Verksamhetsberättelse för Edsleskogs Byalag 2012.
I enlighet med verksamhetsplan för 2012 och med hänsynstagande till de ekonomiska ramar
kommunala landsbygdsstödet och övriga intäkter har gett oss, kan byalaget för 2012 redovisa
följande verksamhet.
Årsmötet hölls Församlingshemmet i Edsleskogs den 13/2 2012.
Styrelsen valdes enligt följande:
Inger Fogelberg

Ordförande för en tid av ett år ( Omval ).

Bodal Albinsson
Monika Wahlström Längle
Eva Fabbe

Ledamot för en tid av två år. ( Nyval )
Ledamot för en tid av två år (Nyval )
Ledamot för en tid av två år ( Omval)

Inger Hägg
Ulf Hanstål

Revisor för en tid av två år. ( Omval )
Revisorsuppleant för en tid av ett år. ( Omval )

Willy Sangwill
Jan-Erik Thorslund

Ledamot i valberedningen för en tid av två år. ( Omval )
Suppleant i valberedningen för en tid av ett år. ( Omval )

Valda ledamöter och funktionärer vid årsmötet 2011.
Malin Magnusson
Jan Nygaard
Patrik Sandberg

Ledamot för en period om två år
Ledamot för en period om två år
Ledamot för en period om två år

Inga-Britt Jansson
Kjell Fogelberg

Revisor för en period om två år
Ledamot i valberedningen för en period om två år

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Ordförande : Inger Fogelberg
Sekreterare : Eva Fabbe
Kassör :
Monika Wahlström Längle*
Ledamöter:

Bodil Albinsson
Malin Magnusson
Jan Nygaard
Patrik Sandberg

* Monika Wahlström avflyttade från orten och ersattes genom styrelsebeslut som
kassör fr.o.m 12-10-01 av Bodil Albinsson.

Styrelsen har under det gångna året haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Byalaget som medlemsorganisation i HSSL/ Fyrbodal
Byalagets ordförande, Inger Fogelberg, valdes vid årsmötet för Länsbygderådet Fyrbodal
numera HSSL ( Hela Sverige Skall Leva ) Fyrbodal till ordförande i Länsbygderådet. Som
ordinarie ledamot och tillika kassör i dess styrelse återvaldes Kjell Fogelberg.
Denna organisation har som inriktning att utveckla en hållbar landsbygd och tillvarata dess
intresse. Finansiering av riksorganisationen sker huvudsakligen via Näringsdepartementet.
HSSL Fyrbodal har 140 lokala utvecklingsgrupper som medlemmar varav Edsleskogs Byalag
är en.
Länsbygderådet utger fyra informationsblad under året vilka presenterats för
byalaget.Länsbygderådet inbjöd undet 2012 byalagen att sända representant till 2012 års
landsbygdsriksdag. Länsbygderådet stod för alla kostnader.och ett byalag sände representant.
Länsbygderådet har också avsatt 50 000 kronor i projektmedel att sökas för
utvecklingsprojekt i medlemsorganisationerna. Ansökningstiden utgår 31/1 2013.

Enligt verksamhetsplan för 2012 skall Byalaget:
Tillvarata Edsleskogsbygdens intressen.
I detta avseende har Byalagets representant haft upprepade konatkter med kommunens
tjänstemän angående de frågor som ställdes vid årsmötet 2012:
Anslagstavlan vid f.d. affären: kontakt med Bobo Bergström och Håkan Jarnryd, Åmåls
kommun. Man informerar om att anslgstavlan ägdes av gamla byalaget och det är helt i sin
ordning att byalaget renoverar den och sedan håller tavlan rensad från gamla
informationer.Anslagstavlan kommer att renoveras under våren 2013 och byalaget ansvarar
för fortsatt skötsel.
Lekplatsen: Kontakt med Bobo Bergström som informerar om att kommunen har en pågående
kontroll av samtliga lekplatser och att man inspekterat den under 2012. Åtgärder kommer att
vidtagas under 2013 antingen i form av upprustning eller nedläggning beroende på skick och
nyttjande.
Cykelväg skolan-kyrkan: byalagets ordf. har vid upprepade till fällen varit i kontakt med t.f.
förvaltningschefen för trafik-och fritidsförvaltningen för Säffle-Åmål i denna fråga.
Problemet är att ingen dokumentation finns tillgänglig och att det inte finns registrerat som
inkommet ärende. Förnyad framställan kommer att tillställas förvaltningen för att
förhoppningsvis få beslut och ett färdigställande före sommaren 2013.
Främja Edsleskogsbygdens utveckling.
Byalagets tidigare hemsida avslutades under sommaren 2011.Vi har under året kunnat glädja
oss åt att vi nu åter har en välfungerande och tilltalande hemsida skapad av Willy Sangwill

som för det uppdraget är adjungerad ledamot i byalagets styrelse.Nu är vår förhoppning att vi
skall alla bidraga till att få en välfungerande nyhetsplats, informationsyta och plats för
kommunikation på www.edsleskog.com .
Byalaget har sedan några år haft ambitionen att skapa ett nätverk mellan byalaget och övriga
föreningar för att åstadkomma något av en föreningsallians. Byalaget inbjöd i linje med detta
till ett möte 12.04.23 för att ta ställning till bildandet av en fiberförening i
Edsleskog.Inbjudningar hade delats ut till samtliga hushåll i bygden och gensvaret blev
stor.Vid mötet deltog Pontus Karlsson,IT.chef i Åmåls kommun och Rolf Berg , fiberlots från
Leader Dalsland Årjäng.Detta möte resulterade i att en interimsstyrelse samma kväll bildades
och som lade grunden för Edsleskogs fiberförening.
Vid ett styrelsemöte under hösten inbjöds samtliga styrelser i föreningarna för att diskutera en
gemensam nätbaserad hemsida. Hembygdsföreningen och Edsleskogs fiberförening
hörsammade inbjudan och mötet resulterade i att hemsideansvariga i de tre föreningarna
skulle påbörja ett arbete att utveckla den gemensamma anslagstavlan med länkning mellan
varandra.
Efter kontakt med PD har en omfattande artikel skrivits inför vandringen till intressanta
torpruiner i omgivningarna runt Varserud och Bergane i augusti.Stor uppmärksamhet i
lokalpressen fick också bildande av Edlseskogs fiberföreningen som initierades av byalaget.
I Torsten Franssons tredje bok om Edsleskogsbygden kommer bygdens föreningsliv att
presenteras och till detta har byalaget lämnat ett underlag.
Byalaget har också under året etablerat kontakt med Västragötalandsregionens regionala
utvecklingsnämnd ( RUN ) via ett besök på regionala utvecklingssekreteriat ( RUS ) och har
därefter haft fortlöpande kontakt .
Byalaget har sedan 2011 ingått som samarbetspartner i ”Samverket” vilket innebär att
Byalaget kan ställa upp med frivilliga resurser vid aktiviteter i samhället något som under
2013 ej efterfrågats.
Byalaget har på samma sätt som Edsleskogs fiberförening valt att förlägga möten och andra
aktiviter till Edsleskogs Friskola som har lämpliga lokaler och som vi gärna informerat om.
Engagera Edsleskogsbygdens invånare i olika arrangemang.
Byalaget tycker att det är angeläget att hitta rätt nisch för aktiviter och valde att under 2012
ånyo inbjuda till en sommarfest som av tradition förlades till Toppstugan vid Högheden.
Närmare 60 personer deltog ,många barn och vi hade en mysig eftermiddag/kväll tillsammans
med levande musik, lekar och lotterier.Grillarna var tända hela kvällen och var och en
ordnade med sin egen måltid.
Den 25/8 arrangerades en kulturvandring med start och mål vid Petersborg och biltransport till
Varserud och där besökte vi under sakkunnig och uppskattad ledning av Torsten Fransson ett
antal torpruiner och på vägen tillbaka ett stopp vid torpet där ”Doktorn i Bergane ” varit
verksam.Vi avslutade med att byalaget bjöd på korvgrillning vid Petersborg och där många
stannade kvar för en stunds samvaro. Vandringen lockade ca 45 mycket nöjda deltagare.

Under hösten beslutade vi att genomföra en julfest.Vi planerade och bokade sedan julbord på
Forsbacka Golfrestaurang., bokade buss för transport Edsleskog Forsbacka t.o.r. och delade ut
inbjudningar i samtliga brevlådor inför festen som skulle äga rum den 8/12.Byalaget skulla
subventionera julbordet med 100 kr och bjuda på busstransporten.Vi planerade för ca 50
intressade men antalet anmälningar stannade vid 13. Givetvis en besvikelse. Bussen
avbokades men vi 13 som deltog i julfesten hade en mycket trevlig kväll tillsammans.
Inför 2013.
Eftersom byalaget eftersträvar att arrangera aktiviteter som kompletterar övriga föreningars
vad beträffar innehåll och som riktar sig till en bred målgrupp tycker vi att det är angeläget att
få synpunkter från såväl fastboende som fritidsboende gärna via inlägg på vår hemsida.Vi vill
också också fortsätta och fördjupa dialogen med övriga föreningar angående samverkan.
Byalagets styrelse ser med egen förväntan och engagemang fram emot aktiviteter och
arbetsuppgifter under 2013.
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För styrelsen

------------------------------------------Inger Fogelberg, ordförande

------------------------------------------Eva Fabbe, sekreterare

