Samrådsmöte i Härja Hembygdsgård
Datum: 2015-04-15 kl 19.00

Närvarande är representanter för
Vättaks Byalag, Vättaksgården, Lena Gille, Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening,
Klämmesbo Bygdegårdsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja Hembygdsförening,
Dimbo Byalag, Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, Velinga Bygdegårdsförening,
Daretorps Bygdegårdsförening, Mobackens Bygdegårdsförening, Kymbo Byalag , Fröjereds
Samhällsförening och SV.

1. Kvällens gäster var Anna-Karin Skatt, Eva Thelin och Ingemar Johansson från Tidaholms kommun.
De inledde med att prata om visioner och utvecklingsmöjligheter för landsbygden.
Bland annat lyftes en tung fråga; vattendirektivet – hur ställer sig kommunen till detta?
Bredband, tomter och infrastruktur var andra ämnen som avhandlades.
Birgitta Andersson uppmanade kommunens representanter att ta landsbygdsgruppernas hjälp i
arbetet med översiktsplan för landsbygden. De kan ”lätt” ta fram ett brett , väl förankrat, underlag
till densamma.
Översiktsplanen är ett marknadsföringsverktyg för kommunen. Står man i begrepp att flytta så
tittar man gärna på vilka visioner och möjligheter som finns på orten.
Else-Marie Bertilsson lyfter frågan om varför det enda bredbandet som fungerar i Daretorp är
dubbelt så dyrt som andra alternativ?
Eva Thelin berättar att år 2020 är målsättningen att 90% av landsbygden ska ha minst 100 mbit till
förfogande. Detta kommer att underlätta för både boende och företag på landsbygden.
P-O Graaf berättar om den nyligen genomförda grävningen av vatten och fiber i Daretorp. Han
påpekar att när allt är klart ger det lägre kostnad per år. (hans exempel visar att de pengar som
lades ner av varje fastighetsägare i Daretorp kommer att tjänas in på 7 år.
Eva Thelin slog ett slag för möjligheten att skapa lokala fiberföreningar på landsbygden.
Pär Andersson, Lena Gille, påtalar att det är så mycket som ska skötas av landsbygdsboende i
många olika konstellationer och föreningar att det känns ohållbart i längden. Han vill istället att
kommunen tar ett större ansvar vad gäller både fiber och vatten.
P-O kompletterar med att påpeka att det är viktigt att tänka på ”ägandet”. Allt ska underhållas osv..
”En levande landsbygd” – vad menar vi med det? Många människor?
Vad kan vi göra för att hålla landsbygden levande?
Ett tänkbart scenario lyfte Ingemar Johansson fram; i och med utbyggd fiber kan företag i
storstaden flytta ut vissa avdelningar på landsbygden och därigenom skapa arbetstillfällen samt
spara in på dyra hyror m.m.
I och med internethandel så har transporterna ökat, så även till landsbyden. Det gynnar alla
landsbygdsboende, där det ofta inte finns några affärer, då utbudet av varor ökar.
Positivt är att boende på landsbygden är vana att ta tag i både problem och möjligheter och
förverkliga dem själva.

Ofta finns resurser, både kunskap och maskiner, i granngården. Detta är en styrka som ofta saknas
för boende i centrum.
Tina Hallin, Dimbo Byalag:
Vi kämpar för att ordna saker/ arrangemang för att dra in pengar småpengar till tex anläggande av
lekplatser och annat på landsbygden. Håller med Pär, vi orkar inte bilda nya föreningar. Kommunen
måste ta större ansvar även på landsbygden. Vi vill ha en större del av kakan vi betalar i skatt tillbaka.
Anna-Karin replikerar
Dialog är viktigt; ni måste säga ifrån vad ni behöver och med vad ni vill.
En idé som kom upp under kvällen var att pengar avsattes i kommunens budget, fritt för
landsbygdsföreningar att söka ur. En annan var att bygdegårdarna kan bli service
points/medborgarkontor + arbetshotell för ensamarbetande landsbygdsbor.
Kommunen kan stå för gratis fiber i alla bygdegårdar, det ger ett mervärde för turister och möjlighet
för föreningar att ordna fler arrangemang som kräver internetuppkoppling.
Vattendirektivet diskuterades. Kommunen lämnar yttrande inom kort.
Ingemar Johansson: Det resulterar i stora miljöaspekter! Blir detta verklighet? EU handlar men har de
tänkt igenom? Ingen tidsaspekt finns för direktivet idag.
Tina Johansson berättar att LRF har två heltidsanställda som jobbar med frågan.
Beslöts avslutningsvis att de tre gästerna ska återkomma vid 1 av våra möten varje år för diskussion
om aktuella spörsmål för landsbygden.
Avtackning skedde.
2. Aktuellt i Byalagen:
I Kulturladan visas Bertil Svenssons numera berömda filmer den 16 april.
Birgitta informerar om ”bokpengarna” som många föreningar har lånat av SV.
Dessa ska sitta på fasträntekonto. Den ränta som faller ut skall räcka till kostnaden för de stolpar som
markerar platser för torpgrunder.
Lånet gäller i 5 år från start till utgivning. Under nästkommande 5 år säljs boken. När den ”gått ihop”
tillfaller överskottet föreningen. En ev restupplaga tillfaller SV.
3. Åsa visar på olika erbjudande/inbjudningar som inkommit. Dessa mailas ut till alla föreningar. Hon
påtalar också möjligheten för Bygdegårdsföreningar att söka sk Underskottgaranti.
För de elektroniska skyltar som sitter på infartsvägarna gäller att alla arrangemang som visas skall
vara ”större och för allmänheten” men också gärna vända sig till besökare och turister.
Ansvarig är Miranda Bergsten, kommunens kommunikatör, vilken också bestämmer vad som ska
visas och när.
Landsbygdsnytt 2015
Följande datum beslöts vid mötet i Daretorp:
Manusstopp Utgivning
Samrådsmöte
17 augusti
4 september
20 augusti Suntak Storegården
19 oktober 6 november
22 oktober Mobackens Bygdegård
Kvällen avslutas med ett stort tack till föreningen för gott fika och värdskap.
Vid pennan

Åsa Bergman SV Tidaholm

