
 

       

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018 
Styrelsen för Landsbygdsalliansen i Ulricehamn får härmed 

avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 

Styrelsens sammansättning 2018 
 
Ordförande:  Tomas Jacov, Kölingared 
vice ordförande:  Steen-Åke Larsson, Nitta 
sekreterare:  Charlotte H Svensson, NUAB 
 
Ledamöter:  Hökerum  
   Carl Gustav (KG) Fridén 
   Åsunden 
   Fredrik Gotting, Grönahög 
   Irving Johansson, Gällstad 
   Ätradalen 
   Bengt Grindelid, Blidsberg 
   Margaretha Persson, Trädet 
   Östra Redväg 
   Gösta Knutsson, Kölingared 
   Gunilla Ideström, Knätte 
 
Ersättare:   Hans Ström, Hökerum 
   Torbjörn Ottosson, Blidsberg 
   Månika Sager, Tvärred 
   Stig Fagersson, Trädet 
 
Revisorer:   Anders Andersson, Ulricehamn 
   Tommy Johansson, Hökerum 
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda 
sammanträden. 
Vår strävan har varit att förlägga dessa ute hos utvecklingsgrupperna 
och då samtidigt blivit informerade om lokala verksamheten. 
 
Antalet utvecklingsgrupper som är medlemmar i LAU är 23 st. 
 
Liksom tidigare år har kommunens utvecklingsgrupper haft möjligheter,  
att söka medel för kostnadskrävande projekt men tyvärr har 
ansökningarna varit väldigt få trots att kommunen har avsatt medel för 
detta. 
Ansökningar har löpande hanterats av styrelsen i samarbete med 
Näringsliv Ulricehamn och Ulricehamns Kommun. 
 
Exempel på projekt som har godkänts under året: 
 
Nitta Samhällsförening: 
Söker bidrag på 1200:- för tryck av samhällsfolder. 
 
Stora och Lilla Björkens fiskevårdsförening: 
Har ansökt om bidrag på 28689:- via Norra Ås kultur och 
intresseförening  för inköp av 3 st hjärtstartare. 
 
Södra Vings Hembygdsförening: 
Har ansökt bidrag för att genomföra projekt ”tändkulemotor”. 
 
Ett enträget arbete har nedlagts och fortgår, i nära samarbete med våra 
utvecklingsgrupper, med att få fram  beslut angående fiberutbyggnaden 
på landsbygden i Ulricehamns kommun. Kontakt har tagits med såväl 
ansvariga tjänsteman på UEAB och med politiken. 
 
Även under verksamhetsåret 2018 har ”Grönyteskötseln” varit en 
återkommande fråga. 
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Medlemsmöte för alla utvecklingsgrupper med tema fiber och enskilda 
avlopp 23 maj 2018 i Blidsbergs bygdegård . 
En besvikelse från denna samling var antalet deltagare (14 st) varav 9 
representerade styrelsen för LAU. 
Krävs andra och flera kanaler för att nå ut och få fler medlemmar att 
komma på de möten och arrangemang som hålls. 
 
Medlemsmöte för alla utvecklingsgrupper med tema belysning och 
vägar i kommunens ansvarsområde. Plats: Årås Kvarn, Kölingared. 
Här var vi nöjda med antalet deltagare. 
 
Styrelsen vill också rikta ett stort TACK! 
Till Charlotte H Svensson, kommunens landsbygdsutvecklare, NUAB 
och Ulricehamns kommun för stort engagemang i Landsbygdsalliansens 
arbete. 
 
Styrelsen verksamhetsåret 2018 
Ulricehamn 2019-03-06 
 
………………………………………….. 
Tomas Jacov 
 
…………………………………….                  …………………………………. 
Steen-Åke Larsson                                          Bengt Grindelid 
 
…………………………………….                 …………………………………... 
Gösta Knutsson                                               Gunilla Ideström 
 
………………………………………              ………………………………… 
Fredrik Gotting                                               Irving Johansson 
 
 
………………………………………             …………………………………. 
Margaretha Persson                                     Carl Gustav Fridén 
 


