Noteringar från samrådsmöte
i Madängsholm-Baltaks Bygdegård
17 oktober 2013

Närvarande: Representanter för Daretorpsbygdens Intresseförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening,
Härja Hembygdsförening, Fröjereds Samhällsförening, Holma-Baltaks Bygdegårdsförening, Dimbo
Byalag, Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, Ottravads Hembygdsförening, Velinga
Bygdegårdsförening, Folkabo Samhällsförening, Mobackens Bygdegårdsförening samt representant
för SV Tidaholm.

Birgitta Dahlbäck-Malmberg, ordförande i Madängsholm-Baltaks
Bygdegårdsförening hälsade varmt välkomna. hon berättar också att föreningen nu
är med i ”Pantamera”-projektet. Ett projekt som både ger mer ”klirr i kassan” OCH
värnar miljön! Föreningen kommer också att finnas med i ett reportage i nästa utgåva
av bygdegårdsföreningarnas egen tidskrift.
1. Dagordningen delas ut och godkänns.
2. a) LEADERPROJEKTET ”Landsbygdskartan”
Birgitta berättar om projektet som nu ”rullar på”. De flesta bygdegrupperna har
träffat, eller ska träffa, projektets ledare, Jimmy Bergman. Han får härefter
information om besöksmål, tillgång till övernattningsmöjligheter,
naturvårdsområden, närproducenter osv. Projektet är förlängt till sista mars, då skall
kartan vara klar. Det innebär att allt material måste lämnas till Jimmy i november
månad, därefter kan vissa kompletteringar göras.
Kartan kommer att tryckas i pappersform, ca 3000 ex.
Den kommer också att finnas som webbsida och som app i mobilen.
I anslutning till denna punkt visade Åsa några bilder från Bikers Stop.
Detta är en sajt som arbetar med att utveckla MC turismen i Sverige. De vill göra
Sverige till en attraktiv destination för de ca 7 miljoner MC turister som finns i
Europa.
När vårt kartprojekt är slutfört kommer den information vi fått in där att läggas ut på
deras hemsida. Där skapas sedan olika mc-turer som besökare kan köra när de
besöker och övernattar i vårt område. Länken nedan leder till den presentation som
visades på mötet.
https://www.dropbox.com/s/ii502fsyz3p4fg3/Presentation%20Bikers%20Stop%20Utskicksve
rsion.pdf
b) FRIVILLIGGALAN
Åsa visar ytterligare bilder. Dessa visar nu på Samhälls- och hälsonyttan av
ideellt arbete. Den kommande Frivilliggalan är ett sätt för studieförbunden att
visa sin uppskattning för allt arbete som läggs ner i våra medlemsföreningar.
Den 20 november genomförs årets galakväll med Mats Löving som
konferencier. Guldbiljetter till denna har fördelats mellan föreninarna.

KORREKTURLÄSNING och FIKA
c) FLYKTINGAR TILL HÖKENSÅS
Ev kommer en flyktingförläggningar att öppna på Nordic Camp & Resort
fd. Hökensås Semesterby. Fler av mötesdeltagarna deltog i ett möte,
arrangerat av Röda Korset, SV och företrädare för Nordic Camp som hölls
i veckan. Informerades om omfattning, ev aktiviteter för de boende liksom
önskemål från arrangörerna.
För att vi ska få mer kunskap och förståelse för våra flyktingar så planeras
en kurs/informationskväll under rubriken ”människor på flykt”.
Elin Andersson, Röda Korset, håller i kvällen som sker den 7 november på
Nordic Camp & Resort. Plast bokas hos SV.
3. SUPERVALÅR 2014
Beslöts
att Landsbygdsgrupperna skall arrangera en offentlig politikerdebatt även
denna gång.
att inte skicka ut specifika frågor till partierna. Istället skall vi formulera oss
med ”beskriv hur ditt parti ska jobba med….”olika teman kan komma här
som tex barnomsorg, infrastruktur, skola osv osv
att vid nästa samrådsmöte sätta samman en arbetsgrupp för ändamålet.
4. MÖTE, LANDSBYGDSNYTT.SE OCH MANUSSTOPP 2014
Beslöts följande mötesdatum:
Måndag 27 januari kl 19.00 i Fröjered
Torsdag 10 april kl 19.00 i Ekedalen
Torsdag 21 augusti kl 19.00 i Klämmesbo
Torsdag 16 oktober kl 19.00 lokal ej fastslagen
Beslöts följande datum för
manusstopp
och
tisdag 21 januari
måndag 7 april
måndag 18 augusti
fredag 10 oktober
-

utgivningsdag:
fredag 7 februari
tisdag 29 april
fredag 5 september
fredag 31 oktober

Förslag på gäster till våra träffar:
Åsa Sjögren, turistbyrån. Vi vill då höra något om hennes arbete, ”lära känna
träff” då vi arbetar mycket med de anställda där.
När kommunen anställt nya chefer för Miljö- och Byggnads, liksom Kultur &
Fritidsförvaltningen vore dessa också lämpliga att bjuda in.
När arbetet som ett flertal Chalmerselever nu utför i kommunen är klart vore
några av dem också intressanta att bjuda in till något av kommande möten.
Att få LRFs syn på landsbygdens och dess framtid lyftes också.
Ev kan representant från jordbruksverket bjudas in om någon fråga de har
ansvar för dyker upp under året.

5. ÖVRIGT
PRIS
Lena Jonsson, Daretorpsbygdens Intresseförening, berättade om tidningen
Skaraborgsbygdens pris för lokal utveckling. Hon tycker att hela
landsbygdsutvecklingen i Tidaholm ska uppmärksammas i en nominering.
Mötesdeltagarna gick helt på hennes linje och beslöt att ge henne
i uppdrag att skriva ihop en motivering som skickas in senast 15 november.
Prissumman är 20.000 kr. Om vi blir utsedda till vinnare, skulle dessa kunna
räcka till utbildning eller lokalutveckling via en inspirationsresa eller
liknande.
PANIKTEATERN
Birgitta berättar kort om Panikteaterns senaste uppsättning: ”Älskade Elvis”
som nu turnerar runt i Bygdegårdar och liknande. Det finns möjlighet att söka
underskottsgaranti för alla Bygdegårdsföreningar. SV hjälper gärna till med
ansökningshandlingarna i så fall.
RADIO om landsbygden.
Hur kan vi få barnfamiljer att stanna/ bo kvar?
Kan kommunen t ex ordna med en buss som kör runt på landsbygden för alla
landsbygdsbarn som deltar i aktiviteter inne i centrum?
Kan vi tillsammans initiera ett eller fler radioinslag om landsbygden?
Syftet är att förhindra att ”landsbygden dör”?
UTLÅNING
av möbler har diskuterats tidigare. Holma-Baltak och Velinga meddelar att de
inte lånar ut sitt möblemang. De har dålig erfarenhet att försvunna och trasiga
möbler. Det blir alldeles för kostsamt anser deras företrädare.
Birgitta avslutar mötet med att önska alla en första God Jul hälsning och
därefter varmt välkomna till nästa landsbygdsmöte som alltså hålls
måndag 27 januari kl 19.00 i Fröjereds församlingshem.

Vid pennan
Åsa Bergman, SV tel 0502-100 58

