Noteringar från Samrådsmöte i Klämmesbo Bygdegård 2014-10-16
Närvarande:
Representanter från Dimbo Byalag, Fröjereds Samhällsförening, Vättaksgården,
Folkabo Samhällsförening, Korsbergaortens bygdegårdsförening,
Velinga Bygdegårdsförening, Dimbobygdens fornminnes- och hembygdsförening,
Kymbo Byalag, Klämmesbo-Korsberga-Fridene hembygdsförening, Daretorpsbygdens
Intresseförening, Härja Hembygdsförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening,
Mobackens Bygdegårdsförening samt SVs representanter.
Kvällens inbjudna gäster var TEABs tekniske chef Ulf Karlander och VD Mattias
Andersson. Temat var ”mera fiber på landsbygden”

Mötet inleddes av våra gäster som gav en kort presentation av
TEAB.(Tidaholms Elnät AB)
TidaNet har idag en nedgrävd fiberlängd om 90 km.
De har 500 fiberkunder och 650 st andelskunder (bredband o telefoni).
De nämner att fördelen med fiber är att det inte förekommer någon typ av
metall i materialet = ingen risk för att åska leds in i huset. Den ger också ökad
hastighet och ett stabilare nät.
TEAB utvecklar nu sin hemsida. Den ska innehålla karta som täcker hela
Tidaholms kommun, där alla fastigheter också ska finnas utmärkta.
Syftet är att alla fastighetsägare lätt ska kunna lägga en intresseanmälan för
att dra in fiber i den egna fastigheten men också se intresset för detta bland
sina grannar. När tillräckligt många visat intresse kan arbetet sätta igång.
Sidan är som sagt under utveckling och kommer färdigställas så snart som
möjligt.
TEAB planerar att investera 14,9 miljoner i fibernät under en fyraårs period
(fram till 2017)
Precis nu har det beslutats om nya regler vad gäller bidrag.
Bl a innebär dessa:
–
samma regler för alla Sveriges kommuner.
–
Gamla ansökningar får göras om /anpassas till nya regler.
–
Jordbruksverket är bidragsgivare.
–
ALLA kan söka, från privatperson till kommun/organisation.
Regeringen har avsatt 3,2 miljarder fram till 2020.
Av dessa får VG regionen 40%.
Mer info finns på jordbruksverkets hemsida.
Herrarna avslutar med en fråga: hur går vi vidare, vi vill göra detta
tillsammans med er!
Beslöts att TEAB återkommer till alla föreningarna med en inbjudan till möte
där konkret förslag kommer att ges.

Efter god fika med korrekturläsning och justeringar blev det
”Aktuellt i bygden”.
Dimbo: Hade jazzkonsert i samverkan med Musik i Valstad. Fick 100 personer
på fika före och fixade middag till medverkande efteråt. Mycket positivt och
roligt med ny verksamhet.
Tyvärr ställs planerad loppis in pga dåligt intresse från försäljare.
Fröjered: Slutfört arbete med badplatsen. Inställd trubadurafton pga sjuka
musiker.
Deras nya idé ”bildgåtan” genomfördes i sommar med ett mindre antal
deltagare. Konceptet kommer att upprepas och förfinas med karta osv. nästa
sommar.
Vättaksgårdens medverkan på Konstnatta drog mängder av besökare och
vägkyrkan hade mer än 500 besökare i sommar.
Folkabo/Valstad har medverkat till ”Folkabomilen”. Nästa projekt är
traditionsenligt: julgranen ska upp på julmarken! Lekparken är iordningställd
och underhållsbidrag utbetalas varje år (2000:-!), en klar förbättring mot
tidigare!
Korsbergaortens bygdegårdsförening: Bo Frid, ordförande, deltog för första
gången i våra samrådsmöte och berättade kort om bygdegården och
tillhörande festplats. De har årligen arrangemang för både stora och små;
klädbytardagar för barnfamiljer och musikquiz för äldre besökare. Nu närmar
sig Kulturveckan vilket innebär en barnteater och att ett ”Duvemålaprogram”
framförs av paret Frid.
En bra mix av program ger många besök och ”klirr i kassan” är föreninges
filosofi.
Tre gånger per år ger de ut ett infoblad ”Om bögda”.
De har en idé: att någon gång genomföra ett gemensamt med övriga lokala
föreningar men ännu finns inga konkreta förslag.
Velinga Bygdegårdsförening har en Quizkväll på gång. Sommarfest med
musikunderhållning och quiz är alltid populär. En renovering av bygdegården
blir det framöver.
Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening vilar på vintern. Deras
årliga skrift ges ut i november. I år är den extra trevlig med många små
berättelser ur verkliga livet! Föreningen bildades 1967 och har alltså framgent
ett jubileum att celebrera!
Kymbo byalag laddar inför nästa år. Bygdegården är inte vinterbonad. En
medlem har forskat mycket kring bygden och möjligen blir det ytterligare en
bok, den tredje i ordningen i så fall om just Kymbo. De har fått ett par hundra
sidor lösa papper att ta hand om /förvalta, innehåller information om Kymbo
bygden.

Fridene startade sin hembygdsforskningscirkel år 2011, de har nu fått in
mycket material som de ska ta hand om och förhoppningsvis blir det även här
en skrift tillslut.
Daretorpsbygdens Intresseförening:
Årets sommarcaféer med olika tema och öppethållande i Kulturladan med
utställningen Årsringar har haft många besökare. Utställningen visar skog och
skogsbruk från förr och pågår fortfarande; grupper bokas med fördel i förväg
då guidning och fika kan ordnas.
Ny lekplats är iordningställd. Pengar till densamma kommer från en bifallen
ansökan hos Hökensås Semesterbys stiftelse. Även detta år har föreningen
lämnat in en ansökan, denna gäller en större utbyggnad av lekplatsen.
Härja planerade 50 årsfest. Denna gick i stöpet då föreningen redan hunnit bli
52 år 
Klämmesbo har nya fönster, en stor förbättring av inomhusklimat kändes
direkt, de har också satt upp skydd över ytterdörrarna.
En klädinsamling, i samarbete med Missionsförsamlingen, har genomförts med
god respons från givare!
Planerar härnäst sin höstmarknad. Inventerar och samlar info till cirkeln
Klämmesbo historia.
Har traditionsenligt luciatåg med enbart vuxna lucior/stjärngossar(!)
Pilgrimsleden har hittills gett ett fåtal övernattningar i bygden.
Mobackens Bygdegård har genomfört musikquiz med Jimmy Andersson.
Kvällen var mycket välbesökt och proffsigt genomförd av honom.
Akut: spisen i vaktmästarbostaden har gått sönder.
Övriga frågor:
Hökensås kyrkokör behöver fler medlemmar.
SV gör en annons ”efterlysning” i Landsbygdsnytt.
Koordinater: Här uppmanas alla att ta ut koordinater till sin fastighet. Det har
flertalet gånger visat sig att räddningstjänsten inte hittar ute på landsbygden.
Detta kan ge förödande konsekvenser både vid sjukdom och brand. Herbert
Hjelm föreslog att mötesdeltagarna skulle skriva gemensam framställan till
räddningstjänsten om ärendet för att få till bättring.
- Beslöts att bjuda in någon från Räddningstjänsten som gäst till näst
samrådsmöte för diskussion.
Birgitta Andersson är medlem i Lagråd Östra Skaraborg, LEADER, och
presenterade samt delade ut en folder med redovisning av genomförda
Leaderprojekt i vårt område. Tidaholm håller sig väl framme. Hon berättade
även något om tankarna inför kommande period.

Nästa möte:
Beslöts att hålla nästa möte torsdag den 22 januari i Parhuset Gälleberg
Daretorp, kl 19.00
Landsbygdsnytt:
Nästa Landsbygdsnytt.se ges ut fredag 6 februari.
Manusstopp: material skall vara SV tillhanda allra senast är fredag 16 januari.
Materialet skall sträcka sig till Valborg då en ny tidning/skrift ges ut.
Mötet avslutas.
Vid pennan
Åsa Bergman

