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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsår 2017.
Kåhögs Byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området
och verka för medlemmarnas trivsel. Föreningen fungerar även som remissinstans
gentemot kommunen och övriga myndigheter.
Föreningens medlemsantal är 120 st. (Föregående år var medlemsantalet 88 st.)
Under innevarande år sänktes medlemsavgiften till 150:- och styrelsens arbete under
verksamhetsåret har fortsatt bestått i att få igång strukturer och tillvägagångssätt i
styrelsearbetet och föreningen. Utöver detta har styrelsen arbetat med de frågor som
årsmötet beslutat.
Ur stadgarna:
§ 1 ” Föreningen skall verka för de boende och områdets bästa ur sociala,
ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt verka för kulturell utveckling och
mångfald. Föreningen kan också fungera som remissinstans till kommunala organ
och andra instanser i frågor som rör orten”.

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av:
Magnus Svensson ordf.
Agneta Björkström
Martin Mähl
sekr.
Lars-Olof Lindeheden
Markus Juhlin
ledamot
Emil Helgesson
James Halpin
suppleant

kassör
ledamot
suppleant

Styrelsens arbete under verksamhetsåret har fortsatt bestått i att få igång strukturer
och tillvägagångssätt i styrelsearbetet och föreningen. Detta för att Byalaget haft en
lägre aktivitetsgrad tillbaka i tiden.
Utöver detta har styrelsen arbetat med frågor som årsmötet beslutat.

Rishämtning & påskbrasa
I sedvanlig ordning hämtades det avverkade riset som samlats ihop under året på
och omkring Kåhögs tomter. Under söndagen den 9/4 körde lastbilen runt
tillsammans med medhjälpare från styrelsen. Man lastade en stor mängd ris som
sedan lades i hög på åkern utanför Kåhögs gård.
På påskafton den 15/4 klockan 20:00 tändes den traditionsenliga påskbrasan.
Brasan fick även detta år en stor publik som uppskattades till runt 300 personer.
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Bemanningen till posterna som eldvakt var fylld. Styrelsen uppskattar
engagemanget!

Hemsida & sociala medier
Under året har Byalaget fortsatt att kommunicera via hemsidan kahogsbyalag.se
samt Facebookgruppen Kåhögs Byalag. En bokningsfunktion har lagts till på
hemsidan så att det nu går att se tillgänglighet och boka bord, bänkar och tält på ett
enkelt sätt. På sikt vill styrelsen gärna komplettera den lokalhistoriska delen på
hemsidan och vi tar tacksamt emot foton och information om Kåhög som kan vara av
intresse.

Förråd
Den 13 maj, 10 juni och den 16 september har vi haft arbetsdagar för att röja och
städa i och omkring förråden. Hyllor för förvaring har byggts i det ena förrådet samt
en gummiduk har monterats för öppningen. Luftventiler har monterats. En stor
mängd gammalt skräp och trall har körts till tippen.

Uthyrning
Våra tält och bänkar har vid några tillfällen hyrts ut under året. Tält och bänkar har
fått givna platser i förrådet och det har fungerat bra när hyrestagarna hämtat/lämnat
grejer. Tälten är till åren och har gjort sitt. Om uthyrningen ska fortsätta kommer två
av tälten att behöva bytas ut snarast möjlig. Ett tält 5x8m är hyfsat OK.

Utbyggnad 4-spårig järnväg
Styrelsen bevakar frågan men inget nytt har framkommit sedan föregående år.

Arbetsgrupper
Lekplatser
Kommunen fattade 2016 ett beslut om att övre lekplatsen invid
Bykällevägen skulle avvecklas. Byalaget har fört en mycket god dialog
med Partille kommun vilket resulterat i att lekplatsen kommer att få vara
kvar. Upprustningen kommer att ske, enligt uppgift från Partille kommun,
under maj månad 2018. Nedre lekplatsen invid flaggstången kommer
sedan tidigare att vara kvar.
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Trafik
Trafikgruppen har haft ett första möte där ett antal frågor diskuterades,
bland annat hastighetsdämpande åtgärder på våra gator, säkra
övergångsställen och säker cykelväg till Jonsered. Kontakt har bland
annat tagits med de närliggande skolorna och kommunens
trafikplanerare och gruppen avser att arbeta vidare med frågorna under
2018. För att vi ska kunna arbeta vidare med trafikfrågorna på ett bra
sätt behöver gruppen utökas med fler medlemmar.

Förskola
Efter att Medborgarskolan beslutade sig för att inte gå vidare med bygget
av den nya förskolan kontaktade Byalaget kommunen för att undersöka
hur planeringen av förskoleplatser ser ut för de kommande åren.
Kommunen svarade att behovet anses vara tillgodosett i Kåhögs
upptagningsområde fram till mitten av 2020-talet och det finns därför
inga planer på en kommunal förskola i Kåhög i nuläget. Arbetsgruppen
har därefter varit vilande och styrelsen föreslår därför att gruppen
avvecklas.

Midsommarfirande
För första gången på länge, arrangerade Kåhögs Byalag ett
midsommarfirande nere på fotbollsplanen. En liten och tapper
grupp arbetade med förberedelserna och på själva midsommarafton
deltog ett 30-tal i förberedelserna. I själva firandet deltog närmare 500
personer. Dragspelstoner och ringlekar leddes av Rolf Rosén.

Fäbodstig
Viss förundersökning om hur fäbodstigen i Lexby finansierats och
byggdes har gjorts. Arbetsgruppen för fäbodstigen söker ytterligare
medlemmar för att arbetet skall komma vidare. I nuläget är det en person
plus representant från styrelsen.

Grannsamverkan
Byalaget har under året bistått Grannsamverkan ekonomiskt i form av material till
skyltar samt nyhetsutskick. Grannsamverkan låter meddela att man utökat antalet
skyltar i området från 4 till 14 st. Medlemsantalet uppgick 2017 till 135 hushåll.
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Det finns inget krav på att vara medlem i Kåhögs Byalag för att vara med i
Grannsamverkan. Grannsamverkan är således fristående och gratis att vara med i.
Önskar man gå med anmäler man sig till grannsamverkan.kahog@gmail.com.

_________________________

________________________

Magnus Svensson - Ordförande.

Agneta Björkström - Kassör.

_________________________

________________________

Martin Mähl - Sekreterare.

Lars-Olof Lindeheden - Ledamot

_________________________

________________________

Markus Juhlin - Ledamot

Emil Helgesson - Suppleant

_________________________
James Halpin - Suppleant
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