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Sommarlovsaktiviteter
Aktiveterna går bra, 200 ungdomar har hittills varit med, verksamheten pågår alla
vardagar, kommunen betalar värdarna framöver, inte fritidsgården och inte på
kommande fredag. Då kanske vi kan ha något öppet, vi odlade idéer- kunde kanske
Kjell och golfen gör något?
Matilda ringer och frågar om han är villig, behov av anmälan kl 10-13, gärna senast
under onsdagen. Glass från golfrestaurangen. 30 deltagare brukar komma på
aktiviteterna. Lena och Matilda pratar med varandra och samordnar.
Först fick ansökan om aktivitetsgolvet avslag, men mera pengar skulle tilldelas
föreningsförvaltningen så innebandyn IBK sökte och fick möjlighet att köpa golvet.
Utomhusinnebandy, mobilt, IBK har en sarg vid gympahallen. Besked i slutet av förra
veckan, golvet är beställt och hämtas imorgon i Anderstorp.

•

Lugnare i området, men ett mopedgäng har lördag-söndag slagit sönder toalett,
handfat, fönster i kiosken vid hål 10 på Lerjedalens golf, polisen SOC-fältassistenter
och skolan samarbetar för att följa upp.

•
•

Fritidslantgården
Maria undersöker med SDF (Kaisa) om dagliga verksamheten, möte om två veckor
(21/7) med delar av BGU styrelsen för avstämning.
Beslut behöver sedan tas om hur vi dra igång processen för att ta över.
Skall vi samla pengar för att starta bolag i höst, vilka andra intressenter finns?
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Vilka lärdomar kan vi ta nytta av från processen med Björsjöås Vildmark?
•

Gamlestadens brevduveförening blir utsparkade och undrar om man kan få hålla till i
Bergum. 13 små duvhus /duvslag behövs. Kan tex lantgården utan boningshus i
Ytterstad bli tillgänglig. Erik för samtal med ordföranden och efter semestern med FK.

•
•

AHA II projektet
A human Approach – Erik på nätmöte för 14 dar sen, datum om info om projektet
kommer. Forskarna från Halmstad Högskola skulle skicka info som vi kan börja sprida.
Kick Off 16 sept. 2020 vid Ica Gunnilse, fortsättningsmöte ev i Bergumsgården.
Intervjurunda planeras om framtida transportbehov, självkörande buss ”med förare”
kan bli en del i testet.
Infoblad kommer

•
•
•
•

•

•

Bergums Centrum, Lerumsvägen, ÅVS Vråssered (delvis sammanslaget)
Tom och Erik hade möte med FK förra veckan, Anna Signal + Åsa Hüffmeier – hur kan
vi , BGU vara med i en byggprocess för Bergums Centrum. Nytt möte i sept. för att
diskutera möjlighet med plan att börja processen i början av nästa år.
Centrumgrupperna sammankallas för info om Vråssered och väglösningarna för
Lerumsvägen. Trafikverket har startat en ÅVS, åtgärdsvalsstudie för Lerumsvägen.
Workshop den 4 sept. 2020, representanter från BGU skall utses.
Se även bostadsbyggande nedan

•
•

Ekonomi
Medlemsantalet har sjunkit något, några som tidigare betalt har ännu inte gjort det.
Infoblad skall ta fram för att delat ut till alla boende. Matilda har lagt in 11 nya.
BGU har sökt bidrag för sommarlovsaktiviteter och fått 69 000kr från IOF för
sommaraktiviteterna.

•
•

Bostadsbyggande – inventering
Marie Zachrisson äger mark i bland annat Vråssered och Dockere. Hade blivit
uppringd 2016 i samband med markköp av tänkta området för deponi i Vråssered.
Har fått frågan om hon vill hyra ut 500m² för en väg i 20 år (för tillfart till deponin) ?
Marie är intresserad av att stycka av mark och sälja för bostadsbyggande i framför allt
Dockered
Studievandring i Vråssered gjordes av Erik, Tim, Anders G, Tom och Päivi L den 14/5
med Tim som guide och som kollar vilka djur som finns. Tim fortsätter att inventera
djur i området.
En ny tanke växte fram under vandringen. Vi talade om att göra något för att skapa ett
alternativ för det tänkta deponiområdet. BGU kan vara med och skapa platser för
boende med odlingar. Lika det som vi föreslagit i LEAn för Vättlefjällskanten.
Ett projekt för detta bör startas, grannarna vidtalas, vilka bostadsbyggande påverkas
och en inventering behöver göras. Kan vi köpa tillbaka marken?
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Fråga för Centrumgruppens möte

•

•

Erik har fått info om att BN bordlade ansökan om tre tomter vid Bergums
södergårdsväg.
KS har tagit beslut om inventering av marker för bostadsbyggande. Tre områden har
pekats ut, varav Bergum är ett.
Erik och Tom har haft möte med ledamöter i BN och FN och fått uppmaningen att
undersöka intresset hos flera markägare för ett samlat grepp om ökat
bostadsbyggande i BGU området.
Ytterligare en fråga för Centrumgruppens möte.
Blommande Cykelväg mm
Ett möte i tisdag med tre personer från TK och Ander Ridderström från
Naturskyddsföreningen och Erik. Förslag på åtgärder utefter cykelbanan från
golfbanan till kommungränsen mot Gråbo. Naturskyddsföreningen inventerar, plantera
nya växter, detta är ett flerårsprojekt. Mer info kommer.
Ulrika Palmblad bevakar jättebjörnlokor och har tillskrivit bland annat länsstyrelsen.
Vi kan kanske göra gemensam sak och trycka på från BGU. Inventering av platser och
markägare behöver göras. Ulrika vill vara med i Centrumgruppen. Ytterligare en fråga
att behandla.
Torsten från FK informerade Erik om att en ny grillplats skapats ovanför Gunnilse
skola. Skall även bli ett uteklassrum, lika det i Stenared.

•

Björsjöås Vildmark
Hemester flyers håller på att delas ut till alla i området.
Lokalpressen har skrivit om Sommarlovsaktivitet och BV har köpt en annons, hoppas
att det ger god utdelning
Enligt Tom Tveitan är brandlarmsinstallationen nu klar och testad.
Tom och Gert Artfors har varit huvudaktörer i detta. Instruktioner kommer.
En liten grupp av Björsjöås vänner träffades på midsommardagen och kollade på vad
som hade hänt hittills.
Begäran om medlemskapsinbetalningar skall skickas ut.
Mycket aktivitet på Björsjöås tack vare Fahrudin och det stöd som Björsjöås fått av
socialförvaltningen för att minska risken för våld i nära relationer.
Hyresgästföreningen i Lövgärdet verkar vara intresserad av att hyra hela
anläggningen en vecka.
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•

Lekplatsinventering
Mascha och Erik har gjort en inventering av lekplatser och lagt in på en karta som
lämnades till Park och Natur, Mascha återkommer.
Johans Ribaeus fru var intresserad att utveckla detta med lekplatser.
Flera lekplatser bl a i Gunnilse har skett genom privata initiativ.
Frågan är hur man långsiktigt håller lekplatserna okey.

•
•

BGU infofolder mm
Dags att ta fram nya info foldrar för BGU, Björsjöås folder, ett till föräldrar och ett till
skolan, Erik skissar på ett förslag och skickar ut till styrelsen.
Sommarvärdarna kan de bli grunden till en BGU ungdomsgrupp? Matilda kollar. De
kan kanske vara aktiva på Jullovsdagar, höstlov, sportlov, nästa sommar?

•

Avslut
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