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Annika Jansson valdes till sekreterare.
Erik Bick och Annika Jansson utsågs att justera protokollet.
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.
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Marknadsföring kan ske via anslagstavlor, genom gruppers medverkan, länkar och olika
formulär som används på olika sätt. Marknadsföringsgruppen kommer att arbeta med vad
som är viktigt att föra ut och hur. Förberedelse för ett allmänt utskick till alla hushåll i området
pågår, se även § 5 förra protokollet.
För kommande marknadsföring ansvarar Mascha och Erik.
På årsmötet 2020 spreds informationen om att en Fototävling kommer att anordnas under
året. Tema för tävlingen är ”Gamla byggnader 2020” inom vårt område. Bilderna kommer att
användas i kommande almanacka. Uppdraget att hålla i fototävlingen delas mellan Lena,
Annika och Erik. Lena sprider info om tävlingen via hemsidan och våra facebook kanaler.
Bidragen skall skickas i högupplöst version som bilaga till mejl med foto@bergumgunnilse.se. Viktigt att det framgår var bilden är tagen samt kontaktuppgifter till fotografen.
Hemsidans företags och föreningsregister behöver uppdateras och ett utskick med
information är i princip klart för att mejlas. Skall gå ut innan påsk.
Förhoppningsvis kan vi utöka och aktualisera registret så att de flesta av företagen finns
med. Mascha, Matilda, Anne-Li och Erik jobbar vidare med detta.
Tävlingen ”Värva medlemmar” är en kampanj fram till 1 maj 2020.
Styrelsemedlem eller koordinator (inklusive gruppmedlemmar) erbjuds att delta. Den som
värvar flest betalande medlemmar fram till 1/5 vinner en middag för två på Rocchi’s!
Meddela med ett mejl till medlem@bergum-gunnilse.se vem du värvat och så snart de betalt
så registreras dina poäng.
Be den du värvar att gå in på BGU hemsidan www.bgu.nu/medlem och registrera sig och
betala medlemsavgifter där. Tänk på att vårt mål är att ca hälften av alla hushåll i vårt
område är medlemmar, dvs minst 1 000! Vi diskuterade denna gång hur betalning kan ske
för medlemsavgiften, bäst är via Cardskipper som erbjuder kortbetalning eller swish. I annat
fall sker betalningen till BGU BG 584-2745.
I dessa coronatider diskuterade vi vad BGU kan göra för riskgrupper i vårt område.
Vi talade om vad som redan gjorts – på Facebook finns en ny grupp som heter ”Vi i Olofstorp
stöttar och hjälper varandra” – Vi har på BGU hemsidan skapat ett formulär där man kan
ange vad man vill ha hjälp med, kontaktdata och adress. Om någon begär hjälp får Erik och
Maria B som båda är admin för Facebookgruppen ett mejl och kan sedan skicka vidare
begäran till den grupp av frivilliga som tecknat sig på ”Hjälp -Facebook gruppen”.
Lena påpekade att man Lerums kommun gjort en sammanställning över matställen som
erbjuder ”Take away” och utkörning. Kan vi göra något liknande?
Restaurangen på Lärjedalens golfbana har börjat erbjuda tjänsten med hemkörning.
Vi behöver göra en insats här, någon frivillig som kontaktar våra lokala matställen, så att vi
kan göra något liknande som i Lerum?
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ICA Gunnilse håller öppet för riskgrupper varje tisdag och torsdag kl 06.00 – 07.00. Svenska
kyrkan annonserar på sin hemsida om hjälp.
Maila gärna idéer som vi kan ta vara på och lägga på Facebook.
Nattvandrarna i Bergum har kommit igång igen!! Det behövs i Olofstorp. Det har observerats
nya grupperingar av ungdomar och de samlar på olika ställen, vissa som tidigare men även
på nya ställen. Droghandeln har ökat i området.
Ser man något som är anmärkningsvärt, larma på 112. Mascha lägger info om
nattvandrarnas återkomst den 24 mars 2020 på Facebook
Eventgruppen har inget att rapportera eftersom det mesta nu är i viloläge.
Tänkt Data-LAN är uppskjutet på framtiden, Matilda har kontakt med Fritidsgården i
Bergumsskolan
Håkan meddelade att för Lärjedalens Kött AB och slakteriet finns saker på gång men inget att
rapportera nu. PA har köpt gården i Vråssered och kommer att öka antalet djur.
Kronogårdens lamm och Stefan Silebäck är de djurhållare som är med som delägare i
bolaget.
Med Lärjedalens Lokal Producerade (LLP) och Local Food Node som idag har registrerad
utlämning på onsdagar mellan kl 17:30 och 18:00 kan vi skapa en handelsplats vid ICA
Gunnilse, samtidigt som Fiskbilen är på plats. Vi behöver utöka med antalet producenter som
levererar via LLP. Kanske fylligare rapport vid nästa möte. Maria L håller i detta.
Matvandring är på G, rapport från Maria nästa gång.
Ett tänkt Lieder-projekt ”Besöksnäringsutveckling utefter väg 190” har nu landat i en ansökan
om ett Cykelledsprojekt. Alingsås kommun, Jenny A-L har frågat om BGU vill vara med i
projektet. Erik skickar ett svar om att vi vill vara med. När beslut är klart utser vi en lokal
projektledare. Projekttiden är mallen hösten 2020 – 2022 06 30
Från företagsgruppen fanns inget att rapportera. Hantverksgruppen är igång med Worktjôt
och SyLAN är igång. Ölbryggargruppen ligger lågt och har dragit ner verksamheten men har
dock en utomhusaktivitet planerad på Björsjöås den 16 maj 2020.
Tom refererade till ett Skype-möte 2020-03-27 över detaljplan Gunnilse Centrum med ev
start 2021. Stadsbyggnadskontoret (två konsulter), Erik, Tom och Annika deltog i mötet.
Området runt kyrkan som bör få ny vägsträckning bevakas och omnämndes.
Vägsträckningen är inte klar runt kyrkan men kanske framtida möjligheter kan komma, man
noterade inlägg i debatten. Man avser att bygga 200–300 villor öster om kyrkan. På en
uppvisad karta kan den färgade linjen visa en ökad rörlighet. Byggnation i Bergum var också
på tal. Skolan som ska byggas har fått placeringen något förskjuten västerut, oro finns för
dagvatten (på ängen) om skolan flyttas ytterligare västerut.
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Vad gäller Ekonomi, så har det kommit in medlemsavgifter och just nu ligger vi på plus.
Medlemsavgifter från företagen skulle ju vara önskvärt.
Budgeten antogs vid förra BGU styrelsemöte och Maths kommer att sända ut till alla i
styrelsen och koordinatorgruppen
Annika ville ta del av uppgifter om de evenemang som inte blir av på grund av
coronapandemin och dess verkningar. Riksdagen har anslagit ”en miljard kronor till kultur och
idrott till följd av coronavirusets effekter”. Styrelsen meddelade att eventen Bergumsdagen
och troligen även Skördefesten är inställda på grund av coronan, likaså uteblivna bokningar,
och planerade event på Björsjöås som skrinlagts m.fl. Annika samlar in uppgifter och
ekonomiska uppskattningar för att tillsammans med Erik sammanställa en ansökan. Ansökan
sändes till Fritidsförvaltningen i Göteborgs kommun.
Maths påminde om att vi kanske borde ansöka om viss hyresrabatt hos Fastighetskontoret
eftersom vi inte kunnat nyttja Björsjöås under våren som vi haft för avsikt. Erik meddelade att
ärendet om dessa ansökningar även kommer att presenteras imorgon på möte 2 april 2020
med BGU/Björsjöås Vildmark. Erik återkopplar vid nästa möte, som hålls den 4 maj 2020.
Erik avslutade mötet
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