Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötet för föreningen Toppen på Gislaved hölls i församlingshemmet, Stengårdshult den
15 mars 2018.
Årsmötet började med att Charlie Pettersson kåserade bland annat om Hestra SSK som fyllde
80 år.
Styrelsen har under 2018 bestått av: Calle Appelquist (ordf.) Anders Martinsson (v. ordf.),
Karl-Oscar Lund (sekreterare), Madeleine Bokfors (ledamot), Elin Svensson (ledamot), Rolf
Laurinsson (ledamot), Carl Svenningsson (ledamot) Evert Andersson (suppleant), Thomas
Svensson (suppleant), Olle Johansson (suppleant + länk till TSAB). Under verksamhetsåret
har styrelsen haft 9 protokollförda möten. Gunnel Fransson har arbetet som extern kassör.
I och med att 2018 var ett valår arrangerade vi en paneldebatt 18/4 med representanter från
de partier som var aktuella för kommunfullmäktige. Sedvanligt hölls den i gymnastiksalen på
Öreryds skola. Var det sista gången?
Här fick partierna presentera hur de ville utveckla Gislaveds kommun och invånarna i Toppen
fick chansen att ställa de frågor som man ville ha svar på innan valet. Fokus var på Gislaveds
landsbygd i allmänhet och Toppen i synnerhet.
Vi hade i förväg begärt in respektive partis landsbygdspolitik samt syn på de undermåliga
allmänna vägarna och skolbyggnaden i Öreryd, så vi kunde ställa väl förberedda frågor.
Nytt för i år var frågor med tvingande ja- och nej-svar i ett försök att få tydliga svar från
politiker. Gick sådär.
Vi har guidat politiker som ville veta mer om Toppen. Moderaternas nya gruppledare Anton
Sjödell och Per Lorentsson (M), Tekniska förvaltningen, visades runt i hela Toppen. De
träffade företagare och de fick prata med privatpersoner längst i norr och fick en bild av hur
avstånden påverkar deras vardag.
Under ett möte med Emma Hansson som jobbar på avdelningen för hållbar utveckling, vilken
lyder under Kommunstyrelse-förvaltningen, fick vi reda på att hon jobbar med att ta fram en
metod för landsbygdsutveckling. Hennes fokus är landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad.
Angående Öreryds skola.
Initialt jobbade vi med att försöka få vara kvar i byggnaden med gympa och hembygdsföreningens arkiv fram till försäljningen. Det misslyckades.
Under försäljningsprocessen har vi haft löpande kontakt och ett möte med Louise Skålberg,
stabschef Tekniska förvaltningen. I skrivande stund har kommunen just pausat försäljningen i
och med att de varken har kommit upp i önskad försäljningssumma eller haft intressenter
med verksamhet som kommunen önskar. Den nya detaljplanen är ännu inte klar.
Styrelsen har kommit fram till att vi inte kommer att lägga något bud på skolbyggnaden. Det
är bättre om en entusiastisk entreprenör får chansen att driva en verksamhet som kan gynna
bygden än att en ideell förening ska försöka dra ihop frivilliga arbetstimmar och pengar för
att få iordning byggnaden. Det är stora kostnader som tillkommer utöver köpeskillingen
innan någon verksamhet kan bedrivas där. Motsvarande investering gör större nytta genom
att bygga fler lägenheter t ex.

När det gäller kommunens planer på att släcka ner belysning på landsbygden har de tagit till
sig av kritiken över hur de har skött processen. LRFs belysningsuppror, där vi har deltagit, har
gjort nytta. Vi har närvarat då kommunen har haft möten rörande belysning på andra ställen
i kommunen. För Toppens del har det ännu inte varit aktuellt.
Vi har varit behjälpliga till Equmenia Öreryd runt Öreryds badplats efter önskemål från dem.
Infarten till gräsytan slätades ut för att Öreryds Motorträff ska kunna hålla sitt arrangemang.
Stubbar grävdes bort och en björk planterades. Nytt räcke vid infarten har satts upp.
En kabel är nedgrävd till scenen, Gusjö strand. Syftet är att underlätta för arrangörer som
behöver ljus eller ljud. Den kopplas in till våren.
Equmenia och vi har haft ett gemensamt möte med Magnus Handell på Fritidsförvaltning.
Det har varit oklart med arrendeavtal och möjlighet att ha evenemang på scenen.
Vi har arbetet vidare med hjärtstartarna för att få dem registrerade korrekt och för att få till
ett bra utbildningsupplägg.
Mobiltäckningen i Toppen planerade vi att kartlägga. Det visade sig vara dyrt varför vi måste
få med kommunen eller annan finansiär på genomförandet.
Vi har varit med och uppmärksammat den Lorénska donationsfonden, Gislaveds kommun.
Fonden delar ut medel till elever/grupper från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde.
Även i år delades pengar ut till elever och f d elever i Toppen och till verksamhet riktad till
barn så som Equmenias Barndag i Valdshult.
Vi har arbetat med att sälja de resterande andelarna i Toppensammverkan AB.
Vi har under året haft en aktiv hemsida där föreningar har fått synas och information har
spridits via Calle Appelquist och Karin Johanssons arbete.
Information har också delats via Facebook, Toppen på Gislaved Föreningen. Där har Carita
Appelquist, Mia Andersson, Eva Johansson och Julia Löf administratörsbefogenheter.
Vi har fått löpande information över året om arbetet i Toppensamverkan AB.
Ett stort tack till alla invånare i Toppen som under året arbetat för vår bygd!
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Styrelsen

