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Sekr. Annika Jansson  
Just. Erik Bick  
Just.   

 
 Teams  210510  18:30 - 20 
  
Erik Bick * 
Maths Relesjö (adj. kassör)  
Lena Benjaminsson * 
Mascha Söderberg * 
Annika Jansson * 
Tim Polhammar * 
Nils-Olof Abdon  
Anders Björklund  
Thomas Svensson * 
  
  
  

Styrelsemöte 21 05 10 
 
Agendapunkter 
 
Sekreterare  
Annika delar med sig av sina anteckningar tillsammans med Erik 
 

● Beslut om Fototävlingen 
Styrelsen ställde sig bakom upplägget av fototävlingen 2021. Lailas mail till Erik ligger 
som grund. Erik länkar Tävlingsuppmaningen till hemsidan, facebook och instagram. 
Mascha lovade hjälpa till med Instagram. 
Erik sätter upp affischer. 

 
● Beslut om Skördefest  

Styrelsen ställer in anordnandet av Skördefesten 2021. Upplägget kräver lång 
förberedelsetid och i dessa pandemitider är arrangemanget förmodligen inte 
genomförbart.  
 

● Ekonomin 
Erik rapporterade att vi har fått bidrag för påsklovsaktivitet på Björsjöås. Pevon gjorde 
ansökan och ser till att aktiviteterna blir genomförda och rapporterade.   
 

● Starta en ny utvecklingsgrupp för lekplatserna i området? Föranlett av möte med 
Dansbanans lekplatsgrupp (Dansbanans Fritidsförening) 
Mascha kontaktades av två föräldrar i Dansbanans Fritidsförening med önskemål om 
att kanske starta en utvecklingsgrupp för lekplats. Mascha deltog i en inventering över 
områdets lekplatser (både kommunala och privata)för 1½ år sedan, som får ligga till  
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grund för kommande förslag. Mascha fortsätter sitt uppdrag om lekplatser och 
återkopplar.   

● Skrivelse om Pendelparkeringen Olofstorp
Lämna synpunkter på utdelad skrivelse om pendelparkeringen i Olofstorp senast 17 
maj 2021. Svar skall lämnas till SBK före 21 maj 2021.

● ÖP-förslaget – start av team för svar
Erik rapporterade från möte den 9 maj 2021. Missade saker i utredningen ska tillföras 
tex transporter av farligt gods. Reservområde = utvecklingsområde bör förklaras 
tydligare. Nytt möte bokat 15 juni 2021 för bearbetande av svar som inlämnas senast 
28 juni 2021.

● Naturreservatsförslaget – vem tar tag i frågan om ett BGU-svar?
Erik m.fl. genomför möten med politiker och tar upp Naturreservatsförslaget vid varje 
möte och bevakar ståndpunkter som framförs.

● Rapport från politikerintervjuer – april-maj
Erik lagrar all inspelade intervjuer i owncloud och skall sammanställa svaren inför en 
publicering till vår medlemmar.

● Öppet möte med politiker – när?
Öppet digitalt möte anordnas av BGU i vecka 34

● Hoppas vi fått svar på ansökan om stöd för sommarlovsaktiviteter
för BGU respektive Björsjöås
Fahrudin har sökt bidrag för 4 veckors sommarlovsaktiviteter och återkommer med 
besked och uppföljning.

● Rapport från uppdatering av företags/verksamhetsregistret
Uppdatera registret.
Protest har framförts av boende på Äspereds industriområde över planerad 
byggnation av förrådslokal 19000m2 för Kulturnämndens räkning.

● Rapport om läget med Bergums Centrum
Referensgruppsmöte i aprilmöte om ekonomin. Visions-/inspirationsdokument 
utarbetas av BGU. Ytor i % för boende respektive kommersiella lokaler och för företag 
ses över.

● Rapport om läget med Gunnilse Centrum
Arbetsgruppsmöte 20 maj 2021. Nytt detaljplansförslag kommer i höst.

● Rapport om Lärjedalens Kött
Ansökan inlämnad för köp av 3600m2, Bingared 3:11, Larsgården är inlämnad till 
kommunen. Avvaktar besked.

● Rapport om Björsjöås – Planerade Björsjöås vänners i samarbete med 
Ölbryggargruppen den 5 juni.
Utöver Ölbryggargruppens aktivitet så skall Pevon och Lerjedalens Café och Bistro
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leverera mat. Pga. Pandemin begränsas antalet deltager till 3 grupper om 8 personer. 
”Först till kvarn” anmälan - info kommer till medlemmarna. 395 kr / deltagare. 

 
• Den 16 juni 2021 har en skola från Hisingen (kollegiet) bokat Björsjöås Vildmark för en 

studiedag. Delvis för att se vad man kan göra där med sina elever.  
Detta är ett resultat av Fahrudins, Jonas L och Erik’s presentation av Björsjöås 
Vildmark och erbjudandet ”Naturupplevelser för skol- och ungdomsgrupper” för drygt 
30 rektorer från Norra Hisingen. Se bilaga.   
 

● Rapport om Vråssered och Gunnilse-deponier 
Vråssered deponi 
Länsstyrelsen vill ha kommentarer på inkomna synpunkter på ansökan om att etablera 
en deponi. Tim har fler gånger upptäckt Lappuggla i området. Lappugglan är nu även 
inrapporterad i artdatabasen.se. Ytterligare kommentarer emotses. Finns det nån 
omvärldsanalys? 
 
Gunnilse (Skanska) deponi 
Skrivelse är inlämnad till Länsstyrelsen 
 

● Rapport om läget med Fritidslantgården 
IVO har ännu ingen handläggare för ärendet. Lesley och Maria talar med Ing-Marie 
Larsson om läget med fastigheten och om arbetsmiljöfrågor.  
 

● Övrigt  
Tim kommer att göra en vandringsinventering i Vråsseredsområdet på fredag.  
 

● Att notera. 
Styrelsen tog beslut via mejl, i mitten av april, att satsa 10 000 på att anlita en arkitekt 
för att göra skisser för Bergums Centrum som underlag till ett intresseväckar/ 
investerar dokument 
 
Tack för idag.  
 // annika & Erik 

 



Naturupplevelse
För skol- och ungdomsgrupper

www.björsjöås.se

Björsjöås gård ligger 5 km från väg 190 i Vättlefjälls naturreserat och 
erbjuder en unik plats för aktiviteter, vandringar, bad, övernattning mm. 
För att få mer information och boka plats för din skola, skolklass,  
förening eller ungdomsgrupp - skick ett mejl till ungdom@bjorsjoas.se
eller ring Jonas 0707 851251 eller Fahrudin 0737 150446

• Dagläger med egna aktiviteter
•  Tillgång till kanoter, grillplatser, tävlings- och aktivitetsmaterial
• Dagläger med våra erfarna ungdomsledare
•      Bad, kanotpaddling, fiske, naturkunskap, biodling, lekar och tävlingar
•      Individ och gruppstärkande aktiviteter genom samtal och fysiska övningar 
•      Alternativ ämnesundervisning med naturen som redskap
• Vandringar, guidade naturvandringar, matlagning i naturen
• Vi kan hjälpa till med transporter från expressbuss (X3) eller ordna med bussar 

som hämtar på skolan eller gemensam uppsamlingsplats
• Lägerverksamhet med självhushåll, 28 bäddplatser - möjlighet finns även till 

catering från våra delägarföretag
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