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Datum 
 

2020-05-04 
Kl 18:00 

Plats Telefonmöte Teamsmöte 
  
Närvarande    
Erik Bick X  
Maths Relesjö X  
Lena Benjaminsson X  
Mascha Söderberg X  
Annika Jansson   
Matilda Ekerhed X   
Tim Polhammar X del 
Anders Björklund X  
Thomas Svensson   
Tom Tveitan  
Maria Litsegård  
Yvonne Carlsson  
Håkan Benjaminsson  
Tove Lilled  
Anne-Li Karlsson  
Stefan Silebäck  
Charlotta Nylund  
Jörgen Wahlund  
Kjell Eherencrona  
Richardt Nielsen  
Karin Nordström  
Selina Johansson  
Jonas Levin X del 
  

 

Styrelse- och koordinatorsmöte 2020-05-04  
 
Påminnelse till de som inte redan fyllt på med informationen; punkten ligger kvar i protokollet 
sedan förra mötet.  
BGU:s kontaktsida ska uppdateras med bilder och kort personpresentation av de nya och de 
som hittills inte bidragit med sina delar. Se på Kontakt sidan 
De som ännu inte har ett foto kan komma till Erik som tar foto. Hänsyn till risk för cornona 
smitta innebär att vi avvaktar med fotograferingen. 
Alla mejlar en kort presentation till Erik som sedan publicerar den på hemsidan.  
 
 
 

Sekr. Matilda Ekerhed  

Ordf. Erik Bick 

Just. Matilda Ekerhed och Erik Bick  

 

https://www.bergum-gunnilse.se/auto-draft-2/
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Samtal kring ungdomar i Bergum: 
Jonas Levin berättar om den ökade oro kring ungdomar i området; skadegörelse, misshandel 
och två bränder. 
Det har lugnat sig något nu. 
Strax innan årsskiftet började ungdomar hänga på varandras ungdomsgårdar 
(Gråbo/Bergum), till en början funkade det bra, sen blev det stökigt för två, tre veckor sedan.  
Polisen har varit här, vid fotbollsplanen och vid Armans.  
Det finns en oro kring droger, skadegörelse (lampor och armaturer) på skolan och vid 
grillplatsen Stenared. Inga större incidenter på dagtid då skolan är igång, men kvällar, helger 
och nätter viss oro. Droger, fester, okända bilar. Känslan är inte så god.  
 
Var tredje vecka är det möte SSPF - Skola, socialtjänst, polis och fritid. 
Nattvandrarna finns ju på helgerna. Trygghetssamordningen jobbar även med detta.  
En teori är att i och med Corona rör sig ett ökat antal ungdomar ute. Båda våra egna 
ungdomar, men även äldre ungdomar som vanligtvis inte håller till kring fritidsgården. 
 
Hur kan vi förebygga för sommaren och vad har vi för plan? 
Kan vi få hjälp av sommarvärdar? Sommarvärdar är anställda personer som har 
utomhusaktiviteter samt håller fritidsgården öppen hela sommaren. 
Dialog mellan alla parter sker kontinuerligt.  
 
Ett möte med föräldrar och SSPF har hållits tidigare i år.  
 
Bergums fritidsgård får nu ta in 40 ungdomar totalt samtidigt just nu och vid högre antal blir 
man tvungen att neka. 
 
Vid fritidslantgården har det också börjat hänga ungdomar på parkeringen, meddelar Lena. 
Och vid bänken uppe vid kyrkan, säger Anders.  
 
Jonas ser att det kommer att bli ett ökat behov av samarbete och förebyggande.  
Jonas kollar av med nattvandrarna om ett möte med BGU styrelsen för att se om vi kan 
hjälpa till med något. 
 
Jonas berättade också att under veckorna 25-27 kommer vi att 16 feriearbetare som bl. a. 
kommer att röja växtlighet kring lekplatser. 
 
Kan vi få ungdomarna att samlas kring musik på något sätt? 
Det finns en sommarbuss med aktiviteter från stadsdelen. Kan vi få hit den? 
Mascha försöker skapa kontakt med Blå Stället tillsammans med Erik.  
 
 
Skördefesten: 
Ja eller nej? 
Skördefest light? 
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Beslut, nej, det finns annat vi behöver fokusera på i nuläget.   
 
Lokala näringar: 
Local food node drog igång förra veckan.  
Tips att det inte enbart behöver vara mat utan, det kan ju även vara exv. keramik, lite som en 
pop-up-marknad.  
 
Lena säger att det kanske inte är ett måste att producenten är ansluten till local food node, 
utan det kanske kan komma även andra lokala matproducenter. 
Vi behöver få hit fler. 
Bea (kock på Cafét) och Maria L bör prata ihop sig. Lena B ordnar möte.  
 
Ekonomi: 
Några företag har betalat för registret och banner. Fler fakturor skall skickas ut. 
Några nya medlemmar. 
 
Centrumgruppen:  
Samtal med presskontakter om artiklar och nyhetsinslag kring dödsolyckan på Lerumsvägen  
och även kring deponin Vråssered.  
 
Wenke Lerme SDF Angered, stadsutveckling, Erik har talat med henne idag kring vad de kan 
göra. Hon har möte med Trafikkontoret på fredag; mål: kan vi få en cykelväg? Lerum har 
beslutat att bygga en cykelväg en bit.  
VGR jobbar för att få till nya cykelvägar. Vad kan vi göra för att få fram pengar till detta? 
 
Tim vill samla mer information och agera mer för att förhindra deponin Vråssered. 
 
LSS-boende vid Gärdhemsvägen  
Fastighetsnämnden har beslutat om att ansöka om planbesked för ett nytt LSS boende. 
Avtal finns för om att ingenting får byggas innan man har ordnat till utfarten. 
(Fastighetskontoret behöver ha koll på läget, vi avvaktar info från boende på vägen. 
 
Bergums centrum 
VC i Bergsjön har ansökt om att få bygga MVC, BVC på gärdet i Olofstorps C och fått avslag.  
Dock kan detta vara en intressant investerare? 
 
Gunnilse C 
ICA hade teamsmöte med fastighetskontoret med förslag om hur det skall se ut kring ICA. 
Får vi, BGU Centrumgrupp, ett nytt möte kring Bergums centrum också innan sommaren? 
 
Fritidslantgården: 
Möte på Bergumsgården imorgon 5/5 för att presentera vårt förslag för att rädda gården. 
Fastighetskontoret Elsa, kanske Johan från Stadsledningskontoret, SDF Angered, 
Lokalförvaltningen och Idrotts- och föreningsförvaltningen.  
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Fundera på vad har vi för lokala investerare?  
 
Potatisupproret från Omställningsrörelsen. 
Vikten av att få igång lokal odling för att öka självförsörjningsgraden 
En skrivelse som är gjord av Omställningsnätverket och som vi har skrivits under från BGU 
skall skickas till politiker och tjänstemän. 
 
Företagsregistret: 
AnneLi och Erik har skapat en lista med företag som de vet om. 60-80 företag som borde 
kontaktas för att uppdatera registret på BGU hemsidan. 
I mån av tid för fler gärna hjälpa till.  
 
Lekplatser i BGU-området samt gamla dansbanan/lekplatsen i Olofstorp. 
BGU-hemsidan skall uppdateras med bilder på alla lekplatser samt bilder på skolor. 
Mascha och Erik har möte med PoNF nästa onsdag kring lekplatser. 
Vi har två kommunala lekplatser, hur fungerar det kring de andra? Vad finns det för ansvar 
vid olyckor och skötsel?  
Kan vi skapa aktiviteter på Lekplatsen Saras väg? Speciellt i sommar då många kommer att 
vara kvar i området p.ga. pandemin. 
 
Lena ställde frågan om dansbanan: Ska vi göra nåt åt att den kanske skall läggas ner? 
Kan vi ta med denna fråga på mötet nästa vecka? 
 
Värvningskampanjen: 
Inte mycket har hänt där.  
 
Fototävlingen:  
Vi behöver gå ut med info kring detta.  
Lena kallar till möte för uppdatering 
 
Städning eventmaterialförrådet: 
Reparera tältet. Lena talar med Kjell och kallar till städaktivitet. 
 
Ansökningar: 
Ansökningar för stöd för aktiviteter som inte kan genomföras p.g.a pandemin 
Annika och Erik har varit i kontakt med IOFF, Idotts Och FöreningsFörvaltnignen. 
Vi kan inte få några bidrag.  
 
 
Mötet avslutades. 
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