Verksamhetsberattelse 2020
Pandemiåret 2020 har varit ett mycket annorlunda år på många sätt. Trots att många av föreningens
ordinarie aktiviteter som trädgårdsdagen, lunchträffar och after work hos olika företag har ställts in
på grund av restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19, har föreningen under det
gångna året fortsatt sitt arbete med att på olika sätt stärka möjligheterna att bo och driva
verksamhet i Bjärke. Arbetet drivs ideellt av företagare och deras medarbetare.
Under året har styrelsen haft sju möten. Årsmötet var planerat att hållas på servicekontoret med
efterföljande företagsbesök hos Gittes Garn. Pandemin tvingade dock styrelsen att flytta fram
årsmötet och först den 16 september kunde föreningen hålla årsmöte, dock inte i enlighet med vår
första planering. Istället hölls mötet på scenen i Bjärkehallen och rådande restriktioner vad gäller
avstånd mellan mötesdeltagarna följdes noga. Av säkerhetsskäl genomfördes heller inte något besök
hos ett medlemsföretag i samband med mötet.
Pandemin till trots har styrelsen jobbat vidare med de saker som vi kunnat och dessutom har vi sett
till att Bjärkeföretagen varit synliga i nya sammanhang som förhoppningsvis kan leva kvar när
pandemin klingat av.
I början av året innan pandemin slog till med full kraft hann styrelsen ha ett första inledande möte
med representanter från kommunen och politiker, både sittande och opposition. På detta möte
diskuterades bland annat följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Rättigheter för servering i parken runt Gräfsnäs slott
Bygglovshantering
Industrimark och tomter för privatpersoner att bygga på + lägenheter
Bussförbindelser mellan Alingsås/Bjärke/Trollhättan + busskostnad för barn & ungdomar
under lov + möjligheten att åka till simhallen
Kostnader för julgranar, planteringar, belysning på mjölkbord/välkommen till Sollebrunn
Gräsmattan mellan busskurer och pendelparkeringen - vilka planer finns här?
Grönområdet bredvid tandvården

Ett uppföljande möte gick inte att lösa på grund av rådande pandemirestriktioner, men styrelsen har
etablerad kontakt med kommunen och kommer att bjuda in till ett uppföljande möte så snart detta
är möjligt.
Styrelsen har varit representerad i möten för Det Finns I Alingsås – ett kommersiellt samarbete som
startades på initiativ av Alingsås Handbollsklubb. Tanken med initiativet är att stärka samarbetet

mellan olika branscher såsom handel, industri, turism och föreningsliv för att under pandemin stötta
varandra så att många företag som möjligt överlever en mycket tuff och oviss tid. Ett första steg var
att skapa ett nytt digitalt skyltfönster för i första hand företag i kommunen som är verksamma inom
områdena äta, handla, bo men planen är att det ska komma även andra branscher till del frampå.
Projektet har haft ekonomisk stöttning av Sparbanksstiftelsen, Estrad och Alingsås Handel. I detta
digitala skyltfönster finns flera av företagen i Bjärke representerade.
Ytterligare ett led i detta samarbete har inneburit planeringsmöten med de ansvariga för Det Finns I
Alingsås-TV inför ett ”Bjärke-special” i samband med något event i Bjärke, vilket vi siktar på att kunna
genomföra när restriktionerna lättar.
Vid ett kortare möte med Samhällsbyggnadsnämnden och stadsträdgårdsmästaren diskuterades
utseendet och planeringen för grönområden, parkeringar och skötsel av planteringarna i Sollebrunn
mm.
Tyvärr var det pga. pandemin heller inte möjligt att genomföra någon julmarknad eller julklappskväll.
För att ändå kunna bjuda på lite extra omtanke och julstämning ordnades en inspelning av julsånger i
Erska kyrka. Julmusiken gjordes i ett samarbete mellan elever och lärare på Sollebrunns skola, Lions i
Bjärke, Kyrkan och Bjärkeföretagens förening. Julsångerna spelades in och lades ut på vår hemsida
för att företag och invånare i Bjärke skulle få lite extra omtanke vid jul.
Bjärkeföretagens förening ses som en systerförening till Alingsås Handel och i ett samarbete mellan
oss har presentkorten från Alingsås Handel börjat gälla i Bjärke. Vi hade ett informationsmöte om
detta och nu är kortterminalerna hos de verksamheter som vill kunna ta emot presentkort från AH
igångstartade, vilket var särskilt viktigt när Alingsås kommun gav sina anställda presentkort från
Alingsås Handel.
Under året har flera digitala möten mellan handel och turism kunnat hållas.
Liksom tidigare år har företagen fått möjlighet att köpa adventsgranar för extra skyltning utanför sina
respektive verksamheter.
Traditionsenligt har föreningen också ordnat med almanacka som delas ut till alla hushåll i området.
Mjölkborden vid våra infarter till Sollebrunn har hållits fina och blomsterarrangemang har funnits
under året samt granar med belysning under december och januari.
Under året som gått har ett par medlemmar valt att lämna föreningen och några nya har tillkommit.
Vi var vid årsskiftet 110 medlemsföretag i Bjärkeföretagens förening. Detta är vi både glada och
stolta över och hoppas att arbetet som görs ger det mervärde och de förutsättningar som behövs för
ett bra företagande och liv i Bjärkebygden!
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