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Fagereds
Sockenblad
Fagereds Byalags verksamhetsberättelse år 2007
Årsmötet hölls den 20 mars 2007 och var gemensamt med Fagereds bygdegårdsförening. Förutom årsmötet har byalaget haft 12 protokollförda möten samt arbetsmöten inför moped- och traktorrally och iordningställandet av grönområdena. Styrelsen har under året varit
indelad i tre arbetsgrupper som har lagt ner ett otal timmar mellan styrelsemötena för att arbeta med sina respektive uppgifter. Resultatet av de olika gruppernas arbete har resulterat i mopedrally, traktorrally, iordningsställande av grönområdena, turist och informations
broschyr inledningsarbete kring förnyelse och övertagande av hemsida. Gällande boende har vi fört diskussioner med kommunens bostadsbolag vilket tillsammans med andra faktorer resulterat i ett typhus kallat inlandet. Vi har arbetat med att inventera om det finns lediga
hus och lägenheter i bygden för att kunna utarbeta ett samarbete med dessa fastighetsägare. Vi har tagit fram en intresselista på människor som vill flytta till Fagered vilket resulterat i 15tal namn.
Byalaget har haft 3 kommittéer som under året utfört sina uppdrag till stor belåtenhet.
Möte med Lena Carlbom har hållits för att diskutera bibliotekets framtid. Detta resulterade i att biblioteket hålls öppet en gång i veckan
i kommunens regi och flyttar till skolan. Bokbussen som kommer till skolan blir kvar samt en liten bokbuss med böcker för de mindre barnen kommer till förskolan varannan vecka.
Möte om skolans framtid har hållits och en grupp med representant för bl.a. byalaget bildades för att arbeta vidare med frågan om det
skulle bli aktuellt med en nedläggning av skolan.
En träff med kommunalrådet kring utvecklingsmöjligheterna för vår bygd har ordnats då vederbörande inte kunde delta vid vårt samarbetsmöte mellan banker, kommunen och byalaget.

Nationaldagen firades med sång, musik och betraktelser på Funtaliden tillsammans med ett 50 talet besökare. De barn som deltog i firandet fick varsin liten svensk flaga. Som brukligt de sista åren anordnade Fagereds Byalag tomteskogen på första advent. Här sålde vi lotter
och barnen fick träffa tomten som ordnat fiskedam med godispåsar.
Vi har under året också hälsat nya hushåll välkomna till socknen med en blomma och ett informationshäfte.
En del arbetsinsatser och ekonomiska insatser har gjorts för att försköna bygden. Kan nämnas städning av vägkanter och arrangemang på
grönområdena röjning av byn och skötsel av Funtaliden. Funtalidsgruppen tillsammans med representanter för byalaget har ordnat ekomuseets dagar på Funtaliden med bl.a. poängpromenad. Representant för Byalaget har deltagit i ett möte med Funtalidsgruppen och i ett
annat möte med affärens styrelse som resulterade i att byalaget arbetade fram en enkät för att få fram idéer och synpunkter kring affären vilken redovisades kort på stormötet angående Affärens framtid samt till affärens styrelse i en skriftlig sammanställning.
Kontakterna och arbetet med att få till en parkering vid skolan har fortsatt även under detta år och äntligen kommit till en lösning.
Ett stormöte kring leaderpengar, leadergrupper och ev. projektidéer för vår byggd har ordnats. Föreningen har under 2007 skrivit, finansierat och givit ut 3 nummer av Fagereds Sockenblad.

Medlemstalet har varit under året 75 familjer och 32 enskilda och styrelsen har under 2007 bestått av

Carina Rikardson ordförande
Birgitta Johansson kassör
Carina Eriksson sekreterare

Suppleanter:

Ann-Charlotte Nilsson
Tobias Johansson

Nya i styrelsen: Linda Brorsson

Karin Åkesson

Lasse Nilsson

Mikael Eriksson

Niklas Rikardson

Magnus Wallin
Leif Sondell

Sidan 2
Landsbygdsriksdagen 2008!

Nationaldagsfirande på Funtaliden!
Fredagen den 6 juni.
Återkommer med program.

Ekomuseets dag!
Den 18 maj mellan kl 1400 och 1600
är det man ur huse
eftersom ekomuseerna har öppet
med guidning och information.
Två representanter från Fagereds Byalag deltog
på den tionde Landsbygdsriksdagen. Den lockade mer än 1000 personer och var i Lycksele.
Under tre dagar diskuterades landsbygdens
framtid i ett 70-tal seminarier. Klimatfrågan var
en av de stora frågorna som diskuterades. Den
engagerar och berör många människor på
landsbygden. Byarörelsen är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle de nya kraven
på miljötänkande och alternativ energiproduktion kommer på många sätt att gynna landsbygden slogs det fast.
Under riksdagen har det förts konstruktiva diskussioner med olika regeringstjänstemän gällande innehållet i regeringens landsbygdsstrategi. Några punkter som framkom och som
Landsbygdsriksdagen vill att Sveriges Riksdag
tar tag i är
Se betydelsen av landsbygden och byarörelsen och bjuda in oss till en aktiv medverkan i omställningen till ett hållbart
samhälle
Ge den lokala nivån och entreprenörerna en
tydlig roll och utrymme i förvaltningen
av våra naturresurser inklusive de skyddade områdena.
Ge den lokala samhällsnivån under kommunen utrymme och status. Ge de lokala
utvecklingsgrupperna en särskild initiativrätt i den kommunala planeringen.
Stoppa avvecklingen av servicen på landsbygden. Skärp direktiven till de offentliga servicegivarna och ge utrymme för
lokala och okonventionella lösningar.
Se till att landsbygdens entreprenader och
utvecklingsgrupper på ett mer obyråkratiskt sätt än idag får del av samhällets
resurser.

Hembygdsföreningen kommer att ha en torpvandring under maj månad .
Intresserade skall hålla ögonen på anslagstavlan
vid affären då tid och plats meddelas där.
Besök vår nya hemsida!
www.fagered.com
Vi har flyttat!
Nu kan ni låna våra böcker i Fagereds Skolan.
Torsdagar mellan klockan 18.00-20.00

Sidan 3
Ungdomsmöte !

Barngymnastik!

Det kan behövas en drickapaus mellan lekarna!
En nätt ungdomsskara var det som samlades
för att diskutera bydens utveckling ur ett ungdomsperspektiv. Efer en intensiv och aktiv
diskussion i de olika grupperna framkom
många bra idéer och tankar. Av alla bra idéer
och tankar som kom fram var det viktigaste en
fritidsgård, linjetrafik, och en väl utröstad
badplats i Töresjö. Mötet utsåg en ungdomsgrupp förnärvarande bestående av tre ungdomar för att tillsammans med byalaget arbeta
med förslagen.
Är det någon av er ungdommar som inte kunde deltaga på mötet men som gärna vill vara
med i gruppen hör av er till någon i byalaget

En flock hundar är ute på turnè!

Ett glatt gäng i åldrarna 3-5 år har under några
torsdagar lekt och hoppat runt i idrottshallen i
Fagered. Med matta, bom, ringar, bollar, balanskuddar och musik gör vi en redskaps bana som
tar oss till djungeln eller varför inte havet. Samtidigt som barnen har roligt tränas grov– och
finmotorik, koordination, balans, musik– och
rytmkänsla, smidighet och inte minst delaktighet.

Ida, Ida och Annie leker att dem är elefanter.

Sidan 4
Fageredskillar vann schacktävling!

Tankar om vår bygd!

Under hösten 2007 representerades Falkenbergs
Schackklubb av några Fageredsungdomar i den
Halländska knatteserien i schack. Vid den avslutande sammandragningen i Kungsbacka den 24
nov lyckades Falkenbergs förstalag ta hem totalsegern knappt före Kungsbackas förstalag. I laget spelade Algot Johansson, Erik Bolin, Rikard
Bolin och Jonatan Riberth.
Sedan en tid tillbaks erbjuds också schackträning på hemmaplan. Ett femtontal barn och ungdomar samlas varje söndagseftermiddag
kl. 16.30 - 18.00 i Fageredsskolan. Alla intresserade är välkomna ( upplysningar fam. Bolin
0346-382 01).

Du som bor i vår bygd, har du tänkt på?
att! om alla myrorna i en liten skog drar åt
olika håll så blir där aldrig någon stack;
men om myrorna istället drar åt samma
håll så kan det bli en fin och rejäl stack i
denna lilla skog. Och då kan där bli nya
myror och fler stackar, .Ja det är ju så
man vill att det ska bli om man verkligen
bryr sig. Förutsättningen är att träden i
den lilla skogen inte dör ut för då försvinner ju byggmaterialet för dom. Så kan
man tänka om vår bygd där vi ännu så
länge har kvar vår affär, skola, förskola,
en fungerande kyrklig verksamhet, en fotbollsklubb, bygdegård, ett rikt föreningsliv, en härlig natur med många utflyktsmål
med anor från svunna tider. Vi har mycket
vi kan utnyttja och vara stolta över. Men
då krävs det att vi ställer upp och stöttar
varandra alltså drar åt samma håll. En
stor och viktig del i sammanhanget är vår
affär, kan vi inte driva den vidare på
grund av för dålig omsättning så är detta
ett första steg i en döende bygd, som följd
får vi sämre service, mer utsläpp av bilavgaser, äldre människor får det svårare.
Ingen tror att våra hus stiger i värde vid
en eventuell försäljning nej tvärtom.
Många drar sig för att bosätta sig i en sådan bygd, svårare blir det att få stat och
kommun att ställa upp för bostäder och
arbete, det är svårt nog som det är. Du
som kan köra bil vart du vill och förflyttar
dig lätt kanske inte tycker att bensinens
pris betyder så mycket, och att det inte
har så stor betydelse det som du nu just
har läst, men tänker du så, så tänk efter
och fundera.

