Verksamhetsberattelse 2018
Föreningen har under det gångna året fortsatt med sitt arbete att på olika sätt stärka möjligheterna
att bo och driva verksamhet i vår bygd. Arbetet drivs ideellt av företagare och deras medarbetare.
Under året har styrelsen haft åtta möten. Årsmötet hölls som vanligt hos en av våra medlemmar,
denna gång hos Sollebrunns möbelaffär där vi också fick veta historien kring företaget vilket var extra
roligt och vemodigt då affären kommer att upphöra under 2019. Vi tackar Pia och Sally för både
gästvänligheten under årsmötet men också för alla de verksamma år som betytt så mycket för
företagarandan i bygden med en så stabil och bra verksamhet.
Våra olika kommittéer har under året haft olika utgångslägen inför sina evenemang. Vi har bl.a.
ordnat trädgårdsdag, Bjärkedag, Bjärke Lucia och julshoppingkväll. Den senare ersatte det tidigare
julmyset som saknade frivilliga kommittémedlemmar och därför ställdes in i år. Förutom dessa har
föreningen anordnat fotokväll med temat ”Bjärke då och nu”, workshop hos ett av våra
medlemsföretag, HLR-kurs samt en föreläsning för allmänheten med Nordkoreakännaren Sven-Erik
Johansson. Kul i år att Bjärke Fotoklubb var oss behjälpliga med att dokumentera under Bjärkedagen.
Föreningen har även i år deltagit på jobbmässan i Estrad samt haft kontinuerlig kontakt med ABC
inom Alingsås kommun som sedermera övergått till närlingslivsenheten. Där har en medarbetare
med rollen som företagslots rekryterats vilket känns bra både för kommunen i sin helhet och för oss i
Bjärke. I dessa diskussioner har styrelsen nämnt tre fokusområden för näringslivsenheten att arbeta
med i vårt område;




Exploatering av mark (industritomter, lägenhetsbyggnation, privatbostäder)
Bättre samarbete med Miljö & Hälsa (öppnare dialog med förslag på ändringar vid avslag)
Bygglov (snabbare hantering av enklare ärenden)

Styrelsen har också haft bra dialog med Servicekontoret i Sollebrunn där många frågor från
allmänheten kommer in och i vissa fall skickas vidare till oss. Dock har det fortfarande inte startats
upp något arbete kring den pendelparkering vid busstationen som diskuterats ett par år. Där har vi
en upparbetad kontakt och bevakar utvecklingen.
Traditionsenligt har föreningen också ordnat med almanacka som delas ut till alla hushåll i området.
Hemsidan har hållits uppdaterad kontinuerligt och föreningen försöker i all kontakt med
medlemmarna och allmänheten hänvisa dit. Framförallt vill vi slå ett slag för kalendern under
”Händer i Bjärke” där alla kan lägga in events ni har på era företag eller för företagare som sker i vår
bygd. Sedan ett år tillbaka erbjuds våra medlemmar att annonsera efter nya medarbetare gratis på

vår hemsida. Under fliken ”Lediga jobb” kan man få lägga in sin annons. Flera företag har gjort detta
sedan starten och vi hoppas att detta kan bli en plats för arbetssökanden att ta för vana att titta på.
Som vanligt har vi haft lunchträffar hos våra lokala restauranger. Lunchträffarna är ett bra sätt att
bygga nätverk bland företagarna i bygden och ett sätt att få insyn i olika branscher och företag.
Under året har föreningen försökt få till stånd att minst ett företag eller förening berättar lite om sig
själva och sitt företag i samband med lunchen. Detta har varit väldigt uppskattat. De företag som
presenterat sig underåret har varit Sollebrunns Betongelement, BestEl avd Bjärke Energi,
Sparbanken, Arbetsförmedlingen SIUS, Envex, Stora Mellby kabaré, AlingsåsKuriren samt information
har getts om den intressegrupp som ska startas upp och arbeta med att få till en uppfräschning av
centrumtorget.
Föreningen har också bjudit in till after work vid två tillfällen. Dessa var mycket uppskattade och
anordnades av Gendalens Plåtteknik och PR Villavagnar.
Mjölkborden vid våra infarter till Sollebrunn har hållits fina och blomsterarrangemang har funnits
under sommaren. Här placeras alltid skyltar för våra olika evenemang samt adventsgranar vid jul.
I övrigt har vi försökt att synas genom annonsering i lokaltidningen samt med information om
föreningen på servicekontoret. Under året har vi införskaffat beachflaggor som ska användas vid de
evenemang som vi arrangerar eller deltar i. Nästa fråga som behandlas är att aktivt använda
facebook men detta görs endast om någon ansvarig kan utses. Under 2019 kommer vårt bidrag till
Alingsås 400-årsjubileum att gå av stapeln, ”Träffpunkt Bjärke 2019 – en riktigt jobbig mingelkväll”.
Under året som gått har ett par medlemmar valt att lämna föreningen och några nya har tillkommit.
Vi var vid årsskiftet 105 medlemsföretag i Bjärkeföretagens förening. Detta är vi både glada och
stolta över och hoppas att arbetet som görs ger det mervärde och förutsättningar som behövs för ett
bra företagande och liv i Bjärkebygden!
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