Verksamhetsberättelse
Verksamhetsår 2018
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 128 st, en ökning med 8 medlemmar från 2017.
Under innevarande år var medlemsavgiften 150:- och styrelsens arbete under året har varit 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.
Markus Juhlin – Ledamot/Vice ordf.
Agneta Björkström - Kassör
Lars-Olof Lindeheden - Sekr.
ledamot Emil Helgesson - Ledamot
James Halpin - Suppleant

Fäbodstig
Försök har gjorts att få fler att engagera sig i en ev. fortsättning av Fäbodstigen från
Lexby. Tanken var att försöka dra förlängningen förbi Kåhög och vidare mot Jonsered.
Tyvärr så är det ingen som nappat och gruppen har varit i stort sett vilande hela året.
Styrelsen föreslår att gruppen avvecklas för tillfället för att återupptas när intresse finns.

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 skulle skett under 2018 enligt
Partille kommun. Tyvärr så har kommunen varit tvungen att prioritera om så att upprustningen
landar i 2019 års budget.
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Den övre lekplatsen är nu planerad till att upprustas under maj 2019. Nedre lekplatsen invid
flaggstången kommer sedan tidigare att vara kvar och en översyn av denna kommer även att ske i
samband med att den övre lekplatsen rustas upp.

Rishämtning
I sedvanlig ordning hämtades det avverkade riset som samlats ihop under året på och omkring
Kåhögs tomter. Under söndagen den 25/3 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 31/3 klockan 20:00 tändes den traditionsenliga påskbrasan. Brasan fick även
detta år en stor publik som uppskattades till runt 300 personer. Bemanningen till posterna som
eldvakt var fylld. Styrelsen uppskattar engagemanget!

Förråd
Röjning och bortforsling av gammal lekstuga har utförts under året.
Ny midsommarstång har införskaffats.

Uthyrning
Våra tält och bänkar har vid flera tillfällen hyrts ut under året. Nytt tält 5x8m har köpts in.
Tyvärr har vi i år blivit av med 3 bord och 6 bänkar då någon lånat utan att boka eller lämna
tillbaka.

Trafikgruppen
Trafikgruppen har under 2018 samlats och behandlat Kåhögs trafiksituation. Gruppen har
listat de mest angelägna frågorna som rör bland annat trygghet för barn till och från skola,
korsningar och hastighet inom och genom Kåhög. Den 25:e oktober 2018 ordnades ett
möte mellan kommunen och ett par personer i trafikgruppen. Mötet blev mycket positivt
och kommunen har för avsikt att behandla några punkter i trafiknämnden redan i januari
2019. En viktig punkt är bland annat att förbättra den avsmalnande cykelbanan över Säveån.
Trafikgruppens nästa möte beräknas äga rum i februari 2019 efter trafiknämndens möte.

Hemsida & Sociala medier
Under året har Byalaget fortsatt att kommunicera via hemsidan
kahogsbyalag.se samt Facebookgruppen Kåhögs Byalag. En webbenkät genomfördes i början av
året för att fånga upp viktiga frågor bland medlemmarna och styrelsen har arbetat vidare med
resultatet under året. Styrelsen vill uppmuntra alla att bidra så att vi kan komplettera den
lokalhistoriska delen på hemsidan och vi tar tacksamt emot foton och information om Kåhög som
kan vara av intresse.

Utbyggnad 4-spårig järnväg
Styrelsen har varit i kontakt med ansvarig tjänsteman på Trafikverket och styrelsen finns med på
sändlistan i det fortsatta arbetet. Än så länge finns endast åtgärdsvalsstudien för Västra
Stambanan som finns att läsa på Trafikverkets webbplats men styrelsen bevakar frågan
fortsättningsvis.
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Midsommarfirande i Kåhög
För andra året i rad anordnade Byalaget midsommarfirande nere på fotbollsplanen i byn. Ett tiotal
tappra Kåhögsbor deltog i förberedelserna som resulterade i ett fantastiskt firande med närmare
400 besökare. Vädret var på vår sida och gräsmattan samt lekplatsen fylldes snabbt av glada
midsommarfirare. Heimdals bygdegille bjöd på professionell underhållning i form av dans och
musik och kön ringlade lång till tältet där Stinas Gårdscafe serverade våfflor, bakverk och annat
gott. Ett populärt inslag i firandet var 5-kampen där barnen kunde pröva lyckan i olika grenar.

"Grannsamverkan"
Grannsamverkan låter meddela att antalet skyltar i området är oförändrat under året, 14 st.
Medlemsantalet uppgick 2018 till 137 hushåll.
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."
Vi ser gärna att vi blir fler, och medlemskapet innebär inget arbete i sig utan är mer ett sätt att
samverka och hålla sig uppdaterad om vad som händer i närområdet.

Magnus Svensson - Ordförande.

Markus Juhlin, vice ordförande

Lars-Olof Lindeheden – Sekreterare

Agneta Björkström - Kassör.

Emil Helgesson, ledamot

James Halpin, suppleant
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