
Workshop om utveckling för Bergs socken
Bergs bygdegård den 5 oktober 2021
Arr: Bergs sockenråd

Vi gick igenom nuläget – vad har vi för resurser i Berg? (snabb brainstorming)
• Naturen
• Unik miljö
• Fina, stora lokaler
• Många föreningar
• Engagerade människor
• Ganska många barn
• Bergveckan
• Elin Wägners Lilla Björka
• Singoallas grotta
• Förskolan
• Bergs kyrka
• Missionshuset

Första grupparbetet (blandade grupper) 
Frågor: Vad behöver vi i Berg? Vad vill vi utveckla? Vad kan vi göra själva? Vad 
behöver vi hjälp med?
Grupperna fick uppgiften att prioritera fem frågor att arbeta vidare med.

Grupp A: Cykelväg Åby-Bredhult, Företags- och kunskapsinventering, 
Föreningssamarbete, Aktiviteter för 10-16 år, Föreningskafé i bygdegården, Bygga 
cykelvägar.

Grupp B: Samlingsplats – fotbollsplanen, Engagerade människor, Cykel/gångväg 
(kyrkstigar?) , Bergsjön – gamla kyrkogården.

Grupp C: Cykelvägar, Lägenheter, Aktiviteter för ungdomar, Sommarkafé längre än 
Bergveckan (kanske utvecklat som ”gårdsbutik”), Bypub.

Grupp D: Bostäder, Cykelvägar, Samordna aktiviteter mellan föreningar, Hemsida – 
bättre info till alla, Rätt kanaler för att söka medel 
(På gruppens papper står också bussförbindelser, utegym, samåkning, tipspromenad, 
After work, pub)

Andra grupparbetet (gruppindelning efter intresse)
Resultatet av första grupparbetet indelades i fyra ämnen som vi nu jobbade vidare 
med. Frågorna var HUR? Och VEM?

• Cykelvägar: Kan vi använda gamla vägar exvis?
• Ungdomsverksamhet, i huvudsak för de lite äldre barnen.
• Information och föreningssamarbete
• Sociala aktiviteter, som föreningskafé, bypub, samlingsplats, fotbollsplanen...

Efter diskussion följde en muntlig redovisning som kan sammanfattas ungefär så här:
• Cykelvägar: För att få Trafikverket/kommunens stöd så måste vi vara oerhört

konkreta. Hitta lämpliga sträckningar, göra kartor, prata med markägare osv. 



Första prioritet kan vara från bygdegården till kyrkbyn, framför allt för 
förskolans skull. Framkomliga stigar, skogsvägar etc kan märkas ut på karta så
att alternativa vägar blir mer tillgängliga. Vem ska göra det? Kanske 
projektgrupp under sockenrådet med representation från förskolan och 
Bergslunds Goif. 

• Information och föreningssamarbete: Hemsidan måste bli mer aktiv, 
föreningarna måste bidra mer och uppdatera! Någon måste ha kollen på 
hemsidan, men ansvaret ligger ändå på föreningarna att ha uppdaterad info. 
De större föreningarna kan bidra ekonomiskt till bygdens hemsida om det 
behövs för att sköta den. Nuvarande upplägg där var och en uppdaterar sitt är 
bra. Sockenrådet (som idag ansvarar för hemsidan) kan puffa på om hemsidan,
samtidigt som info till Bergbladet efterfrågas. Bergbladet fungerar bra!  
Om föreningssamverkan: Exempel midsommarfirandet som scouterna inte 
orkar med själva. Med samverkan mellan föreningarna kanske man kan få till 
det?

• Ungdomsverksamhet: Nedslag eller aktiviteter under en begränsad tid kan 
vara lättare att få igång än kontinuerlig verksamhet. För de äldre kan man 
ordna samlingsplats där de själva kan fixa spontana aktiviteter. Dessutom 
viktigt att sprida en ”deltagarkultur”, om något ordnas i bygden så kommer 
man! Huvudaktör i dessa frågor Bergslunds GOIF, i samverkan med scouter 
och bygdegårdsföreningen.

• Sociala aktiviteter: gruppen prioriterade följande: Pub (ansvarig sockenrådet 
+ frivilliga), Bio och teater (bygdegårdsföreningen), Fisketävling (Lädja 
badplatsförening), Cykelturer för att lära känna din bygd bl a för nyinflyttade 
(hembygdsföreningen). Gruppen betonade också projekt som främjar 
arbetsgemenskap. Om man gör saker tillsammans så stärker det gemenskapen.

Uppföljning
Kvällen medgav inte mer. Men vi beslutade direkt att vi ska samlas igen och gå vidare
med de förslag som kommit upp.
Nytt datum: 19 januari kl 19 i Bergs bygdegård. 

Bergs sockenråd


