Noteringar från samrådsmöte
Torsdag 14 april 2011 i Hångsdalagården.
Närvarande: Representanter för Fröjereds Samhällsförening, Suntaks Sockenstugeförening, Hångsdala
Bygdegårdsförening, Härja Hembygdsförening, Ekedalens Samhällsförening, Klämmesbo
Bygdegårdsförening, Velinga Bygdegårdsförening, Ottravad Hembygdsförening, Dimbo Byalag,
Folkabo Samhällsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening och Lena Gille.
Inbjuden gäst var Peter Lidström.

Ordförande för mötet, Birgitta Andersson, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Ordförande går genom dagordningen.
2. Dagens gäst, Peter Lidström, presenterar sig och talar om vad han tycker är viktigt för
kommunen; att små företag är lokalt anknutna, att det måste utvecklas samverkan mellan
skola och näringsliv, att arbetsmarknaden finns i små och medelstora företag och att det är
viktigt att ta vara på Ung Företagsamhet och entreprenörskapet (arvet av detta) i
Tidaholm. Viktigt är också att ha en handelsstrategi som ska samverka med
landsbygdsutvecklingen och att få in "knallar" från landsbygden till torghandeln.
-

-

-

Peter Lidström blir som en kontaktperson mellan landsbygdsgrupperna och
kommunen. Alla är välkomna att ringa till honom och han vidarebefordrar om han inte
kan svara på det aktuella ämnet. Alla kallelser till samrådsmöten, protokoll från dessa
skall sändas till honom och Peter kommer på möten om han kan och vill.
Landsbygdsgrupperna ska göra en inventering av företag i byarna för att ge denna till
Peter Lidström. Område, bransch och antal anställda.
Att både kommun och landsbygdsgrupperna tänker på landsbygdsutveckling; vad vill
vi egentligen?
Förslag att upprätta en ekonomisk karta. Hur mycket skatt som kommer in från
landsbygden till kommunen och hur mycket kapital? som går tillbaka till landsbygden.
Kan detta vara ett ex-jobb för högskolan?
Ett annat förslag på ex-jobb är att göra en inventering av kompetens i kommunen.
Ett medborgarförslag till kommunen angående anställning av en EU-samordnare skall
utformas och lämnas in. En tjänsteman som hjälper kommun och företag att ansöka
om bidrag från EU.

3. Föreningarna berättar:
Hångsdala Bygdegårdsförening har köpt in ett vattenlås samt lågenergilampor till
Hångsdalagården. Föreningen har också blivit miljödiplomerad.
Daretorpsbygdens Intresseförening berättar om sin hemvändardag och att sommarcafé ska
arrangeras.
Folkabo samhällsförening ska städa upp runt byområdet, rensa bäcken, städa diken o.s.v.
Ove Bank berättade också om den stora transformatorstationen som planeras alldeles intill
samhället. Den ska bli cirka 20 meter högt, föra vidare elektricitet från vindkraft, och leda
ström från Folkabo till Larv och där kopplas på till en större elledning.
Dimbo Byalag berättar att Sofia Källgren och Robert Wells ska uppträda i Dimbo Kyrka.
De planerar också byte av värmeanläggning.
Velinga Bygdegårdsförenings Quiz är redan fullbokad!

Klämmesbo Bygdegårdsförening har försökt arrangera ”Minuten” men fått ställa in p.g.a.
för få anmälningar. Annars är arbetet med Pilgrimsleden det stora projektet just nu.
Ekedalens Samhällsförening berättar att Lindängens ungdomar bjuder på bullar och bröd
till billigt pris i Kyrkans lokaler. Detta sker torsdagar, jämna veckor och alla intäkter går
till länder där ungdomar behöver hjälp.
Härja Hembygdsförening skall ha föreningsstämma fredag 15 april. Man har avverkat
träd där idrottsplanen skall ligga. Tyvärr har väghållningsstenar längs med landsvägen
blivit flyttade under vinter av snö och plogbilar. Härja har haft möten om planerade
vindkraftverk.
Fröjereds Samhällsförening har haft årsmöte, hela styrelsen utom valberedningen är
omvald, styrelsen har tagit på sig ansvaret för valberedning tillsvidare. Man planerar att
bygga nya minigolfbanor där de gamla ligger idag. Det blir förmodligen färdigbyggda
banor man köper. Man ska sätta upp ett staket vid badet p.g.a. kanadagässen, planerar
också att renovera vid badplatsen. Bryggan ska läggas i snart och som vanligt blir det ett
mopedlotteri. Antagligen fortskrider ombyggnaden av församlingshemmet. Fröjereds
Samhällsförening leder också arbetet med den lokala utvecklingsplanen och involverar
bl.a. LRF, fotbollsföreningen och kyrkorna i detta.
Suntaks Sockenstugeförening ska handikappsanpassa toaletterna i sockenstugan. De
funderar på om de kan få bidrag från Boverket för detta.
Lena Gille skall ha en Påskeld strax innan byn från väg 26 sett. Man fortsätter sina
byvandringar och dessa kan komma att kommersialiseras senare. Stigen upp till Högeklint
skall röjas, den är oframkomlig nu. I Pilgrimsprojektet, Kungslena – Hjo, ska första
stolpen sättas ner. På Svenstorps egendom blir det samling och sedan promeneras det till
bron över Yan. Man har tagit upp utvecklingsplanen.
4. Utvecklingsplaner för de olika byalagen diskuterades vidare. Planen skall göras av de
olika landsbygdsgrupperna i samverkan med Tidaholms Kommun. Varje byalag får efter
genomförande 5000 kr från Leader. En bra projektledare skulle vara Anita Johansson från
Berg, Skövde. Ett effektivt sätt att utveckla planerna är att göra det i studiecirkelform, och
ställa sig frågan vad man vill ha om 20 år. Birgitta Andersson visade spelet 2.0, det är ett
spel om landsbygden och om man spelar alla tio steg så har man sin utvecklingsplan klar.
Spelet kan vara ett bra sätt att få med alla i arbetet kring utvecklingsplanen, unga som
gamla.
Landsbygdsgrupperna kommer att presentera idén om att göra en utvecklingsplan för sina
respektive medlemmar och sedan låta den mogna, därefter tar man ställning. Lena Gille
och Fröjereds Samhällsförening har börjat så smått med arbetet med planen, Härja
Hembygdsförening planerar att börja.
5. Intresset för Hemsidecirkeln för landsbygdsgruppernas hemsidor har varit svalt.
Föreningarna skall undersöka om det finns någon i föreningen som är intresserad av att
hålla i och regelbundet uppdatera hemsidorna. Cirkeln startar vid 6 deltagare, maxantalet
är 8 stycken. Frågan om att ha en kalender på den gemensamma hemsidan där varje
landsbygdsgrupp lägger in arrangemang kom upp. Man klickar på datumet och all
information om vad som händer då visas. Frågan angående detta kan tas upp i
studiecirkeln.

Övrigt
-

Att få de nyinflyttade involverade i bygdens förening är svårt. Ett sätt att få bra
kontakt är att besöka de nyinflyttade inom 14 dagar och det brukar vara mycket
uppskattat. En i styrelsen tar personlig kontakt och tar reda på vad man behöver hjälp
med, vilka frågor de nyinflyttade har. Vill de vara i fred låter man dem vara men oftast
är besöket varmt välkommet och chansen att de går med i föreningen ökar dramatiskt.

-

Korrekturläsning av Landsbygdsnytt maj-aug. Förslag på ändringar och tillägg
gjordes.

-

Ordförande Birgitta Andersson delade ut informationsblad om hur man kan stoppa att
EU lägger moms på föreningars ideella arbete och även en inbjudan till utbudskväll i
Grästorp delades ut. Medverkan i Konstnatta togs upp, senast anmälningsdag är 25
april och man ska meddela Falköpings.. (matokultur.se). Kostnad för byalaget för
Konstnatta är 500 kr. Birgitta berättade också om Panikteaterns nya pjäs, Tid för
avgång- en skenbar komedi, premiär hösten 2011.

-

U6- cykelveckan har haft ett möte. Man har lovat bättre annonsering av datum och
sträckor, informationen ska skickas ut i brevlådorna, inte bara i tidningen. Detta kan
komma med i Landsbygdsnytt om information kommer in i tid och att man kan tänkas
betala för de extra sidorna. Mer flexibla spärrvakter har också utlovats.

-

Ansöka från Kultur- och Fritidsnämnden om extra bidrag (1000 kr) för höjda
energikostnad p.g.a. den svåra vintern. Föreningarna fick extra bidrag förra året för
detta.

-

Manusstopp för nästa Landsbygdsnytt (som omfattar september och oktober) är 15
augusti. Tidningen kommer ut i brevlådorna den 2 september.

Nästa samrådsmöte håll den 22 augusti i Velinga Hembygdsgård kl. 19.00.

Vid pennan
Cindie Andersson

