Samrådsmöte på Tidaholms Museum
Datum: 2016-01-27
Närvarande är representanter för
Vättaks Byalag, Vättaksgården, Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening, Klämmesbo
Bygdegårdsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag,
Mobackens Bygdegårdsförening, Lena Gille, Fröjereds Samhällsförening, Kymbo Byalag och SV.

1. Birgitta Andersson, , hälsar alla hjärtligt välkomna. Punkterna för dagen godkänns.
2. Skolfrågan lyftes. Det utreds just nu i kommunen att antingen bygga ut nuvarande skolor
eller bygga nytt högstadium. Landsbygdsskolorna är inte hotade då det föds och har fötts
många barn på senare tid.
Beslöts att göra en gemensam skrivelse från Landsbygdsgrupperna där vi uppmanar
kommunen att marknadsföra våra landsbygdsskolor, som små exklusiva skolor med
resurser att se varje barn.
Birgitta gör skrivelsen som tillsänds kommunchef Eva Thelin.
3. Nu pågår Hembygdsdagarna på Museet: Utställningen sätter verkligen fokus på vilka krafter
vi tillsammans har och vilket stort intresse som finns för vår kommuns historia men även
framtid!
4. Aktuellt på landsbygden:
Telestationer läggs ner vilket resulterar i att många föreningar bjuder in TEAB för
informationsmöte om just den egna socknen. I Kungslena har man kommit steget längre och
redan har 85 hushåll sagt sej positiva till fiber. Tidanet gräver/gör arbetet tillsammans med
Tidaholms Elverk. 10900 kr kostar kalaset per hushåll och då grävs det fram till tomtgränsen.
Ytterligare 2300 kr tillkommer för grävningen i den egna trädgården.
Även Dimboborna har upptäckt att Quiz är kul! Kvällen blev så välbesökt att man fick neka
flera!
Daretorpsbygdens intreseföreningn berättar stolt att de beviljats bidrag från Skogshistoriska
sällskapet om 5000:-. Representanter skall resa till Örebro för mottagande av check!
I Holma-Baltak läggs vägen om och samtidig läggs fiberkabel ner. Stort välbesökt julfirande
har man haft med 80 besökare.
Ytterligare en del Pilgrimsled skall anläggas i vår kommun. Detta är en kulturell och
geografisk angelägenhet där vackra platser i Härja, Valstad, och Varvs församlingar berörs.
Under år 2017 sker arbetet som är omfattande då alla markägare längs leden måste tillfrågas
och ge tillstånd bl a.
I Fridene jobbar man vidare med sin bokcirkel och har nu kommit långt. Hur man bäst skall
placera bilder och text i kommande bok diskuteras.

I Klämmesbo har man fått in mängder med foto till kommande boken, en del visas på
utställningen i museet. Att sätta text till alla bilder är jobb för kommande säsong.
Här har man haft fiber länge men vissa gick inte med när det begavs sig.. Nu uppstår frågan
om hur dessa hushåll skall göra när telestationen läggs ner..
Deras tovningscafé startar upp söndagseftermiddagar, vida berömt i hela vår del av
Skaraborg!
Vättaksgården fortsätter sin torpinventering och bjuder även på musikkväll med härlig
populärmusik! De tidigare ”Gissa vad” kvällarna har varit mycket populära och fortsätter
givetvis i vår också.
Härja upprepar succén med Speleftermiddag. Marika och Erika från föreningen ”Bara spel”
håller i dem som lockar allt från 3 till 100 åringar, föreningen fixar fikat.
Gillis Persson kommer att hålla en spännande info om rovdjur i trakten inom kort.
Ove Bank berättar att Suntaks cirkeln pågår, hushållen i Folkabo fixade tidigt egen fiberkabel.
13 hushåll grävde själva och kostnaden stannade därmed på 7500kr/hushåll. Tidanet tog över
anläggningen när den var klar.
Folkabo Samhällsförening genomförde i november en enmilavandring med 22 deltagare!
Vättaks Byalag planerar Gökotta på passagerarbåten med mat till alla medlemmar. Icke
medlemmar är givetvis välkomna men får betala en slant för maten eller kanske BLI medlem
istället (nytt medlemsrekryteringstips!)
Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsföreningen meddelar sorgesamt att nästa häfte
av ”Dimbobygden” som blir nr 50 i serien blir den sista utgåvan. Det är brist på människor
som vill skriva och bidra till skriften.
Deras hembygdsgård: Storegården, håller öppet lördagar under sommaren med olika
utställningar, fikaservering osv. Här har man minskat antal lördagar pga samma brist.
Förslag: en eller flera landsbygdsgrupper får gärna gå samman och hålla öppet en av
lördagarna, då man kan visa på den egna verksamheten eller kanske bjuda med lokala
hantverkare eller musiker?
I Kymbo har man köldrekordet även i år! Här planeras traditionellt påskeld.
Birgitta hänger på Kymbo och visar sitt smycke ”Kymbogubben” historien kring denna
berättas. Upphittaren plöjde åkermark och hittade den lille gubben, lade den i en plånbok
som han därefter tappade. Ute i mörkret på kvällen hittades den då Kymbogubben låg i och
”skrek”! 10 kr blev köpesumman vid försäljningen 1914..
5. Landsbygdsnytt 2016
Beslöts att nästa Landsbygdsnytt har
Manusstopp
Utgivning
6 april
30 april
6. Nästa samrådsmöte hålls i Valstad Café den 14 april kl 19.00.
Vid pennan
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