Edsleskogs Byalag .
Vid ett möte den 9:e september 2007 bildade en grupp intresserade
edsleskogsbor en interimsstyrelse till ett nytt byalag. En utvecklingsgrupp hade
då sedan en tid tillbaka varit verksam för att analysera vilka
utvecklingspotentialer som fanns för bygden och gruppen presenterade en
utveckligsplan som man då hoppades kunna aktivera tillsammans med bl.a.
Åmåls kommun. Man ville vända avveckling till utveckling. En mycket aktuell
fråga var då nedläggningshotet mot Edsleskogs skola. Till interimsordförande
valdes Malin Magnusson och till övriga ordinarie ledamöter utsågs Kjell
Bandgren, Inger Fogelberg, Måns Hallén, Ulf Hanstål, Henrik Karlsson och
Pernilla Torger-Gustavsson. Vid mötet utsågs också revisorer och valberedning.
Man fastställde datum för formellt bildande av Edsleskogs Byalag till den 21:a
oktober 2007.
Från protokollet för det konstituerande årsmötet hämtas att man faställde
bildandet av Edsleskogs Byalag. Beslut togs om antalet styrelseledamöter och
övriga funktionärer. Malin Magnusson valdes till ordförande och de ledamöter
som ingått i interimsstyrelsen valdes in i den ordinarie styrelsen.
Styrelsen fick i uppdrag att till årsmöte 2008 utarbeta förslag till stadgar för
byalaget.
Vid detta möte informerade Joachim Adolfsson,ordförande för
föräldraföreningen om det pågående arbetet med att starta en friskola i
Edsleskog och årsmötet uttalade sitt stöd för detta arbete. Byalaget och
Föräldraföreningen anordnade under hösten ett protestmöte i Edsleskogs skola
inför kommunens beslut om nedläggning av skolan.
Första ordinarie årsmöte med Edsleskogs Byalag hölls i skolan den 3:e februari
2008.Till ordförande omvaldes Malin Magnusson och till styrelseledamöter
nyvaldes Lotta Larsson och Jan-Erik Thorslund efter Kjell Bandgren och Ulf
Hanstål.
Det beslutades att styrelsen skulle fastställa budget inom ramen för det
kommunala landsbygdsstödet vilket årligen uppgått till 7000 kronor. Lotterier
och auktioner med skänkta vinster har inbringat mellan 1000 och 2000 kronor
per år. Bland de större utgiftsposterna hittills har varit byalagets subventionering
av julbord på Edsleskogs värdshus .
Beträffande verksamhetsplanen fastställdes bl.a.att byalaget skulle arrangera
öppna möten,arbeta med utvecklings-och trivselfrågor ,vara en remissinstans
och också vara en bygdemotor.
Årsmötet fastställde stadgarna för Edsleskogs byalag och ur dessa kan hämtas
att
-Edsleskogs Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som
skall tillvarata Edsleskogsbygdens intresse, främja bygdens utveckling och
engagera bygdens invånare i olika arrangemang.

-Edsleskogs Byalag har inga speciella kriterier för medlemskap, utan alla med
intresse och engagemang för bygden är medlemmar.
-Medlemsavgift uttages ej och med tanke på medlemskriterierna förs inget
medlemsregister.
-Byalagets beslutande organ är årsmöte och styrelse.
-Årsmötet består av medlemmar, där varje medlem såväl permanent- som
fritidsboende och även markägare äger en röst.
-Styrelsen kan utse särskilda arbetsgrupper och adjungera till sig personer för
särskilda arbetsuppgifter. Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt men
ej rösträtt.
Vid styrelsemöte under våren 2008 deltog Johan Postma som nyligen hade
flyttat hit med sin familj och övertagit värdshuset. Ömsesidigt intresse fanns för
att han skulle ingå i styrelsen som adjungerad ledamot och han innehar
fortfarande den funktionen.
Det första öppna mötet blev uppskattat av Edsleskogsborna. Byalaget
presenterade sig och redogjorde för sina planer inför det närmaste året. Johan
Postma fick ett utmärkt tillfälle att presentera sina planer för värdshuset. Måns
Hallén redogjorde bl a för en utvecklingsplan för Högheden och Joachim
Adolfsson informerade om skolläget. Torsten Fransson medverkade med att
berätta om Edsleskog i gamla tider.
Per Järvholm ,boende i Edsleskog presenterade för byalagets styrelse tankar för
hur vi skulle kunna utveckla en hemsida och han invaldes senare under året
som adjungerad ledamot med ansvar för hemsidan.Ett uppdrag som han
lämnade hösten 2010.
Efter information om att Långseruds byalag varit engagerade i tillskapandet av
ett äldreboende i Långserud besökte Byalaget detta tillsammans med
kommunens vård-och omsorgschef med tankar om att det skulle kunna vara
modell för ett motsvarande i Edsleskog.
I december detta år hölls årets andra öppna möte som vi kombinerade med ett
välbesökt julbord. Måns Hallén informerade om arbetet med Leader-projektet
och med dess olika delprojekt. Delar av Edsleskogs-Fröskogs barnkör hade ett
framträdande och Torsten Fransson medverkade med intressanta berättelser om
julfirande i bygden i gamla tider

Vid årsmötet 2009 nyvaldes Inger Fogelberg som ordförande för
byalaget.Till nya styrelseledamöter valdes Joachim Adolfsson och Eva
Fabbe efter Lotta Larsson och Malin Magnusson.
Byalagets verksamhetsplan för 2009 som utgick från stadgarna avseende syfte
och ändamål innehöll följande områden:
att tillvarata Edsleskogsbygdens intresse genom att:
- upprätthålla och vidareutveckla kontakter med kommunens politiker och
tjänstemän
- följa utredningar och bevaka beslutsförslag inom kommunens olika organ
i det som berör bygden
- bevaka utredningar och beslutsförslag inom Västra Götalandsregionen
och länsstyrelsen i det som berör bygden
- sätta fokus på Edsleskogsbygden genom utökade mediakontakter.
att främja Edsleskogsbygdens utveckling genom att:
- fullfölja engagamang i pågående Leader-projekt och deltagande i de olika
delprojekten och om förutsättning ges också deltaga i kommande
genomförande
- bidraga till att marknadsföra Edsleskogsbygdens värden i natur,kultur
och företagande
- skapa nätverk mellan byalaget och övriga föreningar i bygden
- kontakta andra byalag för erfarenhetsutbyte
- utveckla byalagets hemsida för information och kommunikation
att engagera Edsleskogsbygden invånare i olika arrangemang genom att:
- inbjuda till öppna möten 2-4 gånger under året beroende på omfattningen
av för bygden angelägna frågor.
- arrangera trivselaktiviteter i form av gemensamma fester
- analysera intresse för gruppaktiviter t.ex. studiecirklar i samverkan med
övriga föreningar i bygden.
utveckla fungerande kommunikationsvägar mellan bygdens invånare och
byalaget.
Måns Hallén informerade om det pågående Leader-projektet,
”Gemensamma drivkrafter för utveckling i Edsleskog”, och dess olika
delprojekt. .Årsmötet uttalade sitt fulla stöd för arbetet med ”Leaderprojektet”.
Föreningen Edsleskogs Friskola rapporterade att skolinspektionen godkänt
ansökan att få starta Edsleskogs friskola, vilket var mycket glädjande.
Byalaget uttalade sitt stöd för detta beslut.
Torsten Fransson berättade initierat om skolans utveckling i Edsleskog och
bl.a.att det funnits skola i Edsleskog sedan 1842.

Under 2009 togs kontakt med Länsbygderådet Fyrbodal ,en regional
paraplyorganisation för ”Hela Sverige Skall Leva” för att få kunskap om hur den
organisationen arbetar och på vilket sätt byalaget kan hämta kunskap till nytta
för bygden.Byalagets ordförande invaldes under året i dess styrelse och i nuläge
har organisationen som numera heter ”Hela Sverige skall leva Fyrbodal” två
styrelseledamöter med funktioner i Edsleskogs byalag.
Byalaget hade under året upprepade kontakter med kommunens politiker
och tjänstmän i olika ärenden och framställde önskemål om
samrådsmöte beträffande vindbruksplanen vilket
genomfördes.Engagamanget för och deltagandet i pågående Leaderprojekt präglade delar av 2009.
Byalaget inbjöd under detta år Edsleskogsbygdens olika föreningar till ett
gemensamt möte varvid vi kom överens om att tillvarata möjlighetrna för
samverkan och att genom närmare kontakter undvika kolliderande
aktiviter.Ett resultat av mötet blev att Byalaget tillsammans med
Slalomklubben arrangerade en välbesökt sommarfest vid
HöghedensToppstuga med musik,lekar,lotterier och grillning. ( bild
Morgan Torger )I augusti inbjöds till en likaledes välbesökt
kulturvandring med Torsten Fransson på gamla kyrkogården och längs
”Mördarstigen”.
I december arrangeradess ånyo julfest på Värdshuset .Skolan medverkade
med ett uppskattat Luciatåg .Stort intresse väckte visning av filmen om
”Röpecka” av Dieter Wilhelmy från Båserönningen.Filmen skildrar
Elisabeth Maria Persdotters levnadsöde i 1800-talets Edsleskog.Torsten
Fransson medverkade med ytterligare information av de platser som
visades i filmen och därefter serverades traditionellt julbord.
Ledamöter från byalagets styrelse deltog i möten gemensamma för
kommunens byalag fr.a. för att utbyta erfarenheter och också skapa en
starkare sammanhållning i gemensamma frågor.
Årsmötet 2010 hölls i Edsleskogs Friskola och såväl ordförande som övriga
styrelseledamöter omvaldes.
Verksamhetsplanen för 2010 som presenterades på årsmötet var i
huvudsak överensstämmande med den för 2009 men med ökad tyngdpunkt på
utveckling av hemsidan tillsammans med övriga föreningar och utökade
kontakter med andra byalag och Länsbygderådet för erfarenhetsutbyte . Vidare
skulle byalaget medverka i genomförandet av de Leaderprojekt som beviljats
medel.Vid mötet informerade Måns Hallén om detta och hur
genomförandeplanerna utformats .
Under 2010 arbetade byalaget vidare enligt verksamhetsplanen och hade
upprepade kontakter med kommunens politiker och tjänstemän och deltog
också i samrådsmöte till vilket kommunen inbjöd.

Det årliga gemensamma föreningsmötet hölls med förutom Byalaget,
Slalomklubben, Friskoleföreningen ,Idrottsföreningen och
Hembygdsföreningen.Deltagarna kom överens om att använda hemsidan i ökad
omfattning.Ett resultat av träffen blev att sommarfesten även 2010 arrangerades
i samverkan med Slalomklubben och en torpvanding tillsammans med
Hembygdsföreningen.En gemensam adresslista till resp. styrelse
sammanställdes.
Byalaget deltog i utarbetande av en projektansökan till Allmänna Arvsfonden
angående projektet ”Verkligheten som läromedel ”.Projektet skulle innebära ett
unikt interaktivt samarbete mellan skola,företagare och föreningar i Edsleskog
där kunskapsuppbyggnad om natur och kultur skulle bidraga till
upplevelsebaserad inlärning.Tyvärr tilldelades Edsleskog inte några
projektmedel..
Vid ett möte i början av året var kommunens övriga byalag inbjudna till oss här
i Edsleskog . Vid detta möte var också två tjänstmän från
Västragötalandsregionen inbjudna för att presentera ”Serviceprogram för
landsbygden i Västra Götaland”och fr.a. ett delprogram ”Kommersiell service
på landsbygden” Till denna insats
hade Tillväxtverket avsatt 17 milj. att fördelas över landet..Byalaget som
uppfattade att detta projekt hade ett tydligt fokus på landsbygdsutveckling
tillställde kommunen en skrivelse som framställdet önskemål om att kommunen
aktivt skulle deltaga i och bevaka möjligheterna i detta program.
Byalaget blev under året samarbetspartner i ”Samverket” vilket innebär att
Byalaget kan ställa upp med frivilliga resurser vid aktiviteter i samhället.
Sommarfesten arrangerades även detta år i Toppstugan, tillsammans med
Slalomklubben.Trots regn av och till kom mellan nästan 50 personer med
picknickkorgar och glatt humör. Det bjöds på musikunderhållning, lekar såväl
inomhus som utomhus,musiktävling, lotterier och auktion. Grillarna var tända
hela kvällen och stämningen var god .
Den 21/8 arrangerades en torpvandring som startade vid Petersborg ledd av
Torsten Fransson och han underhöll oss med mycket intressanta fakta angående
de torpruiner vi besökte.Trots hällande regn blev det en mysig fikapaus med dito
berättelser vid Röpeckas hemvist.
Julfesten hölls traditionsenligt i december. Det blev julbord, fint
luciauppträdande av skolans elever, tävlingar , lotterier och Morgan Torger
visade bilder från året i Edsleskog.

Edsleskogs byalags årsmöte 2011 genomfördes i skolan och styrelsen har under
2010 och hittills under 2011förlagt sina styrelsemöten till skolan. och därvid
bidragit med litet medel till föräldraföreningen.Vid årsmötet omvaldes Inger
Fogelberg till ordförande och till styrelseledamöter nyvaldes Malin
Magnusson,Jan Nygaard och Patrik Sandberg.Måns Hallén,Jan-Erik Thorslund
och Henrik Karlsson lämnade styrelsen.
Från verksamhetsplanen som följer tidigare års mönster kan hämtas att byalaget
till kommunen framställer önskemål att en politiker och en tjänsteman med
central position får ett uppdrag att vara kontaktperson genetemot byalagen.Detta
ser vi skulle avsevärt förbättra den ömsesidiga kommunikationen.
Vi vill också speciellt lyfta fram ”det positiva Edsleskog” genom utökade
mediakontakter.Byalaget avser också att utöka samarbetet med ”Hela Sverige
skall leva, Fyrbodal” för att tillföra erfarenheter dit men fr.a. genom ökade
kontakter på både regional och nationell nivå skapa nyttoeffekter för
Edsleskogsbygden.I planeringen finns också uppföljning av de Leaderprojekt
som beviljats medel men som ännu inte genomförts.
Av aktiviter under 2011 planeras för en vandring i nya naturreservatet
”Orsberget” under ledning av Torsten Fransson.
Under oktober planeras en höstfest att genomföras som alternativ till julfest.
Byalaget vill fortsättningsvis följa upp och initiera aktiviteter av värde för
bygden.
Edsleskog i juni 2011
Inger Fogelberg
Ordförande
.

