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Styrelse och Koordinatormöte 22 04 06 
 
Agenda:  

• Summering av politikermötet den 30/3 
 
Mötet har sammanfattats i en summering som 
ligger på hemsidan och beskrivs som ett väl 
genomfört möte med intresserade och pålästa 
politiker och mötesdeltagare. Närvarande 
politiker fick en fråga om lokalt test att ta 
ställning till inför kommande möte, som 
anordnas på samma plats den 22 augusti, 
några dagar före valet.  

 
• Bergumsdagen 8/5 – läget i planeringen – vilka 

BGU -grupper deltar? 
 
Malin rapporterar att läget känns bra. Gott antal 
som anmält intresse av att delta., affischer 
uppsatta, digital utgåva kommer under helgen 
(kalendern) – lite av innehållet: brödbak, 
biodlargruppens visning, Fiket i gula huset är i 
gång, lammburgare och glass, museigården, 
Björsjöås Vildmark visar upp sig liksom Räddningskåren, kanske kommer det hästar. 
Anslag på plats. Parkeringsvakter från Nattvandrarna anvisar P-platser.  

 
• Rapport från Skolgruppen 

 
Representanter från skolgruppen var med på öppna mötet. Den redovisning av 
pågående problem mellan lärare-rektorer-barn och föräldrar var en varningsklocka 
som politikerna tog allvarligt på och tog till sig. Fortsättning följer… 

   
 

• Rapport från Bi-odlargruppen 
 
Biodlargruppen är med på Bergumsdagen. Anordnar visningskupor vid bakstugan på 
museigården. Biodlargruppen håller kurser. Har också eget Bankgiro och 
Swishnummer för investeringar för sin verksamhet. Lägger också ett aktivt öga på 
cykelbanans blomsterprakt.  

Bergumsgården +Teams 18:30-
20.15 

 

  
Erik Bick X 
Maths Relesjö (adj. kassör)  
Lena Benjaminsson X 
Annika Jansson X 
My Söderström Broman X 
Tim Polhammar X 
Nils-Olof Abdon X 
Anders Björklund X 
Thomas Svensson  
Sofie Rittfeldt  
David Freiholtz X 
Anne-Li Karlsson  
Malin Kardin X 
Tove Lilled  
Patrik Lifvergren  
Håkan Benjaminsson X 
Stefan Silebäck  
Kjell Ehrencrona  
Richardt Nielsen  
Tom Tveitan X 
Yvonne Carlsson X 
Johan Ribaeus  
Per Jonsson  
Lesley Lindström X 
Selina Johansson  
Carina Svensson  
Thomas Adamek  
Sandra Kautto  
Tomas Olausson  
  
  
  

Sekr. Annika Jansson  
Just. Erik Bick  
Just.   
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• Rapport från Natur och Friluftgruppen 

 
Rapport från Björsjöås Vildmark, som behöver lite mer drivkraft. David F anmälde sig 
direkt. I nuläget fanns inget nytt om vandringsleder, underlag finns, tankar och 
samarbeten också men inget att rapportera i nuläget. Yvonne C delar med sig av 
material. Tim P vill också ha.  
Yvonne har haft samtal om Naturturism. Ev. projekt kommer i gång efter möte om 
Vättlefjäll. Annika Leander i Lieder Längs Göta Älv har info. 
Sökta bidrag för sommarlovs aktiviteter har tagits bort, pandemin har avstannat och då 
finns inga pengar. Jonas Levin på Fritids i Bergums Skola har sökt statliga pengar.  
Naturupplevelser i tv-program för förskolan, kommer på länk från Erik.  
IOFF ger inget bidrag till svb-bolag, föreningsfråga hårklyveri om ord. Vi avvaktar 
utvecklingen. 
 
Vad gäller Björsjöås meddelade Tom att det tycks bli +/- nollresultat för andra årets 
verksamhet. Första året gick det minus och som fick täckas upp av delägarna, (ej 
BGU).  
Verandan är utbyggd, Bastun är färdigfixad Taket över uteköket pågår. Allt som allt - 
mycket arbete men ett roligt sådant. Välkommen att delta på arbetsmöte, det blir ett 
nästa helg. Vi talade om parkeringen i svängen mot Björsjöås, Erik talar med FK 
skogsförvaltare om utökning. 

.  
• Rapport från Hantverksgruppen 

 
Rapport om aktivitet varje måndag, i slöjden är 8 personer aktiva. SyLAN genomförs 
en gång i månaden. Kanske visar upp sig på Bergumsdagen. 

 
• Rapport från Centrumgruppen 

 
Centrumguppen meddelade att 3 fastighetsbolag har visat intresse för byggnation och 
vill samarbeta, äga och förvalta över tid. Tom och Erik har varit de aktiva från vår sida.  

  
- Infrastruktur, 190:an 

 
Infrastruktursgruppen med Sandra och Kim K, Tomas O på Gärdhemsvägen 
har skapat en skrivelse om vägstatus och gångvägar. Håkan L bör ta kontakt 
med gruppen angående Dockeredsvägen. 
 

- Deponier och krossen 
 
Sprängning idag, troligen för husbygge, men var? 
Vi talade om Mark- och miljööverdomstolen och vårt överklagande, oklart om 

  behandling. 
 
- Vad händer med Vråssered? 

 
Denna fråga blev inte särskilt belyst. Inget nytt från MMD. 
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- Läget med ÖP’n 

 
Beslut om översiktsplanen kommer upp i Kommunfullmäktige under våren. 
Emmyly B som var med på politikermötet var engagerad i frågan. Vi vill inte att 
marken ska anses som reservområde. ÖPn innehåller sakfel, dålig 
kollektivtrafikplanering. Väg 190 får inte byggas 4-filig, bilda barriärer och 
förstöra den biologiska mångfalden 

 
• Rapport från Björsjöås Vildmark AB(svb) 

Mycket går att läsa på hemsidan om vad som sker. Inför sommaren tar Pevon 
Naturturism AB ansvar och Yvonne och Peter är värdar.  
Under perioden 1 maj – 4 september testar vi att under söndagar kl 11-16 hålla 
sommarcafé med våfflor, sylt och grädde.  
 

• Rapport från Bergums Fritidslantgård AB(svb) 
 

Fastighetskontoret varit på besök. BGU väntar på rapport från detta besök.  
Karin N från Kulturförvaltningen har kollat på museigården och tänker framföra 
synpunkter till Elsa O på FK. Husen är i dåligt skick, vem åtgärdar? Verksamheten 
utgörs av tre huvuddelar – daglig verksamhet, öppen gård och jordbruksdel. Kan vi 
skapa turistutveckling på/för gården? Kommande bolagsstämma kanske tar upp den 
punkten.   
Förhandlingar med IOFF om stöd skall göras inom kort. Carina S och Lesley L tittar på 
budgeten för hela verksamheten. 
 

• Hur går det med återstart av Hästgruppen? 
 
Tim P har försökt att få kontakt med Selina och andra men inte kommit så långt ännu. 

 
• Hur går det med återstart av Ölbryggargruppen? 

(Gbg Beerweek denna veckan) 
 
Just nu är det stiltje i gruppen. Gbg Beerweek denna veckan kanske kan ge en 
kickstart. 
 

• Kan vi hjälpas åt att komma igång med Gröna Näringargruppen igen? 
(Gbg stad vill satsa på kraftig ökning av lokal matproduktion och odling och vi behöver 
samordna) 
 
Mer odling vore att föredra. Det är fler som vill odla. Angereds gård vill starta ”djur i 
skog”-projekt i höst. Stefan S m fl. kommer at vara engagerade i detta. Det har funnits 
en grupp för Gröna Näringar tidigare, som ebbade ut 2017. Var gruppen som startade 
Skördefesten. 
Anders B berättade om ”Bergums skafferi” som startar igång odling vid förskolan intill 
Bergums kyrka.  
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• Beslut om fototävlingen 

 
Mötet enades om att aktivitet var ett ledord för bildmotiven. Vardagssysslor också. 
Bilder i din vardag. Allt sammanfattades under mottot ”En vanlig dag i Bergum-
Gunnilse”. Bilderna ska vara tagna i vårt område. Bilderna ska vara liggande.  
Mer förutsättningar när fototävlingen startas. Viktigt att notera är att ev. personer på 
bilden är medvetna om ev. publicering.  
 

• Medlemsvärvningskampanj 
 
Nils-Olof A berättade att vi i nuläget endast har 110 betalda medlemsavgifter, jämför 
med 440 för år 2021.  
Cardskipper-appen skickar ett pushmeddelande om att det är dags att betala. Många 
kan ha missat det- 
Vi behöver nu skicka ut en påminnelse via mejl. 
Vi talade också om att dela ut den ny BGU foldern som snart är klar vid ICA och 
Tappen när det är mycket folk på plats. Vi får återkomma om detta. 
 
Övrigt 
 
Peter C sköter numera nyckelutdelning för uthyrningar av Bergumsgården.  
 
Vi behöver en redaktion om vi ska kunna bevaka aktiviteter i området och även 
distribuera dem typ tidigare Fredagbladet, ev. Nyhetsbrev i området.  
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