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Teams  201109 18 – 19:45 
  
Erik Bick X 
Maths Relesjö X 
Lena Benjaminsson  
Annika Jansson  
Matilda Ekerhed  
Mascha Söderberg X 
Tim Polhammar X 
Anders Björklund X 
Thomas Svensson  
  
  
  

Styrelsemöte 
 
Mötesanteckningar 
 

• Rapport om Fritidslantgården – Erik 
o Sälja aktier + lån – Vi har in börjat fokusera på detta ännu. Dokument för lån är 

klart och information om möjligheten att vara med och finansiera skall skickas ut. 
En aktie kostar 0,50Kr och är kopplad till ett lån på 499,50 med löfte om ränta på 
3% de år företaget har finanser som tillåter det. Gäller på samma sätt för 
återbetalning av lånet, dvs när företagets finanser tillåter det. 

o Hittills har vi 27 tecknade aktier av 24 900 
o IVO ansökan – arbetet fortgår om än med låg fart beroende på tidsbrist. Mål är 

att få skickat in ansökan V48. 
o Annat ?? – Ansökan hos IVO kostar 30 000 så vi behöver hjälpas åt att börja 

sälja aktier med kopplat lån i bolaget 
 

• Björsjöås Vildmark –  
o Arbetet med upprustning fortsätter, nytt brandlarm installerat, hela huset är nu 

ommålat utvändigt och snart är alla fönster utbytta eller nykittade och 
ommålade. Nya hängrännor och stuprör monterade. Tyvärr upptäckte vi 
byggfusk på taket och takpannorna är felskurna så att vatten rinner in i 
takkonstruktionen och har orsakat omfattande skador som behöver åtgärdas. 
Fastighetskontoret informerat och vi väntar svar. 

o Ny ordförande – Erik avsade sig ordförandeskapet i bolaget och Tom Tveitan 
blev vid extrastämma utsedd till ny ordförande. Tom är en av BGU’s två 
ledamöter i Björsjöås Vildmark AB(svb) styrelsen. 

o Bokförare – Gunilla Wadstedt tar rollen som bokförare för bolaget. 
o Prislistan för uthyrning av stugor, huset och kanoter är uppdaterad. 

Notera att BGU medlemskap ger 10% rabatt på hyrespriserna.  
Björsjöåsvänner har ytterligare rabatt. 
Utskick till Björsjöåsvänner planeras av Yvonne. 

o Fler intressenter sökes – BGU äger 32 000 aktier- vi kan sälja 7 500 st 
Alla uppmanas att hjälpas åt att hitta nya entreprenörer/föreningar/företag som 
vill vara med och nyttja Bjösjöås som plattform för sin verksamhet. 

Sekr.   
Just.   
Just.   
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• Ekonomi – Maths – 
o Medlemslotteriet och BGU foldern har bidragit till en fin ökning av betalande 

medlemmar och vi har nu ökat med drygt 80 medlemmar. 
 

• Politikerutfrågning – När? 
o Vi tog beslut om att komplettera de sex frågorna från 2019 med en uppdatering 

om hur det ser ut nu och vad som behöver prioriteras. Maths och Tom tittar på 
detta. Vi skall stämma av detta under onsdag 18/11 tillsammans med Mats 
Persson.  
Pga Coronan så funderar vi på olika sätt att genomföra denna politiker- och 
tjänstepersonutfrågning via inspelningar på nätet och har definierat ett datum för 
publicering till den 27/1 -21. Vi hoppas också kunna hitta på ett bra sätt för 
återkoppling och dialog mellan BGU-medlemmar och politiker och 
tjänstepersoner. 

  
• BGU folder utdelning 

o Vi har tillsammans delat ut drygt 2 800 foldrar i brevlådor i området inklusive 
Linnarhult. 

o nya medlemmar –  
Drygt 80 nya och återkommande medlemmar har nu få medlemskort i mobilen 
Flera företag erbjuder nu rabatter till BGU medlemmar – se hemsidan under 
”Rabatter” – kan vi får med flera företagare där?? Alla uppmanas hjälpa till och 
komma med tips. 

o fler aktiviteter nov/dec? 
Vi beslutade att genomföra en fysiskt värvningskampanj den 28/11 vid ICA 
under några timmar mellan typ 10:30 - 14.  
Viktigt att detta görs coronasäkert! Vi behöver bemanna detta event med 2 
personer i två eller tre team. Vilka anmäler sig, för en timmas infogivande om 
BGU?? 
Erik har fått OK från Patrik på ICA att stå vid kundvagnarna. Patrik undrade om 
de kan hjälpa till med något!  Glögg och pepparkakor? 
Mascha tillsammans med Erik organiserar, eventuellt använder vi även ett av 
våra 3x3m tält. 

o Lotteriet  
Dragning den 20/12 – Vilka vill vara med och säkerställa att det sker rätt? 
Erik tar fram Vinstkort för respektive företag som utgör den specifika vinsten 
som vi delar ut till vinnarna. 
ALLA uppmanas att sprida info om lotteriet från BGU hemsidan via sina kanaler, 
Mejl, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och liknande! Det finns små 
symboler under inlägget på hemsidan för att underlätta delandet! 
https://www.bergum-gunnilse.se/2020/10/24/unikt-medlemslotteri/ 
 
 
 
 
 

https://www.bergum-gunnilse.se/2020/10/24/unikt-medlemslotteri/
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• Aktivera hästgruppen – ny konferens 1/12  

o Tim, Anders och Erik sprider information om eventet till alla med hästar i 
området. Erik uppdaterar kontaktregistret med hästägare och ber om hjälp av 
alla att bidra med info, namn, e-mejl och mobilnummer. 

 
• Tyrsjöslingan – belysning 

o Stigen runt Tyrsjön har bearbetats, diken grävda, kanter skrapade så att naturen 
inte växer in i stigen. Delar av vägen har fått nytt ytskikt.  
Vi behöver kontakta PoN om att hela sträckan behöver nytt ytskikt. 
Erik frågade om vi skall starta ett upprop för att få stöd för att få belysning runt 
hela slingan? Inga kommentarer mot detta. Erik sprider frågan på BGU 
hemsidan och FB. 
 

• Bergums Centrum 
o En referensgrupp för projektet tillsammans med Fastighetskontorets strategiska 

avdelning har bildats. 

 BGU referensgrupp Bergums Centrum 20 11 02 

     
1 Carina Mathiasson Björsared 0764 069177 carina.mathiasson@educ.goteborg.se 

2 David Freiholtz Olofstorp 0709 313340 freiholtz@protonmail.com 

3 Erik Bick Knipared 0709 397043 erik@busmaco.se 

4 Erik Larsson Olofstorp 0737 243295 erikl@chalmers.se 

5 Malin Roos Björsared 0730 791992 malin.roos@norconsult.com 

6 Maria Karlsson Olofstorp 0708 132735 maria_green2000@yahoo.se 

7 Mats Persson Gråbo/Olofstorp 0739 021255 matspersson6@gmail.com 

8 Rickard Wikander Olofstorp 0735 136711 rickard.wikander@ibkbergum.se 

9 Shevan Waheladen Björsared 0790 607633 shevan.waheladen@angered.goteborg.se 

10 Tom Tveitan Knipared 0760 223140 tom.tveitan@hotmail.com 
o Tom, Erik och Erik har nytt möte med FK den 10/11 
o På detta möte fick vi information om att Bergums (Olofstorps) Centrum nu finns 

med på FK’s projektutvecklingsplan: 
”Projektet finns nu med i FKs projektutvecklingsplan för 2021. 

            Planbeskedsansökan planeras skickas till SBK i dec 2021” 
Nytt möte med FK bokat till den 16/12. 
Då skall vi helst kunna presentera en lite större referensgrupp samt möjliga 
intressenter. Referensgruppen skall hjälpas åt att söka intressenter. 
 
I projektet finns också tankar om att flytta fotbollsplanerna och skapa en riktig 
idrottsplats i anslutning till skolan. Möjligen också utegym och elljusspår. 
 

• BmSS  
o Sandra K har efterfrågat och sammanställt information om antalet LSS/BmSS 

boenden i olika stadsdelar. Angered ligger inte allra högst men om man slår ut 
antal boenden på vårt område i förhållande till antal innevånare så hamnar vi 
klart högst. Vi funderar vidare på hur vi skall använda denna information för att 
påverka utvecklingen, Sandra och Maths fick i uppdrag att förbereda en 
skrivelse. 

mailto:carina.mathiasson@educ.goteborg.se
mailto:freiholtz@protonmail.com
mailto:erik@busmaco.se
mailto:erikl@chalmers.se
mailto:malin.roos@norconsult.com
mailto:maria_green2000@yahoo.se
mailto:matspersson6@gmail.com
mailto:rickard.wikander@ibkbergum.se
mailto:shevan.waheladen@angered.goteborg.se
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o Sammanställningen nedan: 

 

SDF 
Befolkningsmängd 

(2019 
statistikdatabas) 

BmSS/LSS (inkl. 
ungdom) 

Antal boenden per 
1000 invånare 

Angered 54359 23 0,423113008 
Askim-Frölunda-Högsbo 64026 34 0,531034267 
Centrum 64179 11 0,171395628 
Majorna-Linné 64304 17 0,264369246 
Lundby 55098 17 0,308541145 
Västra Göteborg 53871 33 0,612574483 
Östra Göteborg 51748 19 0,367163948 
Västra Hisingen 57614 7 0,121498247 
Norra Hisingen 51847 25 0,482187976 
Örgryte-Härlanda 61331 24 0,391319235 

  578377 210   
o Om vi ser till vårt område så ser det ut så här: 
o Kvartal 1 (2020) hade Gunnilse en befolkning på 1603 innevånare, antal boenden 0 ? 
o Kvartal 2 (2020) hade Bergum en befolkning på 5196 innevånare, antal boenden 5 ?  
o Det bli 0,96 boenden/1000 !! 

 
• Vråssered  

o Länsstyrelsen har tillskrivit Massoptimering och kräver ytterligare komplettering 
och skall vara hos dem senast 31/1 -21. Se begäran här på BGU hemsidan. 
 

• Blommande cykelväg – Erik 
o Klara J och Therese A har anmält intresse att vara med i projektet och 

förbereder för närvarande en LONA ansökan tillsammans med Trafikkontoret 
och Naturskyddsföreningen. 
Planen är att göra ett 4-årigt projekt som även kommer att innefatta aktiviteter 
för boende i Bergum-Gunnilse. T.ex. bygga bihotell, plantera växter, så 
blomsterfrö mm. 

 

https://www.bergum-gunnilse.se/wp-content/uploads/2020/11/Forelaggande-om-komplettering-2-201027.pdf
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