Samrådsmöte i Valstad Caf
Samrådsmöte i Fröjevi, Fröjered
Datum: 2016-10-20

Närvarande var representanter för
Vättaks Byalag, Daretorpsbygdens Intresseförening, Härja Hembygdsförening, Dimbo Byalag,
Hångsdala Samhällsförening, Folkabo Samhällsförening, Fröjered-Fridene-Korsberga
Hembygdsförening, Fröjereds Samhällsförening, Vättaksgården Klämmesbo Bygdegårdsförening, SV.
Mötet inleds med att Martin Svensson Fröjereds IF, berättar om området och lokalerna..
De är gamla och behöver renoveras och tillgänglighets anpassas. En möjlighet som finns är
att göra en ansökan om stöd hos Leader. Syftet är att lokalerna än mer skall vara till för
bygdens folk och området får en bredare användning.
1. Marie Bengtzon, planarkitekt Tidaholms kommun, berättar om hur arbetet med den nya
översiktsplanen är tänkt att genomföras.
En medborgardialog startar i jan/feb 2017. Då öppnar en lokal i centrum för möten med
invånarna. Olika temafrågor kommer att tas fram för att få så många synpunkter som möjligt.
Digitalt kommer enkäter mm att finnas där gemene man kan gå in och svara.
Personliga möten med Marie erbjuds landsbygdsgrupperna efterhand som arbetet
fortskrider. Ett diskussionsunderlag kommer att skickas ut till alla grupper för synpunkter.
Marie delar ut de kompendier ”Framtid för ..” med innehåll som togs fram i
landsbygdsgrupperna år 1998 då senaste översiktsplanen arbetades fram.
Till de föreningar som inte närvarade under kvällen kommer detta att skickas ut.
Hon avslutar med att uppmana alla att visa och diskutera dessa i grupperna och
diskutera/revidera och komplettera.
2. Beslut: Vårens första Landsbygdsnytt ges ut
Manusstopp
Utgivning
17 januari
7 februari
Nästa blad:
5 april

28 april

Samrådsmöte
Onsdag 25 januari
i Vättaksgården
11 eller 12 april

3. Upplagan av den landsbygdskarta som togs fram 2014 är nästa slut. Turistbyrån fick frågan
om att finansiera ett nytryck. Kultur och Fritid beslöt att ta kostnaden så 3000ex kommer att
tryckas, engelsk och svensk version.
De vil ha er hjälp med att titta över den text som gäller just ert område. Finns det
felaktigheter i kartan så är det ju bra om dessa kan korrigeras inför nytrycket.
Kartor delades ut under kvällen och skickas till de grupper som inte var på plats.
Synpunkter på kartan ges till Åsa Bergman SV snarast dock senast v 46.
Kvällen avslutas med ett stort tack till föreningen för gott fika och värdskap.
Vid pennan

Åsa Bergman, SV Tidaholm

