Samrådsmöte i Parhuset, Gälleberg Daretorp
Datum: 2015-01-22 kl 19.00
Närvarande är representanter för
Vättaks Byalag, Vättaksgården, Lena Gille, Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening,
Klämmesbo Bygdegårdsförening, Folkabo Samhällsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening,
Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag, Dimbobygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, Velinga
Bygdegårdsförening, Daretorps Bygdegårdsförening, Mobackens Bygdegårdsförening, Kymbo Byalag
och SV.

1. Kvällens gäst, Stefan Johansson från Räddningstjänsten Tidaholm-Falköping, inledde kvällen.
Bland annat berättade han om sammanslagningen av Räddningstjänsten i Tidaholm-Falköping, där
även Floby ingår, och att det nu också inletts samarbete med Skara.
I Falköping finns en heltidsstyrka dygnet runt. Tidaholm har en styrkeledare som är i tjänst dygnet
runt. Under vardagarna finns en dagtidsstyrka på stationen och helger arbetar deltidspersonal.
Dessa har 5 minuters inställelsetid från larm till station.
För styrkan som finns på plats är tiden endast 60-90 sekunder från larm till utryckning med fordon.
(Ambulansen ligger numera inte under räddningstjänsten berättar Stefan men där är alltid bemannat
och de har 90 sekunder från larm till utryckning.)
Till samhälle längst från centrum kan det ta brandkår upp till 20 minuter från larm till framkomst.
Om man drar en snabb slutsats så är det att brandvarnare och brandsläckare är avgörande för alla,
men särskilt för landsbygdsboende vid t ex brand i hus på landsbygden.
Den egna insatsen är A och O.
Stefan rekommenderar även en brandfilt. Denna ska hängas fast på vägg och är då mycket lätt att
använda för att snabbt släcka t ex en spisbrand inomhus.
Just brand i spis är en av de fem vanligaste brandorsakerna hemma. Att låta barnen spela Ipad i
sängen och kanske somna med den på är inte att rekommendera! Den blir varm och kan ta eld…
Tips när man ringer SOS 112 är att förklara vägen noga. Äldre gårdsnamn är bra men inte tillräckligt.
Att ta ut egna koordinater är det allra bästa. Detta kan man göra på Eniros karta på nätet.
Systemet som används heter RT 90. Sök på Skaraborg, Tidaholm och därefter t ex Härja.
Då hittar du garanterat din bostad/bygdegård.
Ange dessa när du ringer SOS så skickar de dessa data direkt till GPS i räddningstjänstens bil och då
sparas mycket tid.
Ett tydligt anslag med koordinater bör finnas vid fasta telefoner och i entréer till alla offentliga
byggnader.
Vill man köpa brandlarm och brandsläckare så kan man bl a ta kontakt med sitt försäkringsbolag.
Dessa säljer ofta även rökdetektor och brandfiltar och erbjuder dessutom sänkt premie om man
installerar detta i sitt hus.

Berit Jonsson tipsar om Grannsamverkan med brand och hjärtstopp enligt Blötebergsmodellen, bil 1.
Ett annat förslag är att alla föreningar bjuder in medlemmar till en gemensam brandövning där var
och en provar att släcka med brandsläckare SV vara behjälplig med kontakt och annat runt detta.
2. Korrekturläsning av LBN sker och ändringar görs.
3. Diskuteras aktuella frågor:
Det saknas platser i barnomsorgen i Fröjered, föräldrar hänvisas till staden. Detta är oroande
då barnen troligen fortsätter även sin skolgång där med de kamrater som de är vana med.
Skolan behöver elever för att kunna fortsätta så därför är det viktigt att landsbygdsbarnen
bereds plats på landsorten.
Det finns lokaler på orten, så Fröjereds Samhällsförening uppmanas att göra en skrivelse
ställd direkt till Barn och Utbildningsnämnden (då blir det en offentlig handling).
Det framkommer nu att även Linblomman i Holma och Valstad också är fulla så även här bör
lokala krafter agera omgående för att få behålla landsbygdsskolorna även på längre sikt.
Diskuteras härefter bankernas inställning till husförsäljning på landsbygden.
Då ett ärende precis skett där husköpare nekades lån till restaurering med motivering att det
inte skulle gå att få tillbaks pengarna vid en ev försäljning i framtiden..
Mötet var eniga i att våra banktjänstemän bör vidtalas i ärendet…
Tidningstjänst är sålt och de drar in de minst lönsamma turerna, därav minskar utdelningen
på landsbygden vilket nu varit hett nyhetsstoff i radion, vi bör bevaka våra intressen lokalt.
Diskuteras även väghållningen; saltning, sandning är ofta undermålig men det enda vi kan
göra är att ringa och ”tjata”, ju fler som ringer ju större chans för påverkan..
4. Landsbygdsnytt 2015
Beslöts följande datum:
Manusstopp
Utgivning
10 april
30 april
17 augusti
4 september
19 oktober
6 november

Samrådsmöte
15 april i Härja Hembygdsgård
20 augusti Suntak Storegården
22 oktober Mobackens Bygdegård

Vårt kommunalråd Anna-Karin Skatt och vårt oppositionsråd Ingemar Johansson har gjort en
förfrågan om att få komma till vårt nästa möte så det beslöts att hälsa dem varmt välkomna
till mötet i Härja den 15 april.
Kvällen avslutas med ett stort tack till föreningen för gott fika och värdskap.
Vid pennan

Åsa Bergman
SV Tidaholm

