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Bergs sockenråd verksamhetsåret 2020/2021

Coronapandemin har på många sätt präglat även verksamhetsåret 2020-2021, men det innebär långt
ifrån ett passivt år för sockenrådet. Snarare tvärtom. Pandemin har ställt krav på kreativitet och
nytänkande.
Den formella sockenstämman hölls 28 oktober 2020 utan program och utan fika. På grund av
pandemirestriktioner var deltagarantalet maximerat till 50, men endast ett fåtal närvarade vilket var
naturligt eftersom smittorisken just då ökade. Sockenrådet har därefter under året haft sex digitala
möten via zoom och fyra fysiska möten. Sex Bergblad har delats ut till hushållen i bygden.
Planeringen av Bergveckan blev en utmaning. All samverkan mellan arrangörerna skedde digitalt.
När vi ställde in 2020 trodde vi nog lite till mans att vi i år skulle kunna genomföra
Bergveckan ”som vanligt”. Istället fortsatte pandemin med ny kraft. Vaccinationen av allmänheten
gick inte i så snabb takt att Bergveckan på något sätt var självklar. Skulle vi tvingas ställa in ännu
ett år? Först den 2 juni beslutade vi att säga ja till Bergveckan i coronaanpassad form. Varje
arrangör hade eget ansvar för att anpassa sina aktiviteter efter det rådande läget. Det vanliga tryckta
programmet ströks, i stället söktes pengar från Växjö kommun för att finansiera annonsering.
Endast ett kortprogram trycktes. Annonseringen var generell utan att lyfta fram speciella aktiviteter
för att minska risken för folksamlingar.
Resultatet blev en välbesökt Bergvecka baserad mer på utställningar och försäljning där folk kan
komma och gå än på enskilda aktiviteter där vi riskerade samla för mycket folk på ett ställe.
Arrangörerna var på utvärderingsmötet den 13 juli överlag nöjda med sin vecka.
Frågan om vad som kommer att hända med sockenstugan blev högaktuell då fastigheten
avstyckades och en försäljning tycktes närma sig. Ett öppet digitalt möte hölls under våren, på
initiativ från Birgitta Hansson och Maria Richter Simsek. Diskussionen utmynnade i att socknen
bedömer det svårt att driva sockenstugan i egen regi. Däremot är det ett starkt önskemål att
sockenstugan även i framtiden får en roll för bygdens utveckling. Bästa användningsområde
bedömdes som lägenheter, vilket det finns behov av, men även andra ändamål kan komma ifråga.
Sockenrådet fick uppdraget att utforma en enkät och ta reda på vilket intresse det finns för
exempelvis lägenheter.
En enkät utformades som dels ställde frågor om intresset för lägenheter eller lokaler i sockenstugan,
men som också ställde frågor om vad man saknar i bygden, vad man vill utveckla, om man är
intresserad av att engagera sig i bygdens utveckling osv.
Responsen på enkäten blev god, med 64 svar. Enkäten visade att det finns en efterfrågan på
lägenheter, både på kort och lång sikt. Resultatet visade också på stort engagemang från
sockenborna och många positiva förslag kom i de öppna frågorna.
En grupp från sockenrådet träffade den 8 juni med pastoratets kyrkogårds-och fastighetschef Mats
Lindbladh och representanter för församlingsrådet. Beskedet från Lindbladh blev att någon
försäljning av sockenstugan inte var aktuell i närtid. Det finns inget beslut i kyrkofullmäktige, vilket
kan ske tidigast nästa år (2022). Först vill Lindbladh inventera pastoratets fastighetsbehov. Det kan
vara så att man för sin egen verksamhet behöver viss del av sockenstugan, då vinner man ingenting
på att sälja. Lindbladhs vision är att göra om församlingshem till bostäder och på så sätt hålla dem
igång. Att fastighetschefens egna tankar går i linje med bygdens önskan och behov inger visst hopp,
men än vet vi inte hur det går.
Övriga frågor i enkäten har följts upp genom en workshop den 5 oktober, där vi diskuterade fritt vad
vi kan göra för att utveckla bygden. Vi följer upp fyra ”huvudspår” – cykelvägar, aktiviteter för

ungdomar, föreningssamverkan och sociala aktiviteter – vid en uppföljning i januari.
Förra året ställde sockenrådet frågan om fotbollsplanens framtid och efterlyste intresserade som vill
engagera sig i denna verksamhet. Under våren gav det resultat genom att avsomnade föreningen,
fotbollsplanens ägare, Bergslunds Goif fick en ny styrelse som planerar för framtiden.
Bastun ägs av ännu en slocknad förening. Här har sockenrådet under året tagit initiativ till och
finansierat en utvändig upprustning som genomförts av en grupp frivilliga. Bastuns framtid är under
utredning.
Kort om verksamhetsåret
• Sockenrådets julgranskommitté har även i år ordnat julgranen på kyrkbacken. Den
traditionella julgransdansen tvingades vi ställa in.
• Sockenrådet planerar att ta fram en besökskarta över Berg, men arbetet har pausats under
pandemin och återupptas inom kort.
• Sockenrådet har varit representerat vid digitala möten om kommunens översiktsplan.
Sockenrådet har i skrivelse hänvisat till de synpunkter vi hade 2020.
• Sockenrådet har också varit representerat vid digitalt möte om besöksnäringen.
• Sockenrådet har varit representerat vid digitalt möte med Hela Sverige ska leva.
• Sockenrådet har varit representerat vid informationsmöte med Leader Linné.
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