
 
 

Några anteckningar efter föreningssamråd 15/10 2014 
 

Tillbakablick 

Alla föreningar var inte med men flertalet var representerade. 

På frågan om hur man såg på resultatet av Leader Linnéprojektet så var svaret överlag positivt. 
Det har inneburit mycket för gemenskapen i bygden och att man träffat nya människor.  

Den uppfräschade badplatsen, nyhetsbrevet och möjligheter med hemsida/ kalender var andra 
saker som uppskattades.  

Det som funnits under projektet som utflykter, caféer, tipsbingopromenader mm var något som 
man hoppades skulle kunna fortsätt. 

Sammanfattningsvis var slutsatsen att för att vi i bygden ska kunna fortsätta det positiva som 
projektet påbörjade så behövs ett forum som kan fungera som bollplank, inspirationskälla mm. 
Genom detta forum är det också möjligt att samordna gemensamma resurser där en förening 
eller individ är för liten eller ensam. På så sätt kan mer positiva saker hända. 

Forum - Föreningssamråd 

Att få till detta forum fanns ju med redan i projektet och var också lite syftet med kvällen. 
Det fanns hos de närvarande ett intresse att nu gå vidare med detta. 

Arbetsnamnet till vidare på detta Forum blir Föreningssamråd. 

Tankarna för detta forum var att det skulle träffas kanske 2-4 ggr per år med representanter från 
de föreningar/ organisationer som varit med i projektet. Naturligtvis är nya aktörer såväl som 
enskilda välkomna att engagera sig.  

En tanke är att kalla till ett samråd i februari – mars även om en del ska hända innan dess. 

I detalj är inget sagt hur det ska fungera. 

Vi tror också att hemsida/ Facebokgrupp/ gemensam kalender kan vara bra hjälpmedel för att 
underlätta detta samråd. 

Att administrera detta utöver det föreningar kan göra själva så finns det några intresserade som 
kommer att träffas separat. 

Framtida planering 

Den 13/11 kl 18.30 Kurs för föreningsrepresentanter i hemsida/ kalender/ Facebook 

Då blir det en träff på Hjortsbergagården då representanter från föreningarna kan få lära sig 
använda sig av hemsida Hjortsberga.se, kalender och Facebook för det gemensamma i 
bygden. 

Tanken är att varje förening själv ska kunna sköta sin egen föreningssida och göra inlägg på 
hemsidan som sen kan delas på Facebook. 

Varje förening ska själv kunna föra in aktiviteter i kalendern. 

Detta är något som är ganska enkelt och som alla kan lära sig. 

Det kommer att finnas ett gäng personer att fråga om man kör fast. 

Till denna träff tar man med sin egen dator (Om man inte har bärbar dator kan ett par personer 
från samma förening dela dator)  

Anmälan till Margareta Arvidsson via mail: magspost@telia.com eller telefon 55 00 05 eller  
073-223 30 02. 

Om det behövs kommer detta kurstillfälle följas av flera. 



 
 

 

 

Jag, Magnus, kan tänka mig att utan kostnad hjälpa de föreningar som är intresserade att göra 
sin egen föreningssida på hemsidan. 

Jag har redan lagt upp en sida för alla föreningar (tror jag) där man kan lägga in mer info. 

Om jag får textinnehåll och bilder (bilder viktigt) så kan jag göra en sida som beskriver 
föreningen.  Detta erbjudande gäller året ut och inom rimliga gränser. 

 

I augusti aktiverade jag statistik för hemsidan. Sedan dess har besök gjorts från 200 olika 
datorer/mobiler som har visat 877 sidor. Då är sidan ännu inte färdig. 

Jag har fått mail från Tyskland och mail och telefonsamtal från Sverige av intresserade av 
släktingars torp. 
Hemsidan kan bli en bra kanal att göra reklam för bygden utöver att vara till för människorna i 
bygden. 

  

Vid detta tillfälle kan vi förhoppningsvis boka ett ordinarie samråd längre fram. 

 

15/1 föreningssamråd  

Träff för att planera gemensamma sportlovsaktiviteter mm. 

Alla välkomna 

 

 

Dessutom 4/11 träff om torpinventering 

Alla intresserade av torpinventering välkomna. 

Oavsett om du vill ute i skogen och leta och sätta upp skyltar eller om du vill dokumentera detta 
och undersöka ett torps historia. 

Tanken är att detta ska publiceras på hemsidan så att alla kan ta del av var torpen finns. 

 

Hälsningar 

 

Magnus Carlsson 

070-677 44 45 

magnus.carlsson@sutarekullen.se 


