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Styrelsemöte 20 09 17

Bergums Fritidslantgård AB (svb)

En liten intressegrupp träffades den 14 september och talade om visionen för utvecklingen av gården
Gruppen har nytt möte den 5 oktober. Genom crowdfunding har vi nu samlat ihop drygt 30 000:- från
”Lantgårdens Vänner”. Bolaget är nu bildat och registrerat på Bolagsverket, en interimsstyrelse
bestående av 4 ledamöter och 1 suppleant samt 1 revisor har tillsatts. I nuläget finns 2 insättningar för
köp av aktier ( 50 öre + 499,50 = 500 kr per andel).
Vid ett möte med stf ansvarig för verksamheten från SDF Angered kom vi överens om en tidplan för
övertagande av den dagliga verksamheten. Ett godkännande från IVO tar mellan 6-9 månader och
LOV godkännande från Gbg Stad ytterligare upp till 2 månader. Detta tillsammans landade i en möjlig
tid för övertagande till den 1/9 -21. Att BGU’s bolag tar över den dagliga verksamheten är en
förutsättning för övertagandet. Därtill kommer programverksamheten och öppethållandet för
allmänheten. Utöver dessa verksamheter ser vi många möjligheter för lokala entreprenörer att starta
olika verksamheter som även kan vara med och leverera till övriga verksamheter på gården.

Processen runt Vråssered och Lerumsvägen

GöteborgDirekt har utrett sambandet ”företaget, politiker, förutsättningar och sammanfattning om den
tänkta deponin och gjort en artikel. Läs mer på Hemsidan och Facebookgrupper, Lerums kommun har
har vakant och skall yttra sig senast 23/9. Artikel finns att läsa i Lerums tidning som kan hämtas på
tappen, Björsared, varje onsdag, där reporter Cecilia skrivit bra.
Samarbete med Lerumsbor har startat genom kontakt med Gisela Wallin och Staffan Grönberg.
Vi har kommit överens om att skapa en gemensam digital anslagstavla på Facebook och kopplad till
BGU hemsidan där material om processen finns samlat.
Samordning mellan Lerum och BGU inleds under v 39. Miljöförvaltningen Lerum och Gbg skall
komma in med kompletteringar. Information om BGU’s www.skrivunder.com om att stoppa
Vråsseredsdeponin har spridits i Lerum och antalet som skrivit under är nu uppe i 1480.
BGU’s centrumgrupp bevakar Länsstyrelsen som skall bereda underlagen och ta beslut.
Tim har gjort en inventering av djur i området och skall tillsammans med Johan och Tom skicka en
skrivelse till Gbg MF.
Staffan jobbar med annan jurist för se vilka rent juridiska hinder som kan finnas.
En idé som kommit upp är att inleda en bojkott mot Fraktkedjan som ägs av Massoptimering
ÅVS 1937 – Tom deltog som representant för BGU i en workshop som en del i Trafikverkets
Åtgärdsvalsstudie för väg 1937 (Lerumsvägen)
Övriga representanter var från Lerums kommun, SDF Angered, Massoptimering!! och endast en eller
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två boende utefter vägen. Material från Workshopen kommer att läggas upp på BGU hemsidan
under ”dokument att ladda ner och läsa”

info från kickoffen 16/9 (AHA II -projektet)

Halmstad Högskola, professor Vaike + 2 killar delade med sig av sina tankar om projektet, 4 från Gbg
stad (SBK TK), 3 från Volvo, BGU - Tom och Erik, hade satt upp tält vid ICA Gunnilse.
Volvo hade en demobil XC90 T8 på plats, denna eller liknande kommer att ingå i de praktiska tester
för delade transporttjänster som är en del av forskningsprojektet.
Projektet utgår från transportbehov med stor fokus på beteendevetenskap istället för tekniska
lösningar.
Vid denna träff antecknade sig ca 15 personer som var intresserade av att delta i projektet. Det går
bra att anteckna sig i efterskott om man är intresserad, se BGU hemsidan / kalendern för den 16/9
och via projektlänkar och anmälningsformulär.

info om möte med Chalmersstudenter som skall jobba med Bergums Centrum

Erik har fått en förfrågan om vi har möjligheter att ha deltagare från Chalmers i några av våra projekt.
Det första handlar om Bergums Centrum där 5 studenter skall jobba med det i 6–7 veckor. Ett första
möte avklarat. Tom och Erik svarat på deras frågor. Sammanfattning om 2 veckor och kanske man
hitta entreprenörer och intresserade under denna process.

Politikerutfrågningen

Det gamla välbekanta frågebatteriet kanske kan omformas till ett frågemöte som spelas in och sedan
sprids digitalt. Vilka kan vara med och definiera frågorna den 7oktober när vi har styrelsekoordinatormöte.

Sociala företagsdagen

Den 6 oktober anordnar Coompanion digitala seminarier om Sociala Företag. Via länk informeras om
hur sociala företag arbetar och inspirerar. Vi kan koppla det till exempel fritidslantgården. Anmälan
från BGU får ersättning för deltagaravgiften. Erik deltar.

BGU Info Foldern

Förslaget diskuterades, skall vi göra förändringar i texten på baksidan som handlar om medlemskap?
En fråga om avgiften - Vad går medlemsavgiften till? Det saknas upplysning om vad man kan
förvänta sig som medlem. Pengarna kan använda till att anordna fest, arrangera marknader och
politikerträffar. Skapa annonser och flyers. Föra talan för en grupp. Man kan vara medlem på minst
två sätt som att låta någon företräda mig och andra, betala medlemsavgift och arbeta för en fråga
eller varför inte göra båda. Styrelsen ombeds kommer med förslag på förändringar av texten senast
den 22/9.edigeras tryckas och delas ut i området. Svar senast den 22 september. Erik beställer 3000
ex. som skall delas ut till alla hushåll i området. Utdelning sker enligt lista.

Medlemsdag

Som ett led i stödet till Fritidslantgården har Matilda och Mascha börjat funder på en familjedag i oktober.
Ungdomsvärdarna från Sommarlovsaktiviteten kanske kan engageras och göra förslag till program. Kanske vi
kan värva dem som medlemmar också som grund för en ungdomsgrupp.
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Skrivelse från Älsjöns Badförening

Vi har tyvärr inte kraft och möjlighet att ta itu med detta. Matilda skriver ett svarsbrev.

Fotobilder – kalender 2021

Bilder måste vara klara 1 nov för att kunna skapa en kalender. Uppmaning om att skicka in bilder har
inte gått ut. Styrelsen beslutar därför att vi avvaktar med kalender 2021 på grund av tidsbrist.

Nästa möte 7 okt 2020 - IRL

Annika bokar Gunnilse småskolan om det är ledigt. Annika lämnar besked till Erik som sammankallar
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