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Styrelse och Koordinatormöte 21 02 10
Trevligt med så många deltagare!

Vi gick igenom det som skall bli underlaget för verksamhetsplanen för 2021.
Inför mötet skickade nedanstående punkter ut (blå text)
1. Skall vi satsa på en specialversion av Bergumsdagen, Skördefest ?
Bergumsdagen ställs in pga pandemin, vi avvaktar med beslut om Skördefest
Erik lägger upp eventen i kalender med inställd resp. avvaktar
2. När skall vi planera in medlemsvärvaraktiviteter?
Vi avvaktar med detta till senare pga pandemin.
Viktig att vi skapar event för medlemmar så att de känner nytta av att vara med och på
så sätt sprider det till grannar och vänner.
Notera att det var just det vi gjorde med medlemslotteriet i okt-dec och att vi
tillsammans i kan jobba för att fler företag att ge rabatter till medlemmar. Kolla
hemsidan under menyn Rabatter. Mer event och rabatter behövs!
3. Ölbryggargruppens planer
Ölbryggargruppen har talat om att göra ölprovningar ”digitalt” via nätet ev med förslag
på maträtt som passar till ölen.
Tankar finns också på att göra om Ölvandringen på Björsjöås Vildmark, liknande den
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som vi hade 2020. Trolige tid maj, men hänger också mycket på utvecklingen
av pandemin.
4. Vilka aktiviteter skall vi fokusera på för 2021?
Svår fråga att besluta om eftersom pandemins utveckling styr
5. Politikerutfrågning när?
Planeringen har inte kommit igång och upplägget inte klart. Delar av LEA gruppen bör
ta detta vidare. Ett alternativt förslag om att göra en film om vad vi i bygden vill. Den
skulle kunna spridas till all politiker och tjänstepersoner. Annika kollar med en
kommunikatör om det finns intresse. Det ena utesluter inte det andra. Det kan vara två
spår för att göra oss synliga.
6. Vråsseredsaktiviteter när? och hur?
Massoptimering skall komma in med kompletteringar till LST senast den 14/2.
Tim kolla med Johan som bevakar LST.
Under mötet fick vi info om en debattartikel i GT/Expressen om att Trafiknämnden har
uppe fråga om att göra delen av Lerumsvägen genom Olofstorp till kommunal väg.
Det skulle kunna stoppa tunga transporter genom Olofstorp.
7. Söka fler som vill öka den lokala matproduktionen, få SBK att verkligen fundera
på vad Lärjeåns Naturreservats förslag medför för hinder för mer odling
Maria har avsagt sig rollen som koordinator för Gröna näringar. Vill lägga fokus på
Fritidslantgården. Lena kollar med Olle på Lilla Jordbruket om han kan ta rollen.
SBK’s omarbetade förslag till Lärjeåns Naturreservat, där det mesta av privat mark
exkluderats innefattar istället större delen av Barefjäll?? Men viktigast att mycket stora
delar jordbruksmark kommer att klassas om naturreservat.
Förslaget skickades ut till markägare och arrendatorer före jul och vi har ingen klar
uppfattning om SBK’s nästa steg.
BGU Centrumgrupp kallar alla berörda markägare till möte inom kort.
8. Bergums Centrum, projektet drar igång med FK, fler lokala behöver engageras
Referensgruppen har möte i morgon 11/2 för att diskutera en eventuell enkät till
boende i området samt en tidplan för uppstart av FK’s projektledare och upphandlade
konsulter.
9. Jobba för fler Vandringsleder, Ridleder
Yvonne och Erik var tidigare idag med på möte och workshop med SWOT analys med
Leader Göta älv om förslag på vad Leader period 2023-27 skall fokusera. Vi talade
mycket om vandringsleder och utmaningarna och bristerna som uppstått sedan
pandemin lockat ut mycket folk i naturen.
Ridleder är också ett område som kan utvecklas. Tim får namn och kontaktuppgifter
från Erik för att försöka aktivera Hästgruppen.
10. Utveckla BGU hemsidans företags- och föreningsregister
Anne-Li, David och Erik har haft möte om att uppdatera och redigera hemsidans
företags- och föreningsregister. Nytt möte planers inom kort för att komma igång på
allvar och förhoppningsvis även inkludera Anna P som är admin för FB-gruppen ”Vi
som bor i Olofstorp”
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11. Skapa grunden till ett BGU ägt fastighetsbolag och lägga bud på Gunnilses
gamla ålderdomshem, ovanför Angered kyrka
Vi beslöt att BGU visar intresse för fastigheten och bestämmer senare hur vi gör när
det blir aktuellt med försäljning. Om BGU skall ta steget så blir det genom ett BGU
delägt bolag på liknande sätt som för Björsjöås Vildmark och Bergums Fritidslantgård
där privata entreprenörer blir viktiga för den verksamhet som skall bedrivas.
12. Jobba för kommunalt stöd till lekplatser som idag ligger inom samfälligheter
Mascha följer upp det möte vi hade med representant från PoN förra våren.
Möjligt att vi behöver jobba med IOFF också för att få stöd.
13. Trycka på start av bygget av Gunnilse Centrum och hjälpa igång projekt
Gunnilse Syd
BGU Centrumgrupp – Gunnilse behöver komma igång för att öka trycket på FK.
14. Jobba med att få igång Lärjedalens MatPark, med Lärjedalen Kött,
Biokolproduktion och aquaphonicodling av fisk
Lärjedalens Kött skall ha möte nästa vecka för att se hur vi kan komma igång.
Erik funderar fortsatt på att tillsammans med HSSL, Coompanion, Studiefrämjandet
och Renova kunna göra en Biokolkonferens för att lyfta Biokol och lokal
biokolproduktion som viktiga delar för att möjliggöra att MatPark’s projektet kan komma
igång.
15. Hjälpa Björsjöås Vildmark att växa och söka fler entreprenörer som vill skapa
nya företag med gården som bas.
Det finns plats för fler entreprenörer att bli delägare i Björsjöås Vildmark AB och delta i
utvecklingen av den plattform som gården utgör.
Tim har kontakter som kan vara intresserade och skall höra av sig till dem.
16. Nya bostadsprojekt Gunnilse Syd, Vättlefjällskanten, Vråssereds eco-by
Erik visade inspirationsdokument för dessa tre bostadsutvecklingsområden.
Gunnilse Syd och Vättlefjällskanten är två områden som finns med i LEA rapporten
från 2018 och har nu fått lite tydligare förslag på utformning.
Vråssereds eco-by är ett förslag som väcktes i samband med Centrumgruppen
studiebesök för att titta på var den planerade deponin skall byggas.
17. Hjälpa till med uppstart av Bergums Fritidslantgård AB söka intressenter som
vill vara med och utveckla gården.
Lesley berättade om IVO ansökan som det kommer att ta tid att få svar på och hennes
och Marias jobb nu med att förbereda för en ansökan om att bedriva LOV verksamhet
inom Gbg Stad.
Uppmanade alla att hjälpa till att hitta fler entreprenörer som vill vara med som
delägare i bolaget och få plats för utveckling av egen verksamhet parallellt med den
dagliga verksamheten.
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