Verksamhetsplan för Edsleskogs byalag 2013.
Enligt stadgarna skall byalaget:
-Tillvarata Edsleskogsbygdens intresse
-Främja Edsleskogsbygdens utveckling
-Engagera Edsleskogsbygdens invånare i olika arrangemang.
I enlighet med stadgarna och med hänsynstagande till de ekonomiska ramar det kommunala
landsbygdstödet och egna auktions-och lotteriintäkter ger oss föreslår styrelsen följande:
Tillvarata Edsleskogsbygdens intresse genom att:
-

-

upprätthålla och vidareutveckla kontakter med kommunens politiker och tjänstemän
och i detta avseende föreslå att en att tjänstman i central position får ett uppdrag att
vara kontaktperson gentemot byalagen samt att överväga att inrätta ett
kommunbygderåd.
följa utredningar och bevaka beslutsförslag inom kommunens olika organ i det som
berör bygden samt försöka påverka beslut i för bygden gynnsam riktning
bevaka utredningar och beslutsförslag inom Västra Götalandsregionen och
länsstyrelsen i det som berör bygden
sätta fokus på Edsleskogsbygden genom utökade mediakontakter med fr.a. tyngdpunkt
på att göra ”det positiva Edsleskog” synligt.

Främja Edsleskogsbygdens utveckling genom att:
-

-

till Trafik-och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål inkomma med skrivelse rörande dels
beslut i frågan om fullföljandet av cykelväg mellan skolan och kyrkan samt dels utreda
förutsättningarna för genomförandet av övriga förslag ang. trafikmiljön i Edslskog
vilka presenterades i tidigare Leader-projekt.
Bevaka frågan ang. lekplatsens framtida status.
Göra anslagstavlan attraktiv och bevaka att gammal information avläsnas.
bidraga till att marknadsföra Edsleskogsbygdens värden i natur,kultur och företagande
och i detta avseende samverka med övriga aktörer inom besöksnäringen.
utöka och fördjupa nätverket mellan byalaget och övriga föreningar i bygden för att få
till stånd en föreningsallians.
kontakta andra byalag för erfarenhetsutbyte och deltaga i kommungemensamma
byalagsträffar när sådana arrangeras.
Aktivt ta del av verksamheten inom Länsbygderådet Fyrbodal och ”Hela Sverige Skall
Leva” och använda sig av möjligheten att deltaga i konferenser och kurser som
arrangeras i dessa organisationers regi.
Arbeta för att vår hemsida blir en aktiv informations-och dialogplats.

Engagera Edsleskogsbygden invånare i olika arrangemang genom att:
-

inbjuda till öppna möten under året.Antalet tillfällen beroende på omfattningen av för
bygden angelägna frågor.
arrangera trivselaktiviteter/fester i dialog med bygdens innevånare så att det blir
attraktivt att deltaga.
Fortsätta att arrangera och inbjuda till kulturvandringar med Torsten Fransson vilka
lockat många deltagare.
utveckla fungerande kommunikationsvägar mellan bygdens invånare och byalaget.
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