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Styrelse och Koordinatormöte 2021-12-08 

Agenda: Erik föreslog följande ämnen att mötas ikring. Övriga ämnen kan tillkomma. 
● Julmarknad 
● Politikermöten 
● Bildande av skolgrupp i Bergum 
● Fritidslantgården 
● BGU Styrelse förslag, valberedning 
● Vandringsleder 

Deltagare Teams 8/12 
18:30 – 
19:45 

Erik Bick X 
Maths Relesjö (adj. 
kassör) 

X 

Lena Benjaminsson  
Annika Jansson X 
Matilda Ekerhed  

Mascha Söderberg  

Tim Polhammar  
Nils-Olof Abdon X 
Anders Björklund X 
Thomas Svensson X 
David Freiholtz  
Anne-Li Karlsson  
Malin Kardin X 
Tove Lilled  

Håkan Benjaminsson  
Stefan Silebäck  

Kjell Ehrencrona  

Richardt Nielsen  

Tom Tveitan X 
Yvonne Carlsson X 
Johan Ribaeus  
Per Jonsson  

Lesley Lindström  
Matilda Ekerhed  
Selina Johansson  

Carina Svensson X 
Peter Carlsson X 

  

Mötesanteckningar 
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Julmarknaden, som anordnades den 4 dec 2021 på Källegården vid Bergums kyrka, var mycket 
populär, både utställare och besökare framförde positiva uppskattningar. Julmarknaden var mycket 
välbesökt. Vår årskalender är nu nästan slut. Tre lottringar såldes slut och 290 varmkorvar gick åt. 
Stort tack till Anders som upplät platsen och stort tack till Stefan som förberedde plats för parkering till 
besökarna. 

 
Politikermöten/tjänstepersonmöten har genomförts i olika grupperingar. 
BGU representerat av Erik B, Tom T, Thomas S, fick en inbjudan från Emmyly Bönfors (C) för att ge 
information om hur vi ser på Översiktplanförslaget och Naturreservatsfröslaget. Det blev ett intressant utbyte av 
tankar om hållbar utveckling. På agendan återfanns också åkermarksförsäljning, markområden, 
stadsbyggnadsfrågor och deponier. 
Den 30 mars återkommer vårt stora möte med politikerna och boende i BGU-området. Vi behöver 
redan nu börja skapa en kom-ihåg-lista inför detta möte som skall skickas med inbjudan i början av 
januari. 
 
Emma Svensson och Marie Nyberg från stadsbyggnadskontoret (SBK) kallade föreningar med intresse 
angående förslaget på Naturreservat i Lärjeån till ett Teamsmöte. Deltagare från BGU, LRF, Gbg 
Bågskytteförening, Ornitologerna och Naturskyddsföreningen. Förslaget är inte helt klart ännu och 
kommer att komma ut på ”remiss” under våren -22.  
Mötet spelades i och finns att se via denna länk 

 
Inom detta fält ryms även det digitala mötet den 8 dec 2021 med Magnus Sigfusson, SLK om hållbar 
samhällsutveckling. Erik B, Tom T, Thomas S och Annika J deltog. BGUs mål och strävan trots 
bakslag presenterades. Magnus tog våra mål och synpunkter med sig att hålla i minnet i kommande 
diskussioner han deltar i, Erik skickar honom en länk med BGU presentationer. 

 
En skolgrupp i Bergum är på väg att bildas för att reda upp den oordning som förekommer i 
Bergums skola. Erik driver frågan och bildandet inom ramen för BGU tillsammans med företrädare för 
skolan och ett 10tal föräldrar. Mötet anordnas den 14 dec 2021. 

 
Nytt möte i BGU Centrumgrupp anordnas den 13 januari i Bergumsgården. En fungerande skola är en 
prioriterad fråga och vi hoppas kunna komma igång med en gruppering som tar sig an 
infrastrukturfrågor, vägar och trafikfarliga platser, också. 

 
Fritidslantgården har nu fått sin IVO ansökan godkänd. LOV ansökan behöver kompletteras. 
Carina och Erik informerade om nuläget vad gäller byggnationen, som är mycket eftersatt, vilket 
kommer i dagen vid okulär besiktning. Man skiljer på Jordbruksdelen och “öppen gård” vid 
verksamhetsdiskussionerna. 
Den 11 jan 2022 kommer Johan Pheiffer SLK, att sammankalla till möte med bl.a. FK, SBK, 
Socialförvaltningen och BGU. Grunden för verksamheten behöver tre stadiga ben för att hålla. 
Verksamheten behöver fler delägare! Kan några komma från BGUs företagsmedlemsgrupp?  
 
Inför kommande beredning av årsmötesval ställde Erik frågan om vilka som kunde tänka sig vara 
verksamma under en mandatperiod i BGUs styrelse. Några har valt att avböja omval. Ta kontakt 
med Erik i god tid. 

 
 
 
 

https://youtu.be/3EbX1TbmDPU
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Yvonne, Erik och Anders träffas längre fram och tar upp frågan om kortare vandringsväg till 
Björsjöås från Tappen, Björsared. Förslag till etapprundor, kanske med övernattning på Björsjöås. 
Cykling läng väg 190 och cykling till Björsjöås tas upp före jul och fortsätter sen i januari. Yvonne 
jobbar gärna med detta också. Vem förvaltar leden tappen-Torvhög-Björsjöås? 

 
 
För övrigt talade vi om Bi-hotellen och Blommande cykelbanan, Kollade i kalendern och konstaterade 
att Eventgruppen behöver förstärkning, på hemsidan finns bilder från Julmarknaden, den 11 sept 
2022 kommer både BGUs skördefest att hållas liksom Val i Sverige. 

 
Erik avslutade dagens möte med att önska deltagarna God Jul och Gott Nytt År. Mail till 
medlemmarna kommer och även då en länk till hemsidan. 

Vid Pennan // annika 


