Samrådsmöte i Valstad Caf
Samrådsmöte i Dimmehus Dimbo
Datum: 2016-08-23

Närvarande var representanter för
Vättaks Byalag, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag,
Hångsdala Samhällsförening, Folkabo Samhällsförening, Dimbobygdens Fornminnes- och
Hembygdsförening, Fröjered-Fridene-Korsberga Hembygdsförening, Mobackens Bygdegårdsförening
Klämmesbo Bygdegårdsförening, SV.
1. Jesper Uvesten berättar om Leader Ö Skaraborg LLU (Lokal ledd utveckling).
Det nya avtalet sträcker sig mellan 2016-2022. Niclas Fällström, Falköping, är ordförande i
styrelsen som består av drygt 20 personer.
Tidaholm representeras där av Svante Schoultz, Malin Lundberg och Birgitta Andersson.
Redan har 3 projektansökningar från Tidaholm beviljats stöd!
Nyheten i denna Leaderomgång är att även företag kan söka stöd om 40-70% av totala
kostnaden men där krävs en egen insats o minst 30%. Max 200.000 kr kan ansökan avse.
Föreningar osv som söker ”betalar” genom ideellt arbetade timmar.
Intresserade uppmanas höra av sej till Leaderkontoret i Hjo. Där finns två anställda som ger
all hjälp de kan med ansökningar osv.
2. Lite aktuellt från bygden och händelser i sommar återges av de närvarande, bla har ett fint
bröllop arrangerats i Suntaks Gamla kyrka med hjälp av Dimbobygdens Fornminnes- och
hembygdsförenings medlemmar.
En sent påkommen Jazzkonsert sker nu på söndag i Valstad Kyrka meddelar Ove Bank för
Musik i Valstad, då är det också dags för Folkabomilen så
- Folkabo är platsen att bege sej till i helgen, menar han.
3. Åsa från SV vädjar till alla närvarande att ta med och dela ut SVs studieprogram, då det inte
kommer att distribueras i brevlådorna i år. Dock ska det finnas i många offentliga lokaler.
4. Birgitta berättar att Återbruket Second hand säljs till Brukets Allservice i oktober. Dock
kommer alla landsbygdsböcker att finnas där till försäljning även fortsättningsvis.
5. Vår ledare Lena mår bättre! Men hon kommer inte tillbaka på ett tag ännu så de böcker som
är på gång ges ut när tid blir. Inga pengar fryser inne från SVs håll på grund av förseningar.
6. Enligt tidigare beslut gäller följande för höstens sista Landsbygdsnytt:
Manusstopp
Utgivning
Samrådsmöte
14 oktober
4 november
20 oktober i Fröjered
Kvällen avslutas med ett stort tack till föreningen för gott fika och värdskap.
Vid pennan

Åsa Bergman
SV Tidaholm

