Noteringar från samrådsmöte i Fröjered 2011-01-27
Närvarande: Representanter för Daretorps Bygdegårdsförening, Daretorpsbygdens
Intresseförening, Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag, Klämmesbo Bygdegårdsförening,
Folkabo Samhällsförening, Fröjereds Samhällsförening, Lena Gille, Hångsdala
Bygdegårdsförening, Suntaks Sockenstugeförening
Inbjudna gäster var Peter Friberg och Anita Johansson
Ordförande för mötet, Birgitta Andersson öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.
1. Dagens första gäst, Peter Friberg, presenterar sin idé med hjälp av Power Point.
(denna presentation finns att tillgå på SVs kontor för att ev visas på kommande
föreningsmöten)
Peters förslag är att alla föreningar går samman i gemensam internetportal.
Syfte: att göra det lättare för gemene man att hitta oss och våra hemsidor.
Beslut:
- SV köper in namnet www.landsbygdsnytt.se, då tillkommer även eget E-postsystem och
bloggsidor.
- Peters erbjudande om uppbyggnad och arbete med huvudsidor,
mot att han får ha en liten logga för sitt företag i övre hörnet, antas.
- SV kommer att tillsammans med honom erbjuda två olika studiecirklar med syfte att göra
det möjligt för alla föreningar att få en egen lättmanövrerad och aktuell hemsida.
Att få fler turister till orten och locka fler och yngre medlemmar till föreningen är två möjliga
scenarion utifrån dessa beslut!
2. Föreningarna berättar
Daretorps Bygdegårdsförening gör en ”omstart” av sin traditionella Äggsexa.
Försöker nå yngre generation genom bl a riktade inbjudningar. En ”gök-tipspromenad” är
också inplanerad.
Lena Gille Arrangerar påskeld och byavandringar i vår, än så länge bara för föreningens
medlemmar men slår de väl ut kan möjlighet ges även för allmänheten.
Härja Årsmöte, studiecirkel om vägstenar och tipspromenad står på programmet.
Snön har för tillfället stoppat arbetet med miniidrottsplatsen. En studiecirkel i Engelsk
konversation pågår nu i Hembygdsgården.
Folkabo inbjuder till pizza och bingokväll i mars. En jazzkonsert med världskändis arrangeras
i kyrkans den 7 april.
Suntak planerar en studieresa till Redberga i Falköping. De läste förra året om Halle &
Hunneberg och avslutade med studieresa. I år läser de om Göta Kanal, det är mycket populärt
med läs och res aktiviteter. En traditionell musikkväll genomförs i april, priset har i år höjts
till 80:- inkl förtäring.
Daretorpsbygdens Intresseförening
Samarbetar nu med Bygdegårdsföreningen om en ”hembygdsdag” vilken skall genomföras i
augusti. Knuttimringscirkelns deltagare timrar nu även på en Smedja som, när den är färdig,
skall placeras utanför Kulturladan.
En bildvisning om Hjo-Stenstorps järnväg sker i februari. Arbetet med syfte att färdigställa
boken ”Daretorp del 2” är nu igång.
En torpinventering som påbörjades för 25 år sedan skall nu återupptas.
Hångsdala planerar förutom årsmöte och traditionell valborgsfest en studiecirkel
kring Bygdegårdarnas material ”Miljödiplom”.
Fröjered arrangerade i höstas en uppskattad bildvisning med Pieter ten Hoopen.
Församlingshemmet, vilket de har alla sina träffar i, kommer att bli kvar i kyrkans regi. Det
ska nu renoveras och härefter även fungera som kursgård. Möjligheter öppnar sig då för
utökad verksamhet med övernattningsbehov osv.
Planerar nu för påskaktiviteter; promenad på långfredagen och eld på påskafton.
Till sommaren ska Fröjeredsfesten genomföras, men denna gång som en kvällsaktivitet tätt
följt av Mopedträffen, ett arrangemang som blivit tradition och drar mängder av entusiaster
och andra intresserade vid varje tillfälle.
Föreningen har planer på att ev köpa in nya minigolfbanor. Förslogs att de också skulle titta
på ”naturminigolfbanor” som finns, dessa är både billigare och mindre skötsel med.
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3. Revidera utvecklingsplaner – utvecklingsbidrag.
Anita Johansson från Folkrörelserådet Hela Sverige Ska Leva-Skaraborg presenterade sig
själv och projektet som pågår under 3 år. Syftet är att ”engagera och stimulera
utvecklingsgrupper” att ta fram utvecklingsplaner, alternativt revidera sina gamla.
En utvecklingscheck om 5000:- betalas ut till alla föreningar som genomför och fyller
i blanketterna.
Alla föreningar uppmanas att arbeta med detta i sina grupper. Det är viktigt att se till så att
alla, både yngre och äldre, deltar i arbetet. Målet är 19 nya/reviderade utvecklingsplaner och 5
stycken projekt att arbeta vidare med efter Leaderprojektets avslutande år 2013 i vår region.
Under arbetets gång inventeras bl a var i bygden man bor och i vilken typ av boende,
infrastruktur, var man arbetar och handlar osv.
Den kanske viktigaste frågan är
- Hur man ser på framtiden för bygden, förhoppningar och farhågor.
De sammanställda svaren bildar sen dokument som kan ligga till grund för hur man ska arbeta
vidare i landsbygdsgruppen men också fungera som styrdokument för Tidaholms kommun när
de tar nya beslut som berör vår landsbygd.
Påpekas:
ATT DELTA i framtagande av planen är det viktigaste, inte det slutliga dokumentet. Det är
under diskussionerna i dessa träffar alla värdefulla tankar och idéer kommer fram!
forts. punkt 3
Det finns färdiga mallar och ”verktyg” framtaget för arbetet. Anita kommer att vara alla
grupperna behjälpliga i arbetet. Hon kan även, i mån av tid, delta vid någon sammankomst
men finns också tillgänglig för frågor per telefon. Kontaktuppgifter och mallar kommer att
genom SVs försorg att fördelas ut i alla landsbygdsgrupper.
Anita kommer att inbjuda alla som har intresse i landsbygdsutveckling till ett större
informationsmöte om projektet, inbjudan kommer inom kort.
4. Övrigt:
a) Diskuterades boendet på landsbygden: Hur når vi de yngre och de som flyttar in?
Förslag: lokala företag, föreningar och kyrkan kan gå samman och bjuda in till
Trivselkväll med information om bygdens alla fördelar!
En personlig inbjudan krävs! Det kan vara lättare att delta om man fått en
personlig inbjudan och ett ansikte man känner igen när man kommer till
träffen.
b) Datum för nästa samrådsmöte är 14 april i Hångsdalagården. Tid: 19.00
Manus till SV senast 11april. Bladet ges ut den 29 april och gäller maj-augusti.
c) en lekplatsinventering har genomförts av kommunen. Folkabo lekplats blev ”utdömd” och
borttagen meddelar Ove Bank.
d) Annelie Sandstedt arbetar för att Eskil Erlandsson ska komma till vår kommun och besöka
ett av våra samrådsmöten.
5. Korrektur och synpunkter på nästa blad
Mötet avslutades med att rättning av korrekturet för Landsbygdsnytt.
Vid pennan
Åsa Bergman
SV Tidaholm
Bilägger Peter Fribergs förslag till förstasida (vi väljer alltså en av loggorna som syns!) på vår
nya, gemensamma hemsida.
Vi (SV) återkommer också med inbjudan till två studiecirklar vilka Peter lovat leda; en för er
som redan har en hemsida och bara vill uppdatera och länka till den nya och en andra cirkel
för er som vill ”börja från början” och bygga upp en hemsida för er förening!
Med vänlig hälsning Åsa Bergman SV tel. 0502-100 58

