Noteringar från samrådsmöte
Torsdag 21 augusti 2013 i Dimbo.
Närvarande: Representanter för Fröjereds Samhällsförening, Härja Hembygdsförening, Ekedalens
Samhällsförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening, Dimbo Byalag, Daretorpsbygdens
Intresseförening, Mobackens Bygdegårdsförening, Folkabo Samhällsförening, Suntaks
Sockenstugeförening, Ottravads Hembygdsförening, Holma/Baltaks Bygdegårdsförening, Hångsdala
Samhällsförening och Vättaks Byalag.

Lars-Axel Jangbrand från Dimbo byalag öppnar mötet, hälsar alla välkomna och berättar om
”födelsen” av äldreboendet Lindängen.
1. Ordförande Birgitta Andersson går genom dagordningen som godkändes.
2. Det nya projektet med Landsbygdskartan presenterades. Den finansieras av pengar från
Leader Östra Skaraborg. Den gamla kartan, som trycktes 1998, delades ut för att visa
vilket underlag föreningarna behöver samla in. Den nya landsbygdskartan ska tryckas upp
i 3000 exemplar samt läggas upp digitalt så att kommande ändringar enkelt kan göras.
Jimmy Bergman ska samla in information och sedan utforma kartan. Han behöver möta
föreningarna och kan komma till ett av deras styrelsemöten. Kartan är också tänkt att
göras till en app som används i smartphones och nyare datorer.
Besöksnäringsprojektet är ej detsamma som kartprojektet.
Ett andra projekt presenterades; ett museum i Daretorps kulturlada ska skapas. Prylar från
landsbygden, tex plogar, verktyg m.m., ska utgöra muséet. En studieresa till Vallby
Sörgården har gjorts för att få kunskap och inspiration. Projektet planeras att vara färdigt
till årsskiftet.
Ytterligare ett projekt diskuterades; skapa nya bosättningar i Fröjered och Klämmesbo där
man vill locka nya boende med arbete i Skövde.
En förlängning av Leaderpengar kan ske till våren 2014 men inget är riktigt säkert.
Guldbiljetter till Frivillighetsgalan, 2 per förening, delades ut. Galan firar det ideella
arbetet och går av stapeln onsdagen den 20 nov på Saga-biografen. De som inte fyller 2
platser måste lämna tillbaka biljetterna då det finns efterfrågan från andra föreningar. Mats
Löwing är konferenciär.
Det är Livsnjutarexpo i november. Föreningar måste själva anmäla intresse.
Info från socknarna
Härja hade en 5-kamp på nya idrottsplanen.
En utflykt till Falks grav gjordes av Vättaks Byalag som fick prata med filmteamet som
precis hade filmat klart filmen om Falk.
Hångsdala har haft tipspromenader och sitt första midsommarfirande; en lyckad
tillställning där barnfamiljer och nyinflyttade kom.
Mobackens bygdegård har målat om fasaden i sommar men behöver renovera badrummet
i lägenhetsdelen.
Ekedalen skall ha Ekedalens dag för första gången och där ska bl.a. säljas Hvarf-böcker,
vara loppis och tipspromenad.

Suntaks Sockenstuga har fått brevlåda och anslagstavla av kommunen. Magnus Hedström
gjorde en vandring med Suntaks Sockenstugeförening där han berättade om Hökensås och
dess historia. Magnus kan mycket om ämnet och det blev uppskattat. Han kan även hålla
föredrag om intresse finns. Storegården har haft öppet lördagar även denna sommar.
Dimbo har haft storstädning i Dimmehus och plantbytardag.
Ottravad hade gudtjänst vid klockstapeln med Bengt-Åke Öhgren, ett fint inslag var att
barn från området spelade.
Fröjered har byggt en kiosk under sommaren, de har även haft sin årliga mopedträff. I år
var det 217 mopeder och cirka 1000 besökare. Under dagen släpptes också
Fröjeredsboken! Många har badat, spelat tennis och minigolf. Kanotpaketet, hyr kanot – få
mat från Coop Extra samt hämtning av kanoter, har slått väl ut, ett stort antal har paddlat
till Fröjered.
När Klämmesbo hade tårtbuffé kom det över 100 besökare som var sugna på tårta. Över
40 st tårtor hade bakats.
I Madängsholm/Baltak har de återupptaget BBQ-festen, vilken var välbesökt. De har
gjort om sin fotbollsplan och arbetat med lekplatsen. Man planerar att få bort
förslumningen av samhället, bl.a. att konservera och bevara fabriksområdet som står och
förfaller. Västarvet har undersökt fabriksbyggnaderna och man ska söka pengar för att gör
området levande igen.
Daretorp har haft 4 sommarcaféer, 400 har besökt kafferepsutställningen, där koppar,
serviser burkar m.m. stod för en nostalgitripp. En stockbåt har hittats i en av sjöarna och
arkeologer och skogsvaktare har undersökt den, tagit prover och fotat den. Stockbåten
hjälper till att sätta Hökensås på kartan igen då den visar att området har varit bosatt och
inte en vit fläck som tidigare antagits. Man funderar på att göra en replika av båten och
ställa ut i Kulturladan.
3. Fika samt korrekturläsning av Landsbygdsnytt genomförs.
4. Övriga frågor:
Lena Jonsson visade kartor där dagsutflyktleder var markerade. Det stod också om
sevärdheter och var man kunde äta. Ett mycket smart sätt att resa och att få ut information
till turister.
Medlemmar från Tidanbygdens och Wäring-Locketorps Hembygdsföreningar kan komma
ut och berätta om Vallby Sörgården, vad det är och hur de tänker om gården. De gör ett
bildspel som ska vara färdigt i höst.
Ett matrally med närproducerad mat sker den 7 september, folder utdelades.
En ridledskarta diskuterades, inget beslut togs då ridleder medför många knepiga problem
som behöver lösas.
Föreningen Hela Sverige Ska Leva har en gratis försäkring till landsbygdsföreningar. De
försäkrar allt utom byggnader och fastigheter. Kontakt Anita, tel 0733-10 25 20.
Hemsidesadress är http://www.helasverige.se/skaraborg

Nästa samrådsmöte hålls den 17 oktober i Holma/Baltaks Bygdegård, Madängsholm
kl. 19.00.
Vid pennan
Cindie Andersson

