Samrådsmöte i Valstad Caf
Samrådsmöte i Vättaksgården
Datum: 2017-01-25

Närvarande var representanter för
Vättaksgården, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag,
Hångsdala Samhällsförening, Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening, Klämmesbo
Bygdegårdsförening, Kymbo Byalag, Mobackens Bygdegårdsförening, Daretorps Bygdegårdsförening
och SV.
Mötet inleds med att Christer Berg berättar om Vättaksgården och dess förening.
De har en stor skara medlemmar som är mycket engagerade, både yngre och äldre.
Föreningen har sökt och beviljats ett Leaderprojekt vilket kommer att leda till mycket
arbete men också en förhoppningsvis stor utveckling i Vättak
– ”Vi sätter Vättak på kartan”, berättar Christer. Mer om detta lär vi säkert märka av
framöver.
Nytryck av Landsbygdskartan:
15 februari är sista dag att anmäla de ändringar som ska göras.
Kontakta Åsa Bergman SV för info.
Ny översiktsplan. Birgitta berättar kort om kommunens planer med bl a medborgardialog via
kontor i centrum, liksom möte i föreningar osv.
Mitt Tidaholm (C, L och Kd) bjuder in till Visionskvällar på landsbygden för att lyssna
synpunkter och åsikter av ”landsbygdskaraktär” så att det blir ett brett
landsbygdsperspektiv i den nya planen.
Nya medlemmar/ arbetsfördelning:
Vi diskuterar hur man lockar nya medlemmar till sin förening som också helst ska vara med
och delta i arbetet.
Åsa får i uppgift att söka rätt på inspiratör/föreläsare/föreningsutvecklare. Ev kan denna
komma på ett av årets samrådsmöte.
En diskussion om ”var bor barnfamiljerna i vår bygd”, men också nya roliga
verksamhetsidéer startade direkt. Kanske är det så att vi sitter inne med mycket kunskap om
roliga idéer som vi även kan dela med varann? Vi är ju inte konkurrenter utan samverkar och
jobbar för vår bygds bästa.
Gemensam påskannons i VB fixar Åsa även i år.
Beslut Landsbygdsnytt och Samrådsmöte
Manusstopp
Utgivning
5 april
28 april
18 augusti
8 september
12 oktober
3 november

Nästa möte
12 april Klämmesbo Bgd
23 augusti Härja Hembygdsf
18 oktober i Mobackens Bgd

Efterfrågas: En gemensam kalender där vi lägger in planerade arrangemang för att undvika
krockar. Åsa kollar alternativ och återkommer.
Kvällen avslutas med ett stort tack till föreningen för gott fika och värdskap.
Vid pennan

Åsa Bergman, SV Tidaholm

