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Teams 21 11 08 18:30 
  
Erik Bick X 
Maths Relesjö (adj. kassör) X 
Lena Benjaminsson X 
Mascha Söderberg  
Annika Jansson X delvis 
Tim Polhammar  
Nils-Olof Abdon  
Anders Björklund  
Thomas Svensson X 
  
  
  

Styrelsemöte 21 11 08 
 
Vi gick igenom delar av föregående mötets anteckningar och uppdaterade en del frågor. 
 
Bergums Fritidslantgård 
Lesley och Carina har varit på informationsmöte angående LOV ansökan idag den 8/11. 
Vi ser fram emot att höra hur det gick. 
Förhandlingsgruppen med Thomas, Tom, Håkan, Stefan och Erik skall göra en rundvandring på 
gården den 19/11 för att få en bra bild över dagsläget innan vi inleder förhandlingarna med Gbg Stad. 
 
Skanskas ansökan om deponi i Gunnilse 
Thomas skrev överklagandet till LST som skickades vidare till Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. 
Det finns att läsa under Nyheter på BGU’s hemsidan. 
 
Checklista och Löftespåminnelselista till Politiker 
Vi skall sammanställa en lista till politikerna och samtidigt skicka inbjudan till möte den 30/3 -22. 
Thomas börjat göra listan som vi stämmer av inom styrelsen och koordinatorgruppen. 
 
Centrumgruppen  
Möte på onsdag 10/11 för att gå igenom vilka frågor vi skall fokusera på och förhoppningsvis få igång 
några undergrupper för att aktivera frågorna för utvecklingen av vårt område. 
 
Ekonomi 
Maths skickade innan mötet en ekonomirapport som indikerar ett underskott för perioden. 
Vi har dock flera intäkter på gång. Ersättningen för projekt Blommande cykelväg, Bi-hotellbyggen, 
BGU årskalender, Julmarknaden. Årsresultatet kommer att visa en positiv utveckling. 
En viktig uppmaning till alla är att öka antalet medlemmar och företags som vill synas på hemsidan. 
 
Pendelsparkeringen i Olofstorp samt planerna på Vråssereds deponi  
Inget nytt ännu. 
 
Gröna Näringar 
Erik berättade att han ännu inte hört av några av odlarna för att se om vi kan få till en samordning och 
samarbete för att öka försäljningen och minska logistikutmaningarna. 
Vi behöver hitta någon som vill dra igång detta arbete. 
Gbg Stad har ett projekt med en konsult (Ulrica R) som nu jobbar på Demokrati och  
 

Sekr.   
Just.   
Just.   
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Medborgarservice med stadens livsmedelsstrategi, Hon är intresserad av att hjälpa till att hitta 
resurser. Erik har kontakt med henne. 
 
Blommande Cykelväg 
Våra biologer Klara J och Therese A till samman med Anna P från Naturskyddsföreningen har gjort 
en mycket fin rapport om deras inventering av växter utefter cykelbanan. 
Den finns att ta del av på BGU’s hemsida under nyheter. 
 
BGU Årskalender 2022 
Kalendern går nu att beställa och alla uppmanas att sälja den. 
Erik har satt upp anslag enligt nedan på alla anslagstavlor och platser där folk rör sig. 
 

 
 
Julmarknaden 4/12 
Tillströmningen av utställare är stort (drygt 40 utställare) och Malin K som projektleder har skapat en 
kö-lista. 
En fråga om att andra utställare än BGU vill sälja mat och fika på plats diskuterades och vi kom 
överens om att samma regler som tidigare år gäller. Julmarknaden är ett BGU event och BGU har här 
en möjlighet att ta in lite inkomster. Dvs bara BGU och Anders B med familj som ställer upp med 
platsen för Julmarknaden får sälja mat på plats. Det är OK att sälja mat och livsmedel som kunder tar 
med hem. 
Anslag för Julmarknaden är också uppsatta. 
 
Förslag till Natur och Friluftsgruppen 
Ett av LEA rapportens fem fokusområden är Ökad Hälsa och Natur och Friluftsgruppen (N&F) är en 
viktig grupp för att verka för delar av ökad hälsa. 
Ulrica R (Demokrati & Medborgservice)  tipsade om en utlysning från Tillväxtverket för att söka bidrag 
för att skapa vandringsleder och MTB-leder. Den öppnar den 10/11. Information är skicka vidare till 
Yvonne C som är koordinator för (N&F). Yvonne titta vidare på detta. 
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Thomas kom med förslag på interaktiv tipspromenad efter att ha varit på besök på plats ? 
Ytterligare ett tips till N&F gruppen. Något för David F m.fl. kanske? 
Slingan eller varför inte slingorna bör ligga i närheten av där många bor.  
 

    
 
Utegym 
Maths frågade om vi hört något mer om uppropet att bygga ett ytegym. 
Ingen info för närvarande. 
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