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 Teams-möte 220209 kl 18.30 – 

20.10 
  
Erik Bick X 
Maths Relesjö (adj. kassör) X 
Lena Benjaminsson X 
Mascha Söderberg - 
Annika Jansson X 
Tim Polhammar X 
Nils-Olof Abdon X 
Anders Björklund - 
Thomas Svensson X 
Thomas Adamek X 
Tomas Olausson X 
Tom Tveitan X 
Tim Polhammar X 
Malin Kardin X 

Styrelse och koordinatormöte 2022-02-09 
 
Agenda 
Info om två nya utvecklingsgrupper – skolgrupp och infrastrukturgrupp  
Planering inför Bergumsdagen 
Vad händer med Lantgården 
Vad händer angående Skanskas sprängning  
Vad händer angående planer på deponi i Gunnilse 
Vad händer angående Gunnilse Centrum  
Vad händer på Björsjöås 
Vad händer angående Gunnilse Syd, Vättlefjällskanten, Bergum Centrum, Vråssered ekoby 
Vad gör vi inför årsmötet den 22 februari 2022 
Hur kan vi aktivera medlemmar och boende inför mötet med politiker den 30 mars 2022 
Andra frågor att ta upp 
 
Info om två nya utvecklingsgrupper – skolgrupp och infrastrukturgrupp 
Skolgruppen 
Tomas Adamek redogjorde för bildandet av en skolgrupp och lite om framtiden i skolan. Från 
Gunnilseskolan och Björsaredsskolan behövs en representant för att gruppen ska få en balans.  
Vi har samma områdesrektor för samtliga skolor i området. Nuvarande föräldraråd tar första stöten vid 
ett tillfälle, vid behov och begäran går BGUs skolgrupp in. Covic 19 har bidragit till problematiken tex 
har ansökan om föräldraledighet komplicerat personalstatusen. Mötesanteckningar från första mötet 
med skolledningen den 14 dec. har nu reviderats och godkänts. Peter Johansson på centrala 
skolförvaltningen har ansvaret för området. Flera i personalen har lämnat sedan nya ledningen tillträtt 
och det är många saker som behöver redas ut. Nytt möte planeras inom kort. 
 
Infrastrukturgrupp inom Centrumgruppen  
Tomas Olausson tillsammans med Sandra Kautto är våra blivande koordinatorer i 
infrastrukturgruppen. Bearbetar just nu Gärdhemsvägen, LSS-boende och trafiksituationen. Gatan 
kallas just nu i folkmun för ”de glömdas gata”, ligger i Knipared och finns med i rapport om trafikfarliga 
platser från stadsdelsnämnden Angered. Alla på gatan skriver till berörda myndigheter. Trafikverket 
har besiktigat platsen. Ärendet ligger nu på is, förmodligen tills nästa år,  
 

Sekr. Annika Jansson  
Just. Erik Bick  
Just.   
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Planering inför Bergumsdagen 
Lillan (Elisabeth Bremsjö) och Tina är tillfrågade om traditionerna och turerna kring att planera och 
genomföra Bergumsdagen. Åsa på Bergumsgården är positiv till detta. 
Malin Kardin i Eventgruppen tar bollen och startar planeringen. Degämnen är en stor uppgift för 
bagarteamet och brödbaket i bakstugan på Muséegården. Håkan B och Tom T är redan anmälda. 
Har goda erfarenheter av samarbete sedan julmarknadens korvgrillning. 
 
Vad händer med Lantgården 
Ansökan för LOV godkännande drogs tillbaka eftersom det är alldeles för många olösta frågor kring 
gården och stöd från kommunen inför ett övertagande.  
Under mötet med SLK, IOFF, Soc.förvaltningen (funktionsstöd) och Fastighetskontoret den 11/1 tog 
förvaltningarna på sig att prata ihop sig om hur processen skall drivas vidare.  
Vi begärde att få tydliga ekonomiska underlag för verksamheten som bedrivs idag för åren 2020 och 
2021. Delar av detta har nu levererats men vi väntar fortsatt på ekonomisk redovisning för 
jordbruksdelen samt en kallelse till nytt möte. 
Vi hade många frågor om arrendet, själva fastigheterna, markerna m.m. och ett separat möte med  
Fastighetskontorets skall genomföras. Mötet planerat till den 25 februari 2022. Håkan B, Stefan S, 
Tom T, Thomas S, Lena B, Carina S, Erik B, Lillan och Lesley på länk planeras vara med vid detta 
tillfälle.  
 
Vad händer angående Skanskas sprängning 
Sprängningen den 21 januari 2022 skedde en sprängning vid krossen, som noterades vida omkring. 
Miljöförvaltningen är inkopplad. Man talar om mätplatser, buller, sprickbildningar, skalv. Hur ser 
Skanskas tillstånd ut? Man skriver till Miljöförvaltningen om att Skanska ska bevisa att de utövar sitt 
tillstånd och inte åsamkar skada. Fastighetsägarna ska/ bör gå vidare med detta och anmäla sina 
skador på hus. Rättshjälp ingår i de flesta försäkringar för husen och bör inte hindra klagomål och 
rättslig prövning. Johan Ribaeus bevakar från BGU Centrumgrupp.  
 
Vad händer angående planer på deponi i Gunnilse 
Thomas S meddelade att ansökan om prövningstillstånd är insänt till Mark och Miljööverdomstolen. 
Vår senaste inlaga innehåller tre starka punkter.  
 
Vad händer angående Gunnilse Centrum 
Thomas S meddelade att han i förra veckan var i kontakt med Elisabet Hellström som ersätter tidigare 
konsult som slutat på Stadsbyggnadskontoret. En grupp med 3-4 personer vill nu träffa henne. 
Elisabet vill ha en agenda i förtid. Vi behöver lägga fram frågor i planarbetet. 
 
Vad händer på Björsjöås 
Björsjöås Vildmark SVB hade under 2021 ett hyfsat år (brutet räkenskapsår 31/3 – 1/4). De privata 
delägarna i bolaget har stöttat upp för att täcka förlusten. Verksamheten har utvecklats under 2021 
och har kunnat vidga uthyrningarna, mer än tidigare.  
Pevon Ecoturism, som är en av delägarna, har skött bokningar och mottagande av gäster.  
Ibland har beläggningen varit hög. Skolverksamhetens deltagande har också givit ett visst överskott.  
Nytt avtal för 2022 är upprättat med Pevon, som fortsätter ta hand om bokningar via 
www.booking.com som är en viktig kanal för många både o Sverige och andra länder.  
Under kommande säsong kommer det att finnas en eka att hyra. El-snurra finns också. 
En aktivitet som kommer att testas är Söndagscafé under perioden 1 maj – 30 sept 2022. 
Öppethållande tänker vi kl 11 – 16. 
J-O har två elever från Guldhedskolan som hjälp i sin verksamhet och dessa har utsetts som 
ambassadörer för den fantastiska verksamhet med ungdomar han gör och har gjort under många år.  
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Detta har uppmärksammats av SVT som kommer och besöker Björsjöbacka och Björsjöås nu på 
måndag för att intervjua. 
 
Vad händer angående Gunnilse Syd, Vättlefjällskanten, Bergum Centrum, Vråssered 
ekoby 
Vad gäller byggprojekten är att Fastighetskontoret skulle kallat till möte i dec. Men inget hördes från 
deras håll. Skissen för Bergum Center som togs fram under sommaren 2021 har visats för 
Fastighetskontoret och ligger till grund för möten med fastighetsbolag och andra intressenter som 
visat intresse för att vara med i byggnationen. Tom och Erik har träffat tre olika fastighetsbolag.  
 
Emrahus bygger två LSS-boende för 6 boende vardera under 2022. Byggnationen placeras vid 
Lövkullen och Bergsjöbacken i Gunnilse. Boenden som är klimatsmarta och har ett mervärde. Balder 
är delägare i Emrahus. Ett bolag med finansiell och förvaltande styrka som kan vara intresserade av 
våra byggprojekt. Information lämnad till Emrahus.    
 
Vad gör vi inför årsmötet den 22 februari 2022 
Alla medlemmar, privata och företagare inbjuds till digitalt. Anmälan är nödvändig. 
Årsmöteshandlingar erhålles digitalt. Maths påpekade att BGU har bra kassa och föreslog att vi 
lägger upp en fond. Möte beslöt därefter att vi lägger upp en investeringsfond för utvecklingsprojekt. 
Maths gör en justering i årsredovisningen. 
 
Hur kan vi aktivera medlemmar och boende inför mötet med politiker den 30 mars 
2022? 

Efter vårt årsmöte den 22 februari 2022 kommer vi att arbeta med denna aktivitet.  
Det ska löna sig att vara medlem. Vi måste marknadsföra detta politikermöte. Även stadens 
förvaltningsdirektörer är inbjudna till mötet. Vi ska agera positivt i våra frågor, inkludera politikerna m fl 
inte konfrontera. Vi måste alltså vara positivt pålästa i våra svåra frågor.  
Mötet med politikerna kommer att ske i Bergumsgården. Erik ordnar med inbjudan, material och 
bokning. 
 
Andra frågor att ta upp 
Mötet tog upp vad valberedningen bör betänka inför årsmötet den 22 februari 2022 bl.a. utgångna 
mandat, återbesättande, nyval efter utflyttad ledamot, representation från BVAB (svb) 
 
Vid anteckningarna  
Annika och Erik 
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