
 
Svaneholms byalag INBJUDER 

 

Kan vi göra Svaneholm bättre, vackrare, trivsammare, mer levande –  
- helt enkelt - kan vi göra Svaneholm till ett ännu mera attraktivt samhälle att bo i? 
 
Byalaget har återuppstått efter att ha varit inaktivt under några år. Byalaget vill driva  
frågor och skapa aktiviteter som kan sätta igång en positiv utveckling i vårt samhälle. 
 
Vi behöver hjälpas åt för att detta skall ske!  
En liten första åtgärd kan vara att plocka lite av det skräp som tyvärr samlas på  
många ställen i vår närmiljö – i buskage, vid busshållplatser, stigar och vägkanter. 
Håll Sverige rent! Byalaget vill vara en del av ”Håll Sverige rent”-kampanjen som  
genomförs vecka 17 (23-29 april) i samverkan med Svaneholmskolans elever som  
tar sig an närmiljön i skolområdet.  

 
Detta har i korthet hänt 
 Nystart av byalagsverksamhet i Svaneholm vid extra årsmöte i oktober, val av interimistisk styrelse 
 Årsmöte i februari med antagande av nya stadgar och val av styrelse 
 Inledande av samverkan med Viskafors IF för tillgång till lokaler för byalagsverksamhet 
 Samverkansavtal med Viskafors IF och Borås stad om klippning, tillsyn och uppsnyggning av  
   idrottsplats och badplats vid Bogrydssjön mot ersättning till föreningarna 
 Inledande av samverkan med Svaneholmskolan om utvecklingsaktiviteter och ”Håll Sverige rent”-aktivitet 
 Renovering av den tidigare uppsatta ”Välkommen till Svaneholm”-skylten 
 Kontakter med kommunala instanser för att få till förbättringar av gemensamma miljöer i samhället,  
   t ex slyröjning, uppsnyggning av badplats, förbättring av vandringsstigar etc.   
 Planering av årsprogram av aktiviteter som t ex ”trivselaktiviteter”, torpvandringar, korta kurser  
   eller föreläsningar inom allmänt intressanta ämnen, arrangera träffar för hundägare, m. m. 
 Sökt och fått bidrag av kommunen till resurser för att etablera byalagsverksamhet  
 

Läs mer på vår hemsida: http://www.svaneholm.net/ 
Där hittar du bl a kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar och kan du också lämna synpunkter och förslag. 

 

VÄLKOMMEN! 
Styrelsen för Svaneholms Byalag 

Kom till Bogrydssjön lördagen den 28 april 2012 för att se vad som 
görs och lämna själv ett litet bidrag! 
 

Tid:   Lördag 28 april 2012 mellan kl 14.00-16.00 

Plats:     Bogrydssjöns badplats  

Progam:   
o Ta med det skräp (i vanliga skräppåsar eller säckar) som du kanske har  

samlat in. Uppsamling i container. (Vi tänker få till en tidningsnotis) 
o Upplev de nyröjda omgivningarna vid Bogrydssjön  
o Gå en promenad på den nya vandringstigen runt sjön (1 km) 
o Se den nygjorda tunneln som kommit på plats vid järnvägen 
o Träffa byalagets styrelse och lämna synpunkter och förslag på 

aktiviteter  
o Korvgrillning (Byalaget bjuder) 
 
 
 

http://www.svaneholm.net/

