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Verksamhetsberättelse 2017
Black Dot – Innovationsweekend
21 -23 april ordnade organisationen ExplainArtist en innovationsweekend under mottot:
Innovation, hållbarhet och värdeskapande som engagerar
BGU med representanter från Naturturismgruppen och Hästgruppen deltog aktiv i detta projekt och
BGU fick två av de 8 grupperna internationella studenter som jobbade med olika frågor.
Gruppen som ville jobba med Naturturism fick som inspiration en guidad rundresa i vårt område
och gjorde en fin presentation på söndagen över de möjligheter som finns att utveckla.

Bergumsdagen
BGU deltog med ett glatt bagargäng på Bergumsdagen den 7:e maj.
Vi har nu tagit över som nästa generation att baka i bakstugan på Museigården.
150 brödkakor gick åt och vi fick tyvärr ge besked till sena besökare att det var slut. En lärdom för
nästa år.
Arbetsgruppen för Naturturism arrangerade en välbesök idéskapande workshop under
Bergumsdagen. Detta blev grunden för vidare arbete i gruppen.

Festa Via
Liksom förra året var flertalet BGU-medlemmar engagerade i Festa Via 190, som gick av stapeln
den 1-3 september.
I Gunnilse var det invigning med tal av Shadiye Heydari, riksdagspolitiker från Angered, följt av ett
berättarcafé med berättarpanel och moderator, i äppellunden vid Ica Gunnilse (som också var
samarbetspartner).
Aktiviteterna fortsatte under lördagen med familjeaktiviteter och café.

Skördefesten
På söndagen den 3 september återkom den mycket uppskattade Skördefesten i Olofstorp med
försäljning av lokalproducerad mat, hantverk, ponnyridning, hoppborg, utställning av gamla
traktorer, brandbilsåkning, bonnauktion mm. Stadsdelsdirektören Rickard Ernebäck
invigningstalade.

Konstrundan
Konstrundan arrangerades för 13:e gången av Konst i Lerjedalen
den 30:e september - 1:a oktober.

Gång – Cykelbana mellan Olofstorp och Lerum
BGU har tagit initiativ till ett möte med ledningen i Lerums Kommun tillsammans med
representanter för områdets utveckling på Stadsdelsförvaltningen Angered.
Lerums kommunstyrelse har tagit beslut om att starta ett projekt för att bygga gång och
cykelbana utefter en stor del av vägsträckan. Det saknas drygt 600m fram till kommungränsen.
De var positiva till förslaget och ”bollen” ligger nu hos SDF Angered att föra frågan vidare inom
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Gbg kommuns förvaltningar så att ett gemensamt projekt kan startas.

Projekt Lerjelandet
En projektansökan till LEADER längs Göta Älv beviljades och projektet:
Lerjelandet - en mötesplats med ett Allaktivitetshus, ett nav för interaktion, kulturella aktiviteter,
företagande, turism och samverkan samt mycket mer – kunde starta.
Arbetsgruppen hade många kreativa möten och genomförde den 13-14 oktober en studieresa till
Skåne inom ramen för förstudien “Kreaktiviteshuset”.
Slutrapporten redovisar tankar om vad ett Kretiviteshus kan innehålla och hänvisar till att BGU’s
arbetsgrupper skall arbeta vidare med frågorna för att nå målen.

Lokalekonomisk Analys för Bergum och Gunnilse
Den 26 oktober startade den Lokalekonomiska analysen, LEA’n, för vårt område med en
workshop för att lyfta frågor om utvecklingen av vårt område.
Detta projekt leds av Stadslandet ett EU finansierat projekt som leds av BRG (Business Region
Göteborg) där 7 olika förvaltningar från Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Chalmers,
Coompanion och BGU ingår. Bergum-Gunnilse är ett av de fyra naven i projekt Stadslandet
En projektgrupp har bildats inom BGU och jobbar med behovsanalysen med hjälp av SCBtillgänglig statistik och en enkät som delades ut före jul.
Arbetet kommer att fortsätt under vinter och vår med mål att få fram en handlingsplan. Som hjälp
i processen använder vi oss av den nya Gröna Metodboken för klimatsmart, hållbar utveckling
genom lokalekonomisk analys.

Bergum Centrum
Idéskissen för ett centrumhus/torg i Olofstorp – Bergums Centrum - som presenterades vid
årsmötet 2017 följdes upp av en markreservationsansökan till Fastighetskontoret. Under året har
några möten med Fastighetskontoret genomförts och ett beslut har tagit i nämnden att ge BGU
en avsiktsförklaring så att vi kan inleda ett projekt för utveckling av skissen till ett färdigt underlag
för markreservation och förhandsbesked för byggande. Vi väntar nu på det formella dokumentet
för att kunna starta.

Företagsgruppen
Företagsgruppen har intensifierat sitt arbete med inventeringen av företag i området,
en viktig del i resursinventeringen för LEA’n. Vi har drygt 600 registrerade företag i området och vi
försöker nu samla kontaktinformation till de som har mellan 1-20 anställda för att lägga grunden till
ett bredare samarbete.
Företagsgruppen inleder under början av nästa år utbildningar riktade till blivande och aktiva
företagare.

Centrumgruppen
Förutom centrumskissen har gruppen tagit initiativ till upprustning av lekplatsen vid Sara väg.
Gbg Park och Naturförvaltning har med centrumgruppen stöd designat en kraftig uppgradering av
lekplatsen till en budgeterad investering om 1,5 miljoner. Färdigställande under våren 2018 med
invigning i april/maj
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Julmarknaden
Julmarknaden arrangerades av hantverksgruppen för tredje gången i Källegårdens lada den 9:e
december, med vintrig julstämning och många nöjda utställare.

Hästgruppen
Projekt Stadslandet arrangerade en heldagskonferens den 15/12 för hästnäringen i Göteborg
med omnejd under rubriken Green Horse for the common good. BGU’s hästgrupp deltog och
hade dagen till ära med representanter för fler av stallen i området.
Temat för dagen var – nytänkande och samarbete för hållbar hästhållning och företagsutveckling
och hade drygt 30 deltagare. Vi hoppas att detta kan leda vidare till ett starkare samarbete mellan
våra hästintresserade i området.
Hästgruppen har enats om att börja jobba fram lokala ridleder för dagsritter och titta på hur dessa
kan kopplas samma för längre ridturer och att även koppla samman dem med Ale, Lerum och
Partilles ridleder.

Naturturismgruppen
Arbetsgruppen för naturturism har genomfört ett antal träffar med syfte att öka intresset lokalt,
samt initierat en samarbetsgrupp för blivande lokala naturturism-företagare. Vi har också i slutet
av året sökt projektmedel hos Skogssällskapet för att etablera en ‘sinnesstig’, där ansökan har
gått vidare till det andra och sista steget med förväntat besked i mars 2018.

Nationell LEADER träff 12-13 maj
BGU deltog på LEADER-träff i Sollefteå med temat: ”Drivkraft på landsbygden – Entreprenörskap
skapar en levande landsbygd”. Mycket nätverkande, kontaktskapande och inspirerande.

Lokalekonomidagarna
Hela Sverige skall leva arrangerar årligen Lokalekonomidagar, LEK-dagarna, och i år stod distrikt
Fyrbodal för värdskapet under två dagar den 12-13 oktober.
LEK-dagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka
utvecklingen av lokalsamhällen. BGU och Stadslandet var representerade och knöt många nya
kontakter som stöd för den lokalekonomiska analysen.

Föreningsgrupp
Bergums-Gunnilses Föreningsråd har under året börjat förbereda för att bli en ny arbetsgrupp i
BGU och slutlig sammanslagning sker i samband med BGU’s årsmötet. Vi hoppas på detta sätt
kunna stärka alla föreningar i området med ett ökat samarbete.

Djurhållargrupp
BGU har tagit initiativ för att skapa en djurhållargrupp och ett första möte hölls den 6/12 för att
börja belysa frågor om utveckling av lokal matproduktion:
Vi kom överens om att skapa en större workshop med djurhållare inom den ”gröna triangeln”
mellan E45 och E20 utifrån Göteborg och göra det till en del i projekt Stadslandet. En stark
djurhållargrupp blir en viktig del i utvecklingen av de resurser som behövs för en hållbar
utveckling och den handlingsplan som skall bli resultat av den lokalekonomiska analysen.
Workshop med djurhållare, myndigheter, organisationer för stöd planeras i februari.
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Hundgrupp
BGU har även tagit initiativ till att bilda en arbetsgrupp för hundar och hundträning.
Gruppen håller på a formera sig och enas om en handlingsplan med mål att skapa ett
Hundcenter.
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