
 

       

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019 
Styrelsen för Landsbygdsalliansen i Ulricehamn får härmed 

avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 

Styrelsens sammansättning 2019 
 
Ordförande:  Tomas Jacov, Kölingared 
sekreterare:  Charlotte H Svensson, NUAB 
 
Ledamöter:   
 
Hökerum  

Steen-Åke Larsson, Nitta 
   Carl Gustav (KG) Fridén 
    
Åsunden 
   Mattias Gotting, Grönahög 
   Irving Johansson, Gällstad 
Ätradalen 
   Bengt Grindelid, Blidsberg 
   Margareta Persson, Trädet 
Östra Redväg 
   Gösta Knutsson, Kölingared 
   Gunilla Ideström, Knätte 
 

Ersättare:   Hans Ström, Hökerum 
   Torbjörn Ottosson, Blidsberg 
   Månika Sager, Tvärred 
   Stig Fagersson, Trädet 
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Adjungerade medlemmar:         Roland Karlsson (C) kommunstyrelsen 
                                                        Mikael Levander (NU) kommunstyrelsen 
                                                        Victor Öberg (M) kommunstyrelsen 
 

Revisorer:   Anders Andersson, Ulricehamn 
   Tommy Johansson, Hökerum 
 
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 då 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: 
 
Gällstads Samhällsförening: 
Har beviljats bidrag på 31654:- för tält till olika arrangemang och för 
uthyrning. 
 
Toppåssjöns fiskeklubb: 
Har beviljats bidrag på 8500:- spånger, flytbrygga för tillgänglighet. 
 
Boarp-Närarps Bygdegårdsförening: 
Har beviljats bidrag  8725:-för att genomföra digitalisering av skänkta 
bilder. 
 

 
 



 

 

3 

T
o

m
a

s
 J

a
c
o

v
 

Grönahögs Samhällsförening/ Grönahögs IK: 
Har beviljats bidrag 89940:- för genomförande utegym och 
redskapsbod. 
 
Hökerums Väg- och Samhällsförening: 
Har beviljats bidrag 25000:- för ”Vision Hökerum 2040” 
 
Humla Byalag: 
Har beviljats bidrag 15750:- för miljöeffektivare uppvärmningssystem/ 
värmepump. 
 
Blidsbergs Bygdegård: 
Har beviljats bidrag 58565:- för utegym 
 
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. 
 

Årsmöte Tvärred 28 mars 2019 
Efter årsmöteshandlingarna kom Mats Löwing och berättade och kåsera på 

temat ”Tavlor ur mitt liv”. Mats arbetar som präst i Svenska kyrkan, 

gillar fotboll och är ofta ute och håller föredrag, han berättar och kåserar med 

humoroch glimten i ögat. 

Mats Löwing är välkänd både som präst och en stor fortbollsälskare. 

 

En uppskattad föreläsare som bjöd på många skratt. att kunna berätta så mycket 

om alla detaljer som finns i tavlan.  

Toppföreläsare.. 
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Medlemsmöte Boarp-Närarp Bygdegård. 
Så mycket goda exempel, brinnande intresse och fantastiskt engagemang som 

alla härliga föreningsmänniskor delade med sig av igår när Landsbygdsalliansen 

hade medlemsmöte i Boarp-Närarp Bygdegård.  

Jättetack till alla er som deltog, höll presentationer, fixade fika, lokal och ställde 

upp med er tid, det är ni som gör skillnad och gör att vi har en levande 

landsbygd!!! 

Deltagare från Ulricehamns kommun 

Roland Karlsson (C) 

Mikael Levander (NU 

Wictor Öberg (M) 

  

 

Årås Kvarn medlemsmöte 2018-10-31 
Tack till alla er som deltog på Landsbygdsalliansens medlemsmöte förra 
veckan,där vi presenterades planer för våra vägar mm. 

I detta möte inbjöd kommunen Landbygdsalliansen att medverka i arbetsgrupp 

För översyn av ”Vägprioriteringar” (Carl Gstav Fridén, Margareta Persson, Irving 
Johansson och Tomas Jacov. 

 

Har ni önskemål på tema/ämne som ni önskar att vi skall ha på något 
kommande medlemsmöte eller aktivitet 
som Landsbygdsalliansen och Näringsliv Ulricehamn kan vara med och 
arrangera så hör gärna av er till mig. 

Charlotte 
charlotte.svensson@nuab.eu 
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HSSL  
Landsbygdsalliansen Ulricehamn har varit representerade i 
Hela Sverige ska leva Sjuhärad genom Steen-Åke Larsson och 
Månika Sager. 
 

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 2019 
Ulricehamn 2020-03-04 
 
………………………………………….. 
Tomas Jacov 
 
…………………………………….                  …………………………………. 
Steen-Åke Larsson                                          Bengt Grindelid 
 
…………………………………….                 …………………………………... 
Gösta Knutsson                                               Gunilla Ideström 
 
………………………………………              ………………………………… 
Mattias Gotting                                               Irving Johansson 
 
 
………………………………………             …………………………………. 
Margareta Persson                                     Carl Gustav Fridén 
 


