecklingsträffar. Där framkommer fler och fler idéer för
bygden. Många barn har fötts och det kommer nya efterhand. Att locka dessa och föräldrar till
bygdegården ses som angeläget och troligen kommer speciellt tillfälle för dessa att ske.
Totalt hyrdes bygdegården ut vid 21 tillfällen under 2011. Barn- och släktkalas ökar.
Velinga
Ändrar starttid för sina traditionella promenader. Arbetet med ny Velingabok har startat. Har
genomfört ett antal Quizkvällar, till den kommande är hela 15 bord tingade.
Lena Gille
Bygdeutvecklingsplan är under framtagande. Förhoppningsvis leder detta till ett utökat
nätverk bland både ortens företagare och boende.
Ny kassör valdes på årsmötet. Föreningen är nu i startgroparna för årets Lena Marten.
Kymbo
Övertagandet av församlingshemmet ligger ”på is” då vattenkvalitén är dålig och detta bör
åtgärdas av Kyrkan.
Dokumenterar nutid i Kymbo. Planerar att göra en CD-skiva med info om fastigheterna,
boende och små berättelser om bygden.
Ottravad
Har haft årsmöte. Startat studiecirkel med syfte att dokumentera bygden, kanske göra en bok
tillslut.
Dimbo
Turistbyrån efterfrågar små häften att ”sticka i handen” på turister.

Kör för 9e året i rad sin populära Ölprovningskväll. Har installerat luft-vattenpump
i Dimmehus. Denna har sponsrats av Boverket 50%, kommunen 30%, föreningen har själva
lagt 20%. Fiberkabel finns nu framtagen till Dimbo!
Holma-Baltak
bjuder in till stormöte den 19/4 tillsammans med kommunen.
Om en utvecklingsplan tas fram ges möjlighet till bidrag om 100.000:- för att MOTVERKA
förslumningen i samhället. Förhoppningar finns om tvångsförvaltning på en del fastigheter.
Cirkeln som dokumenterar Holma-Baltak har fortsatt väldigt många deltagare. Möjligen
arrangeras en hemvändardag i anledning av detta i höst då det bl a saknas
identifiering av fotografier från förr.
Suntak
har visat filmen om Grunnevad, stort var intresset för denna.
Fröjered
Ändrar om vid badplasen då de vill iordningställa en handikapptoalett där.
Byalagens Bouleserie genomförs även i år.
poängteras att detta är en viktig begivenhet i byarna. Stor social gemenskap och många roliga
möten sker hela sommaren. SVs vandringspris står på spel…
LEADERPROJEKTET ”Besöksnäringsprojektet”
En projektledare anställs i dagarna. Denne kommer troligen att kontakta föreningarna med
frågor om besöksmål, tillgång till lokaler osv. inom kort.
LANDSBYGDSRIKSDAG
genomförs i år under september månad i Ronneby. SV har förhoppning att via Leadercheck
kunna bjuda 4 st lokala Landsbygdsutvecklare på deltagaravgiften.
Intresserade anmäler sig till SVs kontor senast 15 maj! tel 0502-100 58
Blir det många intresserade kanske vi kan göra plats för någon ytterligare…
U6-DAGARS
Mötet slår fast att det är ett värdefullt arrangemang för kommunen.
En informationsträff har genomförts av Tomas Rehn, ansvarig för tävlingen.
Samma rutiner som förra året gäller förutom en ändring i bansträckningen dag 3, inom
tätorten. Han arbetar enligt egen utsago hela tiden för förbättring.
Lovar att köra ut lappar med information till alla hushåll längs sträckorna.
Tävlingarna startar mellan 9-10.00 och pågår till ca kl 18.00 varje dag.
KORREKTURLÄSNING och FIKA
ÖVRIGT
- Inbjudan till Bergs Bygdegård och teater i Undenäs delas ut.
- Lokalt möte om Mekelsmäss sker tisdag 17/4 i Tidaholm.
- Lars Westermark berättar kort om Teknikroligt som nu spridit sig till Tidaholms andra
skolor genom ytterligare stöd från Leader. Syfte är att lära ut kunskap till lärarna som
sedan överför till barnen.
SV har erhållit pengar från Din Elmiljöfond och kommer nu att kunna sprida projektet
i alla Skaraborgs kommuner.
Förhoppningsvis får vi många teknikintresserade ungdomar som utbildar sig till
ingenjörer för att på sikt möta efterfrågan från stadens industrier.
Vår nye skolchef är mycket positiv till projektet.
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Lars Westermark tackar alla för många trevliga möten och poängterar vikten av alla
landsbygdsevenemang som genomförs i kommunen. ”Utan er vore det inte alls den
”farten” som det är idag!”
Gösta Cronholm passar också på att tacka Birgitta Andersson för all hjälp med Leader
ansökningar osv för Härja Miniidrottsplats.
Herbert Hjelm påpekar att Sveriges Hembygdsförbund förlagt sitt årsmöte
till Tidaholm den 13 maj i år.
Beslöts att inbjuda antingen den nyanställde projektledaren för besöksnäringen eller
den nye Näringslivschefen till höstens första möte.

Nästa Landsbygdsnytt gäller september och oktober månad.
Det ska ut i brevlådorna den 7 september. Manusstopp är 22 augusti.
Sista Landsbygdsnytt för i år gäller nov-dec-jan.
Detta skall delas ut 2 november. Sista dag för manus till SV är 16 oktober
Nästa landsbygdsmöte hålls den 27 augusti i Parhuset Daretorp.
Birgitta avslutar mötet med att önska alla en skön sommar!
Vid pennan
Åsa Bergman, SV tel 0502-100 58

