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Styrelse och Koordinatormöte 21 10 13

Några sammanfattande rader om de frågor vi diskuterad under mötet.

Förkortningsförklaringar: IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg, FK – Fastighetskontoret, FN – Fastighetsnämnden,
IOFF – Idrotts och Föreningsförvaltningen, SLK – Stadsledningskontoret, LST – Länsstyrelsen, SBK – Stadsbyggnadskontoret,
BN – Byggnadsnämnden, TK – Trafikkontoret, TN - Trafiknämnden

Bergums Fritidslantgård

Lesley berättade att vårt bolag Bergums Fritidslantgård AB (svb) har fått tillstånd att
driva daglig verksamhet från IVO.
Delar av styrelsen och delar av BGU styrelse samt några intressenter kommer att ha
möte den 14/10 för att skapa grupper som skall jobba med LOV ansökan och grupper
som skall börja förhandla med FK, IOFF, SLK m.fl.

Skanskas deponi i Gunnilse

Skanska har fått tillstånd av LST och BGU Centrumgrupp planerar nu att överklaga
detta. Skall vara inne senast 3/11.

Återmatning från Politiker

Vi har som resultat från politikermötet den 1/9 fått information om att politiker i FN
efterlyst information om deponierna och deras tillstånd. Det visar sig då att det skötts
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på delegation av en tjänsteperson på IOFF.
Politiker kommer att söka mer information om hur detta gått till.
Tom har tipsat GP och vi hoppas nu att någon journalist tar tag i frågan.

Centrumgruppen

Erik har efterlyst en nystart av Centrumgruppen med sina undergrupper.
Vi bestämde att kalla alla som är registrerade som intresserade för Centrumgruppen
arbete till ett möte. Mötet blir i Bergumsgården den 10/11 kl 19.
Det finns många frågor som behöver bevakning och aktiv påverkan varför vi behöver
få igång flera grupper.

Julmarknaden den 4/12

Anders berättade lite om det första mötet i Julmarknadsteamet. Då var det drygt 20
utställare som anmält sig sedan kar det tillkommit fler.
Malin projektleder. Nästa möte är den 17/11 kl 17:30.
Erik uppmanade alla BGU aktiva att boka in Julmarknaden som en plats att informera
om BGU’s arbete.
Erik har anmält att BGU säljer korv och bröd som tidigare år samt bjuder på glögg.
Richardt har lovat vara med och hjälpa till. Hoppas att Nils-Olof, Håkan, Stefan och
några till också kan vara med.

Pendelparkeringen i Olofstorp

SBK har via delegation gett FK bygglov för den utbyggda pendelparkeringen.
BGU och Bergums Bygdegårdsförening har överklagat bygglovet till LST.
Inget nytt ännu.
Johan informerade om att pilotprojektet med kameraövervakning kan vara kopplat till
den utbyggda parkeringen. Men inget är klart. Vi får avvakta och se vad som kommer
ut av överklagandet.

Natur och Friluftsgruppen

Undersökning och kontakter med markägare och Västkuststiftelsen för att skapa en
vandringsled mellan Tappen och Björsjöås har påbörjats och fortsätter.
Pilgrimsleden som delvis går samma väg som Bohusleden arbetar vi för att den skall
få en alternativ sträckning via Björsjöås. Samtal om detta pågår med ansvarig för
Pilgrimsleden och Västkuststiftelsen, Yvonne och Peter jobbar med detta.
Björsjöås Vildmark (BVAB)
Yvonne och Peter har under hela sommaren varit husvärdar på Björsjöås och tagit
emot gäster och skött om gården. Vissa veckor var det mer eller mindre fullbokat
också med många utländska gäster. Björsjöås Vildmark finns på Booking.com.
Tom har arbetat med omfattande reparationer av huset, byggt utekök och en helt ny
veranda. Ibland med hjälp av andra delägare i vårt gemensamma bolag.
Bastun renoverades och finns nu också som en tillgång att hyra ut.
Björsjöås Vildmark börja nu bli den plattform för utveckling av olika typer av hållbara,
naturnära verksamheter och aktiviteter som vi initialt tänkte oss.
Flera intressanta uppslag diskuterades på mötet.
Kontakter med Lerums Centrumförening kan ge möjligheter till nya bokningar och det
är viktigt att komma igång med marknadsföring av Björsjöås Vildmark som en utmärkt
Mötesanteckningar Styrelse-/koordinatormöte

2(3)

Mötesanteckningar/Protokoll
plats företags- och föreningsevent.
Bolaget gick under första året med en mindre förlust trots pandemin.

Gröna Näringar gruppen

Erik efterlyser intressenter som vill vara med och återstarta gruppen gröna näringar.
Vi har jobbat med att få politiker att lägga fokus på ökad lokal livsmedelsproduktion
och att Gbg Stad skall börja sälja tillbaka mark för jordbruksändamål.
Det finns stor potential och intresse för lokal odling, Alzoubi Farm är ett utmärkt
exempel. Det har inte odlats kål, potatis och grönsaker på friland i denna omfattning
som de gör på under de senaste 60 åren.
En utmaning är att skapa hållbara och klimatsmarta berednings- och logistiklösningar
för att kunna bli viktiga leverantörer till Gbg Stad, restauranger och grossister.
För det behövs samordning av de odlare vi har idag och som kan komma till under
kommande år.

Checklista till politiker

Erik förslog att vi tar fram och sprider en checklista över frågor om vårt område som vi
vill att politiker skall fokusera på. Frågorna bör baseras på de samtal vi hade under
april och maj samt det öppna mötet den 1/9. Vi bjöd ju in till uppföljningsmöte den 30/3
-22 och denna checklista skulle kunna hålla våra frågor levande i deras arbete fram till
mötet i mars.
30:e mars till valet den 11/9 -22 ger dem ytterligare möjlighet att tillmötesgå våra
önskemål för hållbar utveckling och presentera vad de vill så att vi kan välja dem som
vill hjälpa oss.

Fototävlingen

Fototävlingen är avslutad och vi fick in bidrag från 15 deltagare. Jury-gruppen Laila,
Annika och Erik har utsett vinnare och har nu börjat förbereda BGU’s årskalender för
2022. Mer information om hur man kan beställa den kommer under november.
Vi vill i kalendern lägga in datumen för 2022 års Bergumsdag, Skördefest och
Julmarknad och efterlyser lämpliga datum. Event gruppen och Malin får återkomma.

Blommande Cykelväg

Projektet med inventering av växter utefter cykelbana och biohotellbyggen skall
redovisas i slutet av oktober. BGU får då ersättning för kostnader för bi-hotellbyggen
samt för nedlagt tid för inventering mm. TK gör sedan en ny ansökan om nya
projektmedel för kommande år.

Biodlargrupp

BGU biodlargrupp har väckt stort intresse och skall ha ett första möte på Björsjöås den
14/10. En handlingsplan med syfte och mål för gruppen finns på hemsidan under OM
BGU och Utvecklingsgrupper
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