Noteringar från samrådsmöte
Måndag den 22 augusti 2011 i Velinga Bygdegård

Närvarande: Representanter för Lena Gille, Ekedalens samhällsförening, Daretorps
Bygdegårdsförening, Daretorpbygdens Intresseförening, Fröjereds Samhällsförening, Härja
Hembygdsförening, Velinga Bygdegårdsförening, Ottravads Hembygdsförening, Hångsdala
Samhällsförening, Suntaks Sockenstugeförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening och
Dimbo Byalag.
Inbjuden gäst var Eva Hertz, Västergötlands Turistråd.
Ordförande för mötet, Birgitta Andersson, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
1. Ordförande går igenom dagordningen och ger därefter ordet till dagens gäst.
2. Dagens gäst, Eva Hertz, presenterar sig och informerar om kommande
tillgänglighetsinventering. Hon talade om vad det innebär att tillgänglighetsinventera,
vad man inventerar och hur man ska gå tillväga.
–

Allmänna Arvsfonden tillsammans med VG Regionskansliet och Västsvenska
Turistrådet har beslutat om en tillgänglighetsinventering då 20% av Sveriges
befolkning har uttalade behov av olika hjälpmedel.
– Tillgänglighetsinformationen ska finnas där all annan information finns. Syftet är att
de funktionsnedsatta själva ska kunna se hur handikappanpassade lokaler är och om de
klarar av att besöka dem.
– Alla föreningar som har ett hus/lokal bör tillgänglighetsinventera. Eva kommer att
skicka all information om inventeringen som behövs, vid förfrågan.
– Ett sätt att göra inventeringen är att gå i studiecirkel och sedan utföra inventeringen på
plats.
3. Presentation av mötesdeltagarna
4. Birgitta berättar vad en utvecklingsplan är och hur man tar fram en sådan. Man ser vad
som finns just nu i området, vad man vill ha om 20 år och ta fram en vision hur man
ska åstadkomma detta. Ett hjälpmedel till att ta fram planen är spelet Landsbygd 2.0.
Spelet är både riktat till vuxna och barn. Anita Johansson från Leader Ö Skaraborg
kommer gärna ut och redogör för arbetet med utvecklingsplanerna. Varje förening
som gör en plan får 5000 kr.
5. Föreningarna berättar
Fröjereds Samhällsförening berättade att det hade varit mycket folk på sommarens
arrangemang, mopedträffen och invigningen av minigolfbanorna. Planen för hösten är
att komma igång med utvecklingsplanen. Minigolfbanorna är klara, de blev bra men
tog tid. Banorna går att spela på även om kiosken är stängd.
Dimbo Byalag tar upp frågan angående debitering av begravningar, giftermål och dop
för de föreningar som har bygdegårdar/hembygdsgårdar. Orsaken till att frågan lyftes
var att Svenska Kyrkan har gått ut med att alla mottagningar ska vara gratis. Efter
tolkande av Svenska Kyrkans regler gäller följande: begravnings- och dopmottagning
debiteras inte. Bröllopmottagning i samband med bröllop debiteras inte. Men

bröllopsmottagning/fest som inte är i samband med bröllopet och dagarna som bokas
för förberedning av mottagningen debiteras. Om det blir fortsatta problem angående
debiteringen av bröllopsfester ska en skrivelse göras.
Ottravads Hembygdsförenings hemsida är på gång.
Övrigt
Birgitta delar ut information om olika inbjudningar och arrangemang.
-

-

-

-

-

Hemsidecirkeln för byalagen är fulltecknad. Som det fungerar nu lägger Peter
Friberg ut information så fort han får den på landsbygdsnytt. Framtida hemsidor
länkas till landbygdsnytt.se. Startdagen för hemsidecirkeln flyttas eftersom
startträffen krockade med SV:s extrastämma.
8 september pratar Niklas Fällström, ordförande i Leader Ö Skaraborg, om
möjligheter kring pilgrimsleden mellan Kungslena och Hjo och hur boende och
matservering längs leden kan leda till landsbygdsutveckling. Se bilaga I
Västra Götalandsregionen inbjuder till Löwings Ateljé 27 september. Dagen om
partnerskapsmöten börjar kl 9.00 med kaffe och registrering. Handlar om hur
invånare och företag på glesbygden ska få bra servicemöjligheter. Frågor om bla
kollektivtrafik tas upp. Anmälan senast den 19 september. SV står för eventuella
kostnader. Se bilaga II
SV Tidaholm har en GPS-cirkel, ledare är Niklas Ingvar-Nilsson. Start vid 6 st
deltagare. Byalagen kan få egna GPS-cirklar ifall det finns tillräckligt med
intresse. Se bilaga III
Kunskap från förr – inte bara historia, inspirationsdag 1 oktober. Plats: Göteborgs
universitet. Anmälan senast 9 september. Se bilaga IV
På fredag den 25 augusti har Bluesföreningen sin första spelning på Stora Hotellet.
Entré 120 kr exkl mat. Föreningarna ombeds att sätta upp affischer på sina
allmänna anslagstavlor.

Frågan om mötesprotokollet kan skickas ut med mail i PDF-format lyftes och bifölls.
Frågan om att inbjuda den nye miljö- och byggchefen till nästa samrådsmöte lyftes
och bifölls. Han får första punkten på dagordningen.
Minienergimässa den 11 november kl 15.00-19.00. Föreläsningar med bla Johan Tell
och Ulf Bolumlid. Tidaholms klimatfamiljer kommer vara med. Plats:
Disponentvillan. Minimässan är för allmänheten och den är i samarbete med
Västgötabladet och TEAB.
Korrekturläsning av Landsbygdsnytt.se september – oktober. Förslag på ändringar och
tillägg gjordes.
Inbjudan av landsbygdsministern till vårt samrådsmöte har inte lett någonstans men
Herbert Hjälm ska fortsätta att försöka få tag på honom.
Manusstopp för nästa Landbygdsnytt.se (som omfattar november, december och
januari) är den 17 oktober.
Nästa samrådsmöte hålls den 24 oktober i Dimmehus Dimbo kl 19.00.
Vid pennan
Cindie Andersson

