Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan Toppen på Gislaved 2019
Inför 2019 har styrelsen följande förslag på huvudsakliga projekt som föreningen ska
prioritera mellan för att driva, utöver den redan pågående verksamheten.
1. Skolfrågor/byggnaden Vår uppgift är att se till så att skolbyggnadens betydelse för bygden
inses av våra politiker. Nu när skolan är nerlagd ska vi verka för att
byggnaden ska innehålla verksamhet som gagnar bygden.
Försöka få kommunen att förstå att de inte endast har tagit skolan
ifrån oss utan också en samlingslokal för föreningar i bygden, som vi
haft av hävd sedan kommunsammanslagningen.
Bevaka så våra ungdomar transporteras säkert och värdigt ner till
skolan i Hestra.
2. Landbogården

Fortsatt bevakning av kommunens agerade rörande Landbogården
så inga ytterligare försök görs för att dra ner på den servicen.
Förskolan och möjligheten att lämna fritisbarn måste finnas kvar.

3. Hemsidan

Vi har investerat i en programvara så vi kan skapa en hemsida som
fungerar i smartphones och läsplattor. Arbetet med att flytta över
hemsidan till den nya plattformen planerar vi ska ske under 2019.

4. Knutpunkten

Reda ut om intresse finns för att skaffa lokal och driva en butik i
Toppen. Har vi tillräckligt många intresserade av att sälja
närproducerat i en gemensam butik? Kan lokalen också fungera
som den knutpunkt med de olika aktiviteter vi har diskuterat.

5. Arbetstillfällen

Kan vi genom LEADER skapa förutsättningar för att skapa
arbetstillfällen? Det kan öppna för ett antal av de punkter vi listat i
vår idébank.

6. Vägfrågan

Arbetet måste fortsätta med de norra delarnas vägfrågor så att
dessa kan drivas på ett bra sätt gentemot myndigheterna.

7. Nära kommuner

En fortsatt diskussion med angränsande kommuner för att se om vi
därigenom kan få delar av den service som är svåråtkomlig i vår
egen.

Sida 1 av 2

Verksamhetsplan 2019

8. Medlemmar

Vi skall marknadsföra oss i syfte att bli fler medlemmar. Arbetet
med att sälja andelar i vårt gemensamma bolag TSAB fortsätter.

9. Gatubelysning

Belysningsfrågan på landsbygden i Gislaveds kommun ska bevakas.

10. Örerydsbadet

Vi ska slutföra bygget av nytt räcke och bom till badets gräsplan och
koppla in den nylagda elkabeln.

11. Trivsel

Arbeta med olika trivselprojekt i Toppen. Jobba för att främja och
skapa naturliga mötesplatser. Detta kan t ex ske genom att någon
förening framför önskemål om samverkan.

Utöver dessa projekt vill vi naturligtvis, precis som tidigare år samarbeta med kommunen,
närliggande företag och föreningar. Arbeta för utveckling samt att föreningen kan fortsätta
vara en pådrivande kraft när det gäller Toppens frågor mot kommuner och andra
organisationer i de frågor av ”Toppengemensam” karaktär som under året blir aktuella.
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