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Teams 2022 01 10 
  
Erik Bick X 
Maths Relesjö (adj. kassör)  
Lena Benjaminsson  
Mascha Söderberg  
Annika Jansson X 
Tim Polhammar X 
Nils-Olof Abdon  
Anders Björklund  
Thomas Svensson X 
  
  
  

Styrelsemöte 22 01 10 
 
Agenda 
 
Ekonomi 

Erik informerade att kontot i dagsläget står på 121 435 kr. Vissa fakturor är ännu inte 
reglerade. Slutlig sammanställning kommer i årsbokslutet.  

Julmarknaden 2021 gav 15 951 kr. 
Kalenderförsäljningen 3 550 kr  
Projektet Blommande cykelväg gav 48 800 kr 

Medlemmar 2021 

Vi har just nu 375 privatpersoner som medlemmar + många företagsmedlemmar.  
Cardskipper appen som ger medlemskort i mobilen kommer att skicka ut ett 
pushmeddelande om att det är dags att förnya medlemskapet. 
Nils-Olof och Erik har haft kontakt med Cardskipper för att även lägga upp medlemskort för 
företagare.  

Biodlargruppen 

Biodlargruppen planerar att ansöka om pengar hos Leader för projekt om biodling, slunga 
honung mm. Biodlarträffar anordnas en gång per månad. Sofie och Svante är koordinartorer. 
Sofie och Erik har varit med på informationsmöte med Leaderkontoret och ansökan skall 
lämnas senast den 25 januari 2022 som ett framtidsprojekt. 

Skolgruppen 

Skolgruppen (drygt 10 föräldrar) hade möte med Bergumsskolans nya rektorer och deras 
chef på Grundskoleförvaltningen den 14/12 och de håller på att sammanställa och enas om 
anteckningarna över vad som avhandlades på mötet. Situationen på Bergumsskolan inger 
oro på och uppföljningsmöte kommer att ske. Tre ”förstalärare” söks till Bergumsskolan. 
Kontor för Rektor Georg saknas och skall inredas på högstadiet. I frågorna till politikerna inför 
mötet den 30/3 finns frågan och skolan med.   

Sekr. Annika  
Just. Erik  
Just.   
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Lantgården 
 
Erik berättade om digitalt mötet den 11/1 där ett antal frågor visade sig bli flera - åtgärda 
underhåll, Arrende/avtal, Naturreservatsfråga på platsen, (hur jobbar vi då), Carina blir 
platschef, mm se bilaga. 
Representanter från SLK, FK, Socialförv., Funktionsstöd och Idrott och Förening förväntas 
delta. 

Politikermöte 2022-03-30 

Erik har tillsammans med bl.a, Thomas S skissat frågor, nu är ute på remiss. Svar senast 12 
januari 2022. Vi bör kolla register över aktiva politiker i nämnderna och skapa en aktuell lista 
före inbjudan skickas. Erik kommer att uppdatera dessa listor och även lägga in alla 
politikerkontakter i GroupOffice för att underlätta framtida utskick. 
Inbjudan till möter sker under mitten av januari, både till medlemmar, politiker och 
tjänstepersoner. 
 

Årsmöte BGU  

Mötet diskuterade valfrågor. Posten efter Mascha som flyttat behöver uppdateras.  
Vi behöver en kassör.  
Årsmötet bokades till den 22 februari 2022, kl 18.30 – 20.30. Mötet hålls digitalt.   

Övriga frågor 

Centrumgruppen Bergum håller uppföljningsmöte den 13 januari 2022. Skolan är viktigaste 
frågan, ingen agenda ännu. 4 intressenter finns som vill arbeta med utveckling av Bergums 
Centrum och boenden, Erik anordnar träffar med dessa.  

Centrumgruppen Gunnilse har kontakt med Patrik på ICA, detaljplanehandläggaren Elisabet 
Hellström på SBK, Albertina Henriksson, projektledare på SBK och Stefan Unger, FK.  
Dessa blir våra samarbetspartner från kommunen. Vi börjar om lite eftersom Ingela S 
Bengtsson har slutat och de som kommit nu ska läsa in sig på frågan,  

För Företagsgruppen gäller en idé om att på Golfrestaurangen anordna företagsfrukostar 
som kan bidra till ett nätverksbildande i gruppen för ev kommande gemensamma 
företagsprojekt. Erik påminner den slumrande företagsgruppen och medverkar. 

Vråssered – inget nytt i nuläget  

Gunnilse deponier – Äspered klart med blålereläggning. Nu ska matjord fyllas på under 1-2 
år. Sedan ska fröer till blommor och örter spridas.  

Miljökontoret är tillfrågat om återställningar för övriga deponier i området.  Miljökontoret vill 
inte utöva tillsyn över Skanskas tipp. De övriga två deponierna är privata och blir ett särskilt 
kapitel att jobba med. Thomas S håller i detta. 

I Naturreservatsfrågan anordnas möte med arrendatorer i januari 2022. 

Vid pennan // annika  
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BILAGA agenda för möte om Lantgården den 11/1 

Hej och god fortsättning på det nya spännande året 2022. 
 
Vi hoppas och räknar med att under detta möte kunna komma fram till hur vi tillsammans, Göteborgs Stad och 
Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU), på bästa sätt kan nå en lösning för ett hållbart  
övertagande av driften för Bergums Fritidslantgård och den dagliga verksamheten. 
 
Kort presentation av BGU och våra mål med verksamheten 

Verksamheten i sin helhet avses drivas vidare av den ideella föreningen Bergum Gunnilse Utvecklings bolag 
Bergums Fritidslantgård AB (svb) (BFLAB) 
  
Frågor som vi vill behandla och gärna ha svar på: 
 
Har Göteborgs Stad (Gbg) fortsatt avsikt att avsluta driften av gården i egen regi? 
Om så hur planerar Gbg Stad att stödja så att Bergums Fritidslantgård drivs vidare av privat aktör?  

Är Gbg Stad intresserad av att med stöd av BFLAB fortsatt erbjuda allmänheten och skolor tillgång till ett 
levande lantbruk inklusive omfattande programverksamhet för skolbarn, ”öppen gård”? 
Årligt stöd för ”öppen gård” är en förutsättning för övertagandet. Hur säkerställs detta? 
Stöd för att bibehålla Museigården som en del av ”öppen gård”? 
  
Hur kan vi få en plan för åtgärda gårdens eftersatta underhåll? 
- Byggnader, alla 
- Marker, åkervägar, vandringsleder 
- Museigården 
  
Exempelvis säkerställa funktionalitet, säkerhet och myndighetskrav vad gäller: 
Elanläggning, brandsäkerhet, vattenförsörjning, dränering, avloppsanläggning, ventilation, 
kemikalie- och drivmedelshantering, djurstallar, gödselbrunn. 
 
Övertagande av inventarier, maskiner, djur? 
 
Arrendet 
- tid för avtal 
- kostnad 
- krav 
 
Naturreservatsplanens påverkan på arrendet 
- ett naturreservat minskar på betydande sätt möjligheterna till långsiktigt hållbar utveckling 
  av verksamheten som lokal arbetsplats för brukare och personal. 
 
Vi förutsätter att respektive förvaltnings representant har mandat att förbereda och hantera frågorna.  
Vi ser fram emot ett givande samarbeta för att rädda och på sikt utveckla denna unik resurs som Bergums 
Fritidslantgård utgör.  
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Styrelsen för Bergums Fritidslantgård AB (svb) och Bergum-Gunnilse Utveckling  
 
PPT för mötet om Lantgården 
 

 
 
 

 
 
 
 

BGU’s mål med
Bergums Fri�dslantgård AB (svb)

2022 01 11

Daglig
Verksamhet

Ekologiskt
Jordbruk

Öppen gård

Stödja en långsik�gt hållbar utveckling
av lokalsamhället

- Social knutpunkt i bygden
- Ekonomiskt �llsko� i bygden
- Bevara och utveckla naturområdet

Bergums Fri�dslantgård AB (svb)
Nuläge och förutsä�ningar

2022 01 11

Daglig
Verksamhet

Ekologiskt
Jordbruk

Öppen gård

-IVO ok!
-LOV pågår

-Befintlig maskinpark
u�jänt – köpa tjänster

-Ekologiskt lägre avkastning

-Historik posi�v

Förutsä�ningar

- Respek�ve del klarar a� 
bära sina kostnader

- E�ersa� underhåll åtgärdas
för byggnader och marker

- Samtliga miljö och dri�s �llstånd ok?

- Museigården?

- Kommunen beviljar bidrag för
öppen gård
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Bergums Fri�dslantgård AB ( svb)
Ini�al bedömning av gårdens �llstånd ex.

2022 01 11

Daglig
Verksamhet

Ekologiskt
Jordbruk

Öppen gård

Jordbruksmarkerna: Diken och stängsel förbä�ras

Vägar: Grusas för a� bli fina promenadområden för besökande

Fårstall: U�jänt?

Ko- o grisstall: Godkänt?

Höns- o kaninhus, omklädningshus: U�jänt?

Avloppsanläggning: Underdimensionerad och ej godkänd?

Miljöhantering: Kemikalier?

Museigården: Kräver stor insats

Bergums Fri�dslantgård AB (svb)
Vår del / er del

2022 01 11

Daglig
Verksamhet

Ekologiskt
Jordbruk

Öppen gård

BFLAB (svb) kan erbjuda:
- effek�v dri� av fri�dslantgården för långsik�g hållbar utveckling
- lokal förankring

Göteborgs kommun:
- Stödja verksamheten i paritet med andra liknande verksamheter inom

staden?
- Investera i e�ersa� underhåll?
- Långsik�g verka för en posi�v utveckling av fri�dslantgården
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