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Styrelse o Koordinatormöte
Annika tog på sig rollen att föra anteckningar! Tack!
Anteckningarna skall läsas tillsammans med mötespresentationen, där finns flera bilder som
ger mer underlag.
•

Medlemsantal – Hur ökar vi?? - Alla – fundera på lösningar INNAN mötet !
Vi värvar vid aktiviteter,
Vi bör ta fram en flyer om BGU som även anger att vi söker fler medlemmar,
Vi talar med de närmsta grannarna. Vi är alla ambassadörer.
Tävlingen under våren gav inget resultat. Gör mera försök.

•

Bidrag till Sommaraktiviteter för barn och ungdomar – Matilda o (Jonas L)
Vi har fått 69 000 kr för sommaraktiviteter under sommaren 2020 från kommunen. Affisch
kommer till anslagstavlor. Finns redan nu på facebook och uppsatta i skolan.
På måndag 15/6 börjar värdarna som håller igång ungdomarna, kommunen avlönar värdarna
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enligt Matilda. Aktivitet i 6 v som kommunen står för och 3 v som BGU står för = 9 veckor.
6 timmar / vardag.
Planering 11/6 för aktiviteter, sedan inköpslista , tält och beachflagga beställt,
Föräldrar kommer att behövas, föreningar att bistå. Matilda kan ställa upp och markera på en
lista vilka som är aktiva.
Bergum IS har flyern på hemsidan. Efterlyser ansvariga för aktiviteterna.
Vi står inte för anställningen för värdarna. Handledare finns via Fritidsgården.
BGU köper in material för lek och spel. Betalar för material till självkostnadspris för t.ex.
Mascha som planerar keramikverkstad
•

Ekonomi – Maths
Har inte hänt så mycket, några nya medlemmar, några företag har betalt för banner och plats
i registret på hemsidan, kassan ökat med ca 3000 kr.

•

SVT inslagen om Lerumsvägen – ( Johan R )
TV-inslag om dödsolycka på Lerumsvägen. Besked om inslag om skolan och trafiken genom
Olofstorp kommer. 3 bilar krockade på Lerumsvägen häromdagen.

•

Björsjöås Vildmark – uppdatering om vad som är på gång – Lena o Tom o Erik
Tom - info om brandlarm, offerter har kommit, ska jämföras med kraven från konsulten.,
Omfattande brandinspektion ligger till grund för denna aktivitet.
Målning av huset pågår. Röd färg runt fönstren blir fint, Erik expert.
Hemestra-flyer skapades och tack vare detta fick vi hyrt ut små stugorna flera dagar.
Inbjudan har skickats för Aktivitetsdag för Björsjöåsvänner den 21 juni kl 12 med Korvgrillning
m.m aktiviteter.
Flyer om ”Hemester” planeras och skall spridas till alla hushåll i området inom några veckor.

• Bergums Fritidslantgård – vad är på gång – Maria o Erik
BGU’s grupp ”Bergums Fritidslantgård” träffar SDF Angered och FK på möte 11/6 för att
komma igång med processen för ett eventuellt övertagande. BGU vill fortsätta driva
verksamheten. Förslag till organisation liknande Björsjöås, bilda svb-bolag, anställda ingår.
Daglig verksamhet fortsätter som idag och plattform för bred utveckling skapas
Tina som jobbar på gården säger att besökare vill lämna pengar, swishkonto upprättat.
I organisationsförslaget har vi börjat fylla på med namn för olika funktioner samtidigt som vi
upprättar CV’n för att ha koll på vilka kompetenser vi har och kommer att behöva.
Museigården ingår i arrendet – viktig del i programverksamheten som bedrivs för skolor idag.
Einars hus kan kanske bli Café, Tiny houses är intresserad av att bygga boende för odlare, mer
odling, bi- och honungsproduktion kan bli framtida verksamheter.
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•

Vråssered – projekt för alternativ – Erik
Erik talade om ett genomfört studiebesök i Vråssered och platsen för planerade deponin, fint
gärde som inte skulle användas alternativ kanske hus och boende med odling inkl. skog.
Gott vandringsområde.
Idè : Skapa ett fastighetsbolag för verksamhet. Vägförhållande får undersökas. Intresserade?
Kontakt med nya ägaren till Vråssereds gård behövs.
Formera en grupp som håller i detta. / Erik

•

AHA II ett sätt att utvärdera framtida transportbehov.
BGU ingår i ett forskningsprojekt där Bergum Gunnilse är ett testområde
Tom och Erik har nätmöte med projektet nästa vecka för planering av intervjuer av ca 20
familjer i området efter sommaren.

•

Bergums Centrum – Tom o Erik o Erkki _ möte på gång ned FK strategiska samt möte med
intressent att bygga VC, MVC, BVC.
Tom o Erik har haft möte med Nötkärnan Vårdcentralen i Bergsjön som vill bygga en lokal
vårdcentral. De vill ha tilldelning av mark, allmän markanvisning, ett upplägg för
centrumbildning. Erik talar med fastighetskontorets strategiska avdelning om detta. Möte
med strategiska i slutet av juni. Kan det finnas olika pris för markens ändamål. Råmarkspris.?

•

Gunnilse Centrum uppdatering med info från FK – Tom och Erik
Vi har haft nätmöte med FK om nya detaljplanen. Den skall komma ut på utställning i höst och
FK kommer att bjuda in till lokalt informationsmöte om planen. Vid mötet talade Annika om
Kulturparken och beslut togs om separat möte om den.

•

Gunnilse Kulturpark möte med FK – Annika
Den 9 juni 2020 sammanträffade Curt Gustafsson och Annika Jansson med
Fastighetskontorets konsulter Ingela Bengtsson-Schiotz och Karin för att diskutera/presentera
trafikdragning i området kring Angereds kyrka.
Sedan tidigare har Curt och Annika ett uppdrag från ett möte i Gunnilse gamla småskola att
driva frågan om att ingen trafik skall gå mellan kyrkogårdarna.
50 personer har skrivit på det uppdraget.
Ett medborgarförslag gav oss också råg i ryggen i och med att vi fick så många gillanden att
frågan blev ett ärende inom staden. Vårt förslag är att göra en ny vägdragning runt Angereds
kyrka för att få en fredad zon för där olika kulturfrågor och event kan bedrivas.
För att inte skapa ännu ett nytt samrådsärende utan istället ha möjlighet att delta i det
pågående arbetet kommer frågan att finnas med när det reviderade samrådet går ut som
förslag till hösten.
Vi har fått föra fram våra synpunkter till dem som utreder frågan och poängterat det vi ser som en
nödvändig vägdragning. Vi har fått förklara att den nya sträckning som skulle komma att
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underlätta för byggande och boende öster om Angereds kyrka kommer till hösten samt ev
förhoppningsvis en kompletterande vägdragning från ICA-Smörvattnet via Badviksvägen kan
finnas med också.
Ny inritad och tänkt infart skulle ge möjlighet att komma till Lärjeådalens Matpark också. Mitt
i kyrkbacken – En Y- väg till Matparken och Tegelbacken.
OBS ! Lägg gärna märke till att platsen Lärje ligger vid Göta älv nere vid Alelyckan och
Lärjeådalen är den vattenväg som går genom Bergum/Olofstorp-Angered/Gunnilse. Namnet
är viktigt att det registreras på de företagsnamn, fritidsorganisationer, platser m.fl i området,
så att det blir rätt från början!
•

Rapport från möte med TRV – Erik
ÅVS (Åtgärdsvalstudie) Titta över vägen Olofstorp till Lerum. Undermålig, trafikolyckor, ev
deponin i Vråssered, workshop i augusti. God trafikväg bör skapas. Väg 190 / 158 finansiering?
Erik distribuerar TRV’s presentation

•

Rapport från möte om ökat fokus på gröna näringar – Erik
Potatisuppropet som BGU var med och skrev under – önskelistan om ökad självförsörjning av
livsmedel har tagits emot på mycket bred front av GBG’s politiker. KS har tagit beslut och
skickat ett förslag till KF mötet den 16/6 för beslut.
Erik hade möte med kommunal, regional och riksdagspolitiker i frågan tillsammans med
representanter för Omställningsnätverket.
Seminarier om fördjupning av frågorna kommer troligen i höst.

•

Utvecklingsgrupperna – vad är på gång – vill ni ha hjälp?
o Web /FB – Anneli o Erik
Ambition om företagsregister
o

Event – Charlotta o Tove
Inget att rapportera, ingen skördefest, även tänkt liten skördefest, blir inte av.
pandemin hindrar

o

Natur och Friluftsliv – gäst inbjuden David. David har ny ”vandringsapp på
gång”(Yvonne på Pausa Vardagen kurs)
På BGU hemsidan under menyfliken ”om bygden” – finns en ny interaktiv karta,
David beskrev promenadvägar han gått. Titta gärna och återrapportera till David vad
du tyckte.

o

Gröna näringar – LLP – Maria
Svårt för Maria att delta på möten. Fler producenter med i lokalproduktion. Bjud in de
som skickar ”gilla”. Vi behöver diskutera formerna kring detta, vilka veckodagar ger
mest, fler infoblad. Tänk på grannarna så de också blir intresserade. Samla gärna in
mailadresserna hos grannarna
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Företag – Erik o Anneli
Försöker få tid att uppdatera företagsregistret. Infoblad till företag framme och skall
spridas. Bifogar det till mötesanteckningarna, så att alla kan använda det i samband med
att man värvar nya medlemmar.
o

o

Hantverk
Hantverksgruppen har sommarupppehåll.

o

Hästar – Selina och Karin
Ingen rapport

o

Ölbryggare – Kjell o Richardt
Erik har lagt upp bilder från träff den 16 maj på Björsjöås samt 9 juni med Göteborgs
hembryggarförening hos Anders på hemsidan.
Anders provsmakade öl, som var mycket uppskattat. Richardt och Kjell träffade nya
kompisar från Lerum att hålla kontakt med.

o

Djurhållare – Stefan o Håkan – Lärjedalens Kött
Håkan info - inventerar kundkretsen, bekymmer med placeringen. Kanske kan köpa ut
marken, råmarkspris eller använda marken. Skissat på byggnaden för slakteriet med
biokolsproduktion, Erik fortsätter med arbetet. En konsult är engagerad och
intresserad, känd person i Sverige som hjälper småskaliga slakterier.

•

Övriga frågor
Inga nya frågor anmälda

•

Slut på mötet
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