Noteringar från samrådsmöte
Måndag den 24 oktober 2011 i Dimmehus

Närvarande: Representanter för Lena Gille, Ekedalens samhällsförening, Daretorpsbygdens
Intresseförening, Fröjereds Samhällsförening, Härja Hembygdsförening, Velinga
Bygdegårdsförening, Ottravads Hembygdsförening, Suntaks Sockenstugeförening, Klämmesbo
Bygdegårdsförening, Dimbo Byalag och Studieförbundet Vuxenskolan
Inbjuden gäst var Marcus Johansson, Rescue Team Skaraborg..
Ordförande för mötet, Birgitta Andersson, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Därefter godkänns dagordningen och sen får dagens gäst ordet.
1. Hjärtstartare
Marcus presenterar sig berättar sedan om HLR och Hjärtstartare. Han talade mycket
om hur viktigt det är att agera snabbt när något blir sjuk. Man kan aldrig göra fel, allt man
gör är bättre än ingenting! Idag drabbas 10.000 människor av hjärtstillestånd i Sverige,
endast 4 % av dessa överlever..
Kommunen har beslutat att köpa in 5 st Hjärtstartare. Placeringen av dessa blir i tätorten där
det redan finns nära tillgång till ambulans osv.
Behovet är stort, varje minut som går efter en stroke är viktigt.
Marcus berättade att i större städer finns apparaterna i bl a taxibilar, på bussar och ställen
där det är övervakat och öppet stor del av dygnet.
En hjärtstartare håller i 10 år, kostar då totalt 20.000:- inkl underhåll, det blir inga stora
summor om man slår ut per månad.
Diskuterades om SV kunde stå för utbildning i HLR för alla landsbygdsboende som är
intresserade och då be kommunen att köpa in en Hjärtstartare till varje ”by” att finnas
lättillgänglig och nära?
Räddningstjänstens styrelse är de politiker man ska kontakta för att lyfta frågan.
SV startar redan i januari med en utbildning i HLR, se Landsbygdsnytt.se.
2. Kommunens översiktsplan
ska revideras. Detta blir aktuellt, troligen hösten 2012. Lena Jonsson har provat spelet
Landsbygd 2.0 vid Parhusets trivselcafé och tycker att det är ett ypperligt ”verktyg” för att
få fram underlag med, både till de bygdeutvecklingsplaner som ska göras i varje by men
också till översiktsplanen.
SV har nu 3 st spelplaner att låna ut, vill man inte spela ger frågekorten ändå mycket bra
diskussioner vilka leder till underlag med framtidsvisioner och hur man ska nå dit.
Spelet är för både barn och vuxna. Ring SV och boka datum när ni vill låna spelet, telefon
0502-100 58
Beslut: att nästa samrådsmöte ha en punkt för Idé-utbyte!
Hur når vi nya medlemmar, det kan vara barnfamiljer, ungdomar eller nyinflyttade..
Alla uppmanas att tänka till, kanske ger våra tips till varann nya tankar och förhoppningsvis
uppslag för mängder av roliga aktiviteter framgent!
3. Kultur Ungdom www.kulturungdom.se
Lena Jonsson har deltagit i ett möte där Kultur Ungdom presenterade sig.
De har sk ”K-pengar” att dela ut till ”kulturintresserade” ungdomar i Västra Götaland. Det
kan vara allt i från att göra en utställning, arrangera spelningar, sätta upp teaterpjäs, göra
musikvideos eller ordna dansfestival m.m.

Här finns ypperlig chans för alla aktiva landsbygdsgrupper: kontakta ungdomar mellan 13
och 27 år som ni tror kan vara intresserade. Hjälp dem fylla i ansökan och erbjud er bygdeeller hembygdsgård för projektet. Kanske detta är ett sätt att knyta ungdomar till föreningen?
Mer info finns på kulturungdoms hemsida, se ovan. .
Efter genomfört arrangemang rapporteras hur många som deltog och där efter avslutas
projektet, mycket enkelt förfarande med lite administration.
Statistik: År 2010 beviljades 993.173:- till 124 projekt, snitt 7.993:I år har 870.775:- redan beviljats, fördelat över 129 beviljade projekt.
Förr och Nu, utbildning
Lena redogör kort för endagskurs i Mariestadstrakten. Här pratades om Kulturbärare, vikten
av att vidmakthålla äldre kunskaper för framtiden. Fler initiativ har tagits. I den nya
skolplanen står att skolan ska lära ut det lokala kulturarvet till sina elever. Detta är en för
skolan omöjlig uppgift. Nu finns pengar att söka hos Hembygdsrörelsen för att göra
gemensam sak med skolan och ge barnen kunskap om gamla traditionella hantverk.
Lykkefilmen ”Mandelblom, kattfot & blå viol”
är en film om vår biologiska mångfald. Från Kinnekulle, det blommande berget, färdas på
pråm till Onsö i Vänern och leta fjärilar på ängarna i Småland. Denna finns nu på SVs
kontor att låna till t ex en filmkväll eller annat möte. Filmen är 1:19 lång, visas på vanlig
DVD eller så kan man låna en storbildsprojektor hos SV och visa direkt på vit vägg eller
filmduk.
Partnerskapsmöte
Lena deltog även här. Talades bl a om lokal serviceplan. I vår kommun bör vi bevaka den
landsbygdsservice som fortfarande finns, väghållning, snöröjning och postgång.
Hon berättade även om anropsstyrd linjetrafik som införs from 12/13. Detta innebär att alla
som arbetspendlar kan få skjuts, även om skolan är stängd, till samma kostnad som
bussbiljetten.
Hon berättade även om Ledsagarservice, hjälp vi ankomst till hållplats och Hela Vägenprojektet; en biljett bokas för hela resmålet oavsett längd och resalternativ.
4. Föreningarna berättar
Tyvärr hann vi inte med denna punkt under kvällen.
5. U6-dagars
Tomas Rehn, ”U6-dagarsgeneralen”, meddelar att allt flöt enligt planerna under sommarens
tävlingsvecka. Han arbetar nu vidare inför tävling år 2012 och undrar
- Fungerade åtgärderna som vidtogs i år eller behövs ytterligare justeringar?
Spontant nämndes avstängningar som görs och att informationen om tävlingens
sträckning är mycket knapphändig. Krav borde finnas på att alla som bor längs berörda
sträckor får en information med karta i sin brevlåda.
Förslag: att kommunen på sin hemsida lägger ut all information med tydlig kartbild i god
tid före tävlingens genomförande.
Framkommer ytterligare idéer/förslag/tankar inför nästa års tävling kan Thomas
kontaktas på mobil: 0709-35 21 21
6. SVs omorganisation
Birgitta informerar kort om förestående sammanslagning och ev förändringar som sker inom
SV. SV Tidaholms styrelse har beslutat att verksamheten kring de hembygds-böcker som
tas fram tillsammans med fler av landsbygdsgrupperna ska säkras. Ett möte kommer att
hållas onsdag 9/11 på SV, dit inbjuds ordförande och kassör i de berörda föreningarna.

7. Aktuellt arrangemang
Åsa slår ett slag för minimässan Klimatsmart Bostad – med tips och idéer för alla som vill
göra skillnad! Disponentvillan den 11/11 kl 15.00-19.00. Föreläsningar med bla Johan Tell,
Svensk energi och Ulf Bolumlid.
Korrekturläsning av Landsbygdsnytt.se nov –jan. Förslag på ändringar och tillägg gjordes.

Aktuella datum
Manusstopp för nästa Landbygdsnytt.se (som omfattar februari- april) är den
23/1, tidningen ges ut den 10 februari.
Nästa samrådsmöte hålls den 31 januari i Kungslena kl 19.00.
Dit inbjuds även kommunens nye miljöchef, Anders Kyrkander, för en kort
presentation.

Vid pennan
Åsa Bergman SV Tidaholm

