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Styrelse och Koordinatormöte 21 04 14
Politikermöten

Vi har genomfört den första intervjun / samtalet om våra 6 viktiga frågor. Först ut var S
representerat av Blerta Hoti och Viktoria Tryggvadottir.
Det blev en intressant första test av inspelning av mötet. Frågorna som de fått i förväg
hade kompletterats med mer inspirationsbilder. Erik visade och gick snabbt igen
presentationen (bilaga till denna mötesanteckning).
Nästa möte / samtal med politiker bokat den 9/4 med MP (Karin Plejel och Martin
Nilsson). Därefter med KD, (Kalle Bäck) den 20/4 och V den 27/4 (Johan Zandin, Grith
Fjeldmose och ev Yvonne Palm). Vi väntar bokningar med övriga partier.
Det blir en intressant uppgift att sammanställa inspelningarna och låta BGU
medlemmar ta del av dem.
Vi talar om vikten av långsiktig hållbarhet och att BGU redan vid starten definierade
målet för föreningen – Att verka för att vi i högre grad skall kunna bo och arbeta lokalt.
Detta stämmer väl med den nu moderna begreppet 15-minuters staden, som vi
anpassat till 15-minutersbygden. Dvs att man inom 15 min till fots eller med cykel skall
kunna nå det mesta man behöver.
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Fototävling

Annika och Laila har tagit fram förslag på upplägg för fototävling. Annika presenterade
och mötet beslöt att de fortsätter och undersöker möjligheter och alternativ och
presenterar på styrelsemötet den 10/5 för att starta tävlingen. Trolig tävlingstid 15/5 –
30/8 med tema: Aktiviteter och möjligheter i vårt område. Mascha lovade hjälpa till att
sprida på Instagram.

Bergums Centrum

Referensgruppen hade möte den 5/4 och funderade på hur BGU kan ta sig an en
större del av centrumet. Enbart att ta ansvar för Allaktivitetshusdelen kommer inte att
hålla rent ekonomiskt. Ett större grepp som även innefattar bostäder och kommersiella
lokaler behövs.
Gruppen beslöt att ta fram ett visionsdokument, liknande de för ”Gunnilse Syd” och
”Vättlefjällskanten”, som gruppen kan använda för att väcka intresse hos
byggföretags/fastighetsförvaltare/investerare.
Dokumentet skall bygga på den ursprungliga skissen från 2017 och kompletteras med
resultatet från enkäten och de underlag vi hittills fått fram vad gäller byggkalkyler.
BGU styrelse beslöt under veckan att investera i hjälp att ta fram en anpassad
illustration som en del i visionsdokumentet.
Erik tipsade om ett IVA webbseminarie ”Hur kan arkitektoniska kvaliteter i hela
byggkedjan säkras?” https://youtu.be/jbT3pwatLfA

Web och FB gruppen

Vi håller på att gå igenom hemsidans register över företag och verksamheter.
När registret lades upp tog vi med allt vi då kände till och nu skall det uppdateras och
de som vill synas får bidra som sponsorer.
Ett informationsblad, (se bilaga) som beskriver möjligheterna har delats ut tillsammans
med faktura och dekal som visar att man är aktiv stödmedlem till BGU. Ytterligare
infoblad kommer att skickas till de som ännu inte fått.

Medlemsregistret – Medlemskort via CardSkipper

Vi saknar medlemsinbetalning från ca 120 personer enligt Cardskipper.
Ett påminnelsemejl kommer att skickas ut.
Nils-Olof (Nisse) jobbar med uppdatering av medlemsregistret och David med registret
över företag och verksamheter.

Natur & Friluftgruppen

Gruppen har precis haft ett nystartmöte och Yvonne kan tänka sig att vara kvar som
koordinator om hon kan dela sysslan med någon. Yvonne (och Peter) har fullt upp
som husvärdar på Björsjöås Vildmark under hela sommaren. Det innebär att Björsjöås
ständigt är bemannat och besökare kan få god kontakt och information.
Gruppen skall börja jobba med nya vandringleder.
Anders beskrev annan väg till Björsjöås än de via Bergums kyrka . Till exempel
Björsareds pendelparkering och fixa en led till Björsjöås = en vandringsled som börjar
med buss till Björsared – Björsjöås - Lövgärdet. Tillstånd måste sökas från markägare
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om man får dra led igenom deras marker. Anders hade kollat föreslagen led och sa att
det var fin skog, en varggrop finns i närheten av Björsjöås.
Dennis J som vandrar och inventerar leder i området kommer att bli en bra kraft i
gruppen.
Göta älvs Pilgrimsled tänker göra en avstickare från Jennylund, Vättlefjällsleden,
Rördalen, Dammekärr. De har även engagerat filmare och fotografer, talat om trätält
och kolbullar mm. Boende saknas på Pilgrimsleden och Björsjöås kan bli en bra rastoch övernattningsplats. Yvonne och Peter kommer att vara husvärdar i Björsjöås hela
sommaren.
Skol och Ungdomssatsningen – Naturupplevelse har presenterats för ett 30-tal
rektorer från Norra Hisingen av Fahrudin, Jonas L och Erik.
Fahrudin och Jonas L är våra kontakterpersoner. (se bilaga)
Informationsmötet har redan resulterat i en bokning för en skolas rektor med sin
personalgrupp, vilket är en öppning för nya bokningar med skolbarn
Matilda har skickat in en bidragsansökan från BGU om sommarverksamhet kopplade
till Bergumsskolans Fritidsverksamhet även i år. Hon kanske kan vara med på
Björsjöås tillsammans med fritidsgården och årets sommarvärdar.
Björsjöås Vildmark har också skickat in en bidragsansökan får att bedriva liknande
barn och ungdomsverksamhet som förra årets tre veckor. I år har vi sökt för fyra
veckor.
Tove lyfte möjligheterna om att arrangera konformationsläger på Björsjöås kommer att
börja sprida detta. Peter informerade om att det kommer upp en Tipi på Björsjöås
marker. Hög trivselfaktor.
Björsjöås Vildmark kommer att sätta upp en reklamvagn på gärdet utanför rondellen.
Där kommer BGU även att kunna ge eventinformation på denna ”annonsplats”.
Björsjöås behöver komma i gång med bokningar av stugor, huset och kanoter!
”Hemesterbladet” behöver spridas – alla uppmanas hjälpa till (bifogar bladet).

Eventgruppen

Tove berättade att hon går hem på föräldraledighet och Malin K tar över hennes roll i
eventgruppen under tiden och kommer säkert att vara med som koordinator i gruppen
även senare.
Det finns ännu ingen ersättare för Charlotta N i gruppen.
Troligen ingen Skördefest i år heller pga pandemiläget, slutligt beslut på styrelsemötet
i maj.

Centrumgruppen – Deponier

Vråssered
Gruppen jobbar med att samla namn med underskrifter mot Vråsseredsdeponin.
BGU har begärt förlängning för att komma in med inlaga till 3/5. Själva skrivelsen är
klar och skall skickas in den 27/4 tillsammans med alla underskrifter inklusive dem från
www.skrivunder.com. (bifogar inlagan)
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Gunnilse - Skanska
Thomas har projektlett arbetet med flera andra i Gunnilse och de har gjort ett jättejobb
och skrivit klart inlagan med en rad viktiga argument och gruppen håller nu på att
samla underskrifter och kompletterar med underskrifter från www.skrivunder.com.
Inlagan lämnas till Länsstyrelsen den 16/4. (bifogas här)

Djurhållargruppen

Gruppen har börjat aktivera sig igen och tittar på hur de kan komma i gång med
slakteri och charkuteri. De planerna att börja tillverka korvar för att på sikt skapa lite
olika typer av Bergumskorv.
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