LAG resa 16 sept 2021
”vi hade inte tur med vädret”
En tapper skara inledde dagen med att stiga på bussen vid kommunhuset i Partille medan regnet envist
vräkte ner.
Först på dagens schema var Jonsereds kyrka och projektet ”Jonsered— en plats att upptäcka och mötas i”. Annicka Plos, Stina Rådberg, Ralf Peters och Lars-Inge Stomberg tog emot oss i kyrkan och berättade om hur idén startade, processen och visionen och hur man tänker sig vidare utveckling.

- Det började med en helt vanlig skiss som sedan blev något av
en vision som man kunde samlas kring.
Samverkan kring kyrkan och lokalt engagemang
stärker initiativet och nu kommer man även att
utöka projektet med installationer i vad man
kallar ”Barnens område”.

En annan del i projektet är den märkning och
skyltning som sker i Jonsereds samhälle och alla
de intressanta byggnader som bevarats. Det är
Jonsereds hembygdsförening som har hand om
den delen och man jobbar nu bland annat med
QR koder.

Därefter fortsatte resan till ett, minst lika regnigt Wendelsberg där vi möttes av Gustav Cruse, Emma Nevander och deras kollegor.
Vi fick uppleva ett innovativt sätt att ta del av en PowerPoint presentation utomhus i regn.
Vi fick en rejäl promenad, med stövlar och paraplyer och fick se delar av
den intressanta skogen medan Gustav och Emma berättade om vad som
gjorts och vad som kommer att göras
för att genomföra projektet.
Discogolf är en av de aktiviteter man
kan ägna sig åt och banan har blivit
mycket populär.
Naturlekplatsen som uppfördes av
vårt egna projekt Pärlor 2,0 är en
annan väl besökt del av skogen som
uppskattas, framförallt, av barnfamiljer.

Vi fick goda lunchsmörgåsar att äta på bussen medan vi åkte mot Lerum och Sjölyckan där fler projektpresentationer väntade.
Hans Svensson från Västkuststiftelsen berättade om arbetet i och kring Gotaleden, som var en del av projektet ”Från rälsen
till reservatet” som drevs av Lerums kommun.

Hans berättade om upplägget och det löpande arbetet med leden
som nu sker. Vad man gjort hitintills har givit ett otroligt gott gensvar.

Intresserade LAG ledamöter fick möjligheter att ställa frågor medan vi njöt av äpplekaka med tidernas godaste vaniljsås.

Efter Gotaleden blev det dags för Lerums kommun genom
Åsa Qvist-Ek och Maria Jerenvik.
De presenterade bland annat vad som gjorts i projektet
”Destination Sävelångsbygden” och hur den satsningen lever
vidare. Föredraget innehöll även information om hur Lerums
kommun arbetar kring samma frågor som Leader och hur dom
tycker att Leader är en katalysator för utvecklingen i den storstadsnära landsbygden. Nu arbetar kommunen vidare med den
nya programperioden men i ett annat geografiskt område.

Precis som vid de tidigare presentationerna så blev de avtackade av ordförande Annette Eiserman-Wikström innan vi
drog vidare till dagens sista stopp.

Invigning av Mötesplats Stora Mellby, eller som den kallas av invånarna—Arenan.

Man hade verkligen gått ”man ur huse” för att fira invigningen med pompa och ståt. Det var musik, sång och tal, bland annat från föreningens ordförande Bengt Mökander som berättade om hur bygden slutit upp tillsammans kring idén och genomfört ”från ax till limpa” - han tackade alla involverade.

Leader Göteborgs Insjörikes ordförande Annette
Eiserman-Wikström höll ett tal där hon bland
annat berättade att projektet troligen är det
största, sett till finansieringen, i hela Sverige
under den här programperioden.
KS ordförande i Alingsås kommun, Daniel Filipsson klippte invigningsbandet assisterad av
Bengt Mökander och Martin Dahl, verksamhetsledare Leader Göteborgs Insjörike.

Festligheterna avrundades med skönsång från den
mest bedårande barnkören som någonsin skådats.

Sammanställning och foton; Lena Tillgren

