
 

       

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 
Styrelsen för Landsbygdsalliansen i Ulricehamn får härmed 

avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 

Styrelsens sammansättning 2020 
 
Ordförande:  Tomas Jacov, Kölingared 
sekreterare:  Charlotte H Svensson, NUAB 
 
Ledamöter:   
 
Hökerum  

Steen-Åke Larsson, Nitta 
   Carl Gustav (KG) Fridén, Nitta 
    
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, Härna 
   Torbjörn Ottosson, Blidsberg 
   Månika Sager, Tvärred 
   Stig Fagersson, Trädet 
 
Adjungerade medlemmar:        Roland Karlsson (C) kommunstyrelsen 
                                                        Mikael Levander (NU) kommunstyrelsen 
                                                        Wiktor Öberg (M) kommunstyrelsen 
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Revisorer:   Anders Andersson, Ulricehamn 
   Tommy Johansson, Hökerum 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda 
sammanträden. 
Vår strävan har varit att förlägga dessa ute hos utvecklingsgrupperna 
och då samtidigt blivit informerade om lokala verksamheten men på 
grund av pandemin dessa klarats av via digitala sammanträden med  
undantag av mötena den 19 augusti då vi gästade Årås Kvarn och deras 
förträffliga utomhusarena samt den 20 oktober då vi gästade Blidsbergs 
Bygdegårdsförening (sittande på rekommenderat pandemiavstånd) 
 
Antalet utvecklingsgrupper som är medlemmar i LAU är 23 st. 
 
Landsbygdsalliansen arrangerade i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan medlemsutbildning för utvecklings- 
grupperna med temat Styrelsearbete och  GDPR.  
Detta hade samlat 20-talet deltagare. 
 
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: 
 
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn: 
Har beviljats bidrag på 98 116 SEK, för färdigställande av Åråsparken. 
(I samband med denna ansökan gjorde vi ett besök på platsen och 
guidades under sakkunnig ledning.) 
 
Kölaby Hembygdsförening: 
Har beviljats bidrag på 16 990 SEK,vilket var den faktiska kostnaden 
för material, belysning och elinstallation vid iordningsställande 
av spiltor och boxar i gamla stallet till utställningsytor. 
 
Blidsbergs Bygdegårdsförening: 
Har beviljats bidrag  42 469 SEK,för att utveckla, förbättra och säkra 
cykel- och vandringsspår/leder 
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Grönahögs Bygdegårdsförening: 
Har beviljats bidrag 62 525 SEK för att förbättra ackustik och 
belysning 
i en källarlokal i bygdegården samt installera passagesystem i två 
av dörrarna i byggnaden. 
 
Varnums hembygdsförening: 
Har via Nitta Samhällsförening sökt bidrag  110000 för att renovera, 
brandsäkra och inreda en ungdomshörna på övervåningen i 
hembygdsgården samt hållbarhetsanpassa uppvärmningssystemet 
genom att byta till en ny värmepump. Landsbygdsalliansen beviljats 
bidrag 59 742 SEK (Stöd för renovering kan sökas från kommunen.) 
 
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. 
 
En arbetsgrupp inom LAU har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 
perioden 2021-2025 att förelägga årsmöte 2021 för beslut. 
 
Även under detta pandemiår har vi haft möjlighet att få besöka utförda 
kostnadskrävande projekt beviljade av Landsbygdsalliansen. 
 

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 

HSSL  
Landsbygdsalliansen Ulricehamn har varit representerade i 
Hela Sverige ska leva Sjuhärad genom Steen-Åke Larsson och 
Månika Sager. 
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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 2020 
Ulricehamn 2021-01-26 
 
………………………………………….. 
Tomas Jacov 
 
…………………………………….                  …………………………………. 
Steen-Åke Larsson                                          Bengt Grindelid 
 
…………………………………….                 …………………………………... 
Gösta Knutsson                                               Gunilla Ideström 
 
………………………………………              ………………………………… 
Mattias Gotting                                               Irving Johansson 
 
 
………………………………………             …………………………………. 
Margareta Persson                                     Carl Gustav Fridén 
 


