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Datum 
 

2021-03-10 
Kl 18:30 

Plats Digitalt möte Teams 
Punkter i protokollet Nr  1-14 
Närvarande   
Erik Bick x 
Maths Relesjö - 
Lena Benjaminsson x 
Mascha Söderberg - 
Annika Jansson x 
Nils-Olof Abdon x 
Tim Polhammar x 
Anders Björklund - 
Thomas Svensson x 
  

Styrelsemöte 2021-03-10 
 
§1 Erik förklarade mötet öppnat 
 
§2 Mötet fastslog följande punkter att utgöra dagordning 

- Kassör i styrelsen för BGU 2021 
- Vråssered, fortsättning  
- Politikerhearing/möte 
- Fototävling 2021 samt kalender 2022 
- Blomstrande cykelväg 
- Påsklovsaktivitet  
- Hemsidan 
- Vandringsleder i området 
- Foto på företrädare 
- Mobilitetsprojektet från Halmstads högskola  
- Historiska museet – museibyggnad för förvaring placeras i Gunnilse 
- Avslutning 

 
§3 Kassör i styrelsen för BGU 2021 
På årsmötet utsågs Maths Relesjö till kassör, adjungerad fram tills ny kassör valts. Erik 
önskar förslag till kommande extra stämma för val av  ordinarie kassör alternativt kassör 
utom styrelsen.  
 
§4 Vråssered och initiativ till nybyggnadsprojekt 
Länsstyrelsen (Lst) kommer att publicera info om ansökan i GP denna vecka, svar inom 1 
månad. Vi kommer att samla delar av Centrumgruppen, Naturskyddsföreningen Lerum, 
Lerumsbor som protesterar för att sammanställa en skrivelse till Lst. 
   
Helene Holmberg (L), har tagit initiativ till ett medborgarförslag, stoppa tung trafik genom 
Olofstorp, med många röster. Frågan om att göra om vägen genom Olofstorp till kommunal 
väg kommer upp på Trafiknämnden den 18/3 igen. 

Sekr. Annika Jansson   

Ordf. Erik Bick  

Just. Annika Jansson och Erik Bick  
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Helene vill med hjälp av BGU ordnar ett politikermöte i denna fråga.  
Möjligt att göra denna fråga till en dela av den hearing som vi planerar under våren. 
 
Erik kommer den 23 mars 2021 att tillsammans med Thomas S, Tom T och markägare träffa 
Fastighetskontoret för att diskutera markfrågor gällande Gunnilse Syd och Vättlefjällskanten 
(obs båda arbetsnamn). 
 
§5 Politikerhearing/möte 
En uppföljning av det möten vi har hållit i Bergumsgården tidigare 2018 och 2019.  
Erik sammanställer frågor till politiker och stämmer av med styrelsen och koordinatorer. 
Vi bjuder sedan in politiker som var för sig digitalt (via Teams) besvarar våra frågor.  
Mötena spelas in och sammanställs sedan och blir grund för ett möjligt digitalt panelmöte 
med politiker, tjänstepersoner och intresserade deltagare från BGU området. 
Svaren kommer att redovisas på hemsidan.  
 
§6 Fototävling 2021 samt kalender 2022 
Laila G och Annika har talat om förutsättningar att skapa en grupp för anordnande av 
fototävling samt utgivande av kalender 2022. Alexandra deltar i gruppen. Vi träffas under 
senare delen av mars och tänker redovisa förslag till BGU och koordinater förmodligen den 
14 april för fortsatt arbete och slutligt beslut på kommande möte.  
 
§7 Blomstrande cykelväg 
Naturvårdsverket är intresserade, vill vara med på lite annat upplägg. Bihotell till exempel kan 
ingå i konceptet. Biodling lokalt ger ökad mångfald. Skapa avtal med biodlare.  
 
§8 Påsklovsaktivitet 
Pevon har ansökt för BGU och erhållit medel från kommunen 9600 kr för att anordna en 
påsklovsaktivitet under 4 dagar på Björsjöås. 
 
§9 Hemsidan 
Företags- och föreningsregistret på hemsidan håller på att uppdateras. Fälgkungen ny 
annonsör på hemsidan. Några nya är vidtalade.  
 
§ 10 Vandringsleder i området 
Tim utsågs till koordinator i Natur och Friluftsgruppen. 
 
§ 11 Foto på företrädare 
Erik ville fylla på fotoregistret över aktiva. Samtliga som saknas på hemsidan uppmanas ta 
kort på sig själva och även skriva några rader om sig och sina intressen och sända till Erik, 
som lägger in dem på rätt plats.  
 
§ 12 Mobilitetsprojektet från Halmstads högskola  
Info kommer under slutet mars 2021 och workshops kommer att hållas med mindre grupper 
av intresserade.  
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§ 13 Historiska museet – museibyggnad för förvaring placeras i Gunnilse Äspered 
Styrelsen uppmärksammades på att museet vill ha en förvaring av objekt här, projektering 
pågår.  
Beslut togs på FN;  
Fastighetsnämnden 2021-03-15 
Handling - 23 Diarienummer 2226/20 Försäljning av Göteborg Angered 78:6 till Higab för uppförande av 
magasin för Kulturnämnden 
 
§ 14 Avslutning 
 
Erik avslutade mötet.  
 
För anteckningarna // Annika Jansson 
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