VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
Bakgrund
Föreningen började med att vi fick ett besök våren 2007 av ”Hela Värmland Dal växer”.
Två personer anordnade ”brainstorming” på IOGT och Lövåsenskolan i Billingsfors. Det
första mötet drog överraskande många deltagare, ca 120 personer. Utifrån det mötet
bildades fem arbetsgrupper och minst en representant från varje grupp utsågs att bilda
en ledningsgrupp. Denna ledningsgrupp har under sommaren bildat
utvecklingsföreningen Billingsfors För Alla.
Föreningens syfte är att tillvarata och utveckla Billingsfors innevånares intressen
avseende infrastruktur, kommunal service och kultur samt verka för en förbättring av
Billingsfors och därmed också boendemiljön genom utrednings- , rådgivnings- och
informationsverksamhet. Föreningen ska även utgöra en länk mellan Bengtsfors kommun
och Billingsfors.

Föreningens interimsstyrelse
Föreningens interimsstyrelse har bestått av följande ledamöter:
Ordförande Inger Wåhlander
Kassör Bengt-Åce Gustavsson
Sekreterare Stefan Augustsson
Ledamot Kenneth Johansson
Ledamot Ove Eliasson
Ledamot Nils Gustafsson

Antal medlemmar
Antal enskilda medlemskap löst under 2007 uppgick till 93 personer.
Antal familjemedlemsskap löst under 2008 uppgår fn till 30 hushåll.

Antal möten
Under 2007 har föreningen haft 6 styrelsemöten och 2 medlemsmöten.
Arbetsgrupperna har träffats ett antal gånger under det gågna året, både före och efter
föreningsbildandet.
Föreningen har under hösten haft en Kick-Off med information, musikunderhållning,
lotteri, mat och dans, vilket var mycket uppskattat.

Övriga möten
Hushållningssällskapets Marianne Barrljung har besökt oss vid två tillfällen för uppföljning
av projektet ”Hela Värmland Dal Växer”. Hon har informerats om arbetet i våra grupper.
Hon har även informerat oss om vad Hushållningssällskapet kan göra för oss och att vi
kan söka bidrag till olika aktiviteter.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har varit på besök och träffat några av styrelsens
medlemmar samt en representant från Munksjö Paper för diskussion av planerna med
grönområdet och hur vi gemensamt kan komma till en lösning för att genomföra detta.
Ordföranden har varit på möte med kommunalråd Per Jonsson och representanter från
Fengersfors byalagsförening avseende eventuellt samarbetsprojekt om en vandringsled
mellan Fengersfors och Billingsfors. Vi valde dock att avstå från detta samarbete för
närvarande för att istället koncentrera oss på Billingsfors tätort.
Informationsmöten har hållits då vi inbjudit näringslivet och föreningar i Billingsfors för
två olika träffar där vi diskuterade planerna på grönområdet.

Vi hade förhoppningen om att få in synpunkter från de olika verksamhets-områdena.
Tyvärr var uppslutningen mycket dålig. Endast några få kom till dessa möten.
Ett möte till inbjudna boende på Ringvägen har hållits på Solbackens servicehus för
information och diskussion om en eventuell flytt av Munksjö Papers virkesupplag från det
tilltänkta grönområdet på Pers Gärde till ängen mellan Högen och Modefa. Då denna
eventuella virkesflytt mötte motstånd av de boende har vi nu fått lägga dessa planer på
is tills något nytt alternativ dyker upp.

Arbetsgrupper
De fem arbetsgrupper som bildades vid stormötet utmynnade i tre aktiva grupper som
under året arbetat bland annat med ett attraktivt centrum, ishockeyrink och grönområde
med gästbrygga. Cirka 20 personer varit aktiva i dessa grupper.
Från arbetsgruppen Friluftsliv och rekreation har följande förslag påbörjats:
* Strandremsan mellan Billingsfors Kyrka och virkesupplaget på ”Pers Gärde”;
Iordningsställande av grönområdet mot Laxsjön med gästbrygga och badplats samt
upprustning av befintlig minigolfbana.
* Parkeringsplats mellan kyrkan och gästbrygga.
* Flera informationstavlor; vid väntbryggan mellan Mässen på Ön och 16:e slussen, vid
väntbryggan ovanför vägbron mellan 17:e och 18:e slussen samt vid parkeringsplatsen
vid norra infarten i Billingsfors nedanför Missionshuset.
Förhandlingar sker med Munksjö Paper och Bengtsfors kommun. Parterna är positiva om
man hittar en lämplig alternativ plats för virkesupplaget. Denna fråga är ännu ej löst.
Från arbetsgruppen Förbättra Billingsfors attraktivitet har följande förslag
varav några påbörjats och genomförts.
* Flaggor till torget
* Anslagstavlor – bidrag har inkommit från kommunen med 5 000 kr.
* Containers för returpapper – flyttas från parkering i centrum till lastområdet nedanför
Billingsforskiosken.
* Båtvraken vid småbåtshamnen vid Värnshögen borttransporteras alternativt eldas upp.
* Verkstadsvägen 18 – uppmana fastighetsägare ta bort bilvrak
* Dalhemsvägen 10 – uppmana kommunen ta bort bilvrak
* Provisorisk toalett vid Dalslands kanal – tills permanent toalett uppförs.
* Toalett vid Höljerudsvikens badplats åtgärdas – f.n. vält
* Behållare för hundpåsar sätts upp utefter Övre Terrassgatan mellan Baståsvägen och
Sommarvägen
* Utsikten över Laxsjön från Övre Terrassgatan mellan Baståsvägen och Sommarvägen
återställs.
Från arbetsgruppen Upprustning av idrottsanläggningar har följande förslag
påbörjats och genomförts:
* Tennisbanan på Ön kommer att rustas upp för att användas igen.
* Hockeyrink – bidrag har inkommit från kommunen med 50.000 kr.

Övriga aktiviteter
Billingsfors För Alla har samlat in namnunderskrifter och lämnat protestlista till Nordea
för indragningen av bankomaten i Billingsfors. Vi kommer nu att få tillbaka bankomaten
med placering i annan fastighet.
En hemsida har lagts upp för föreningen och finns under www.billingsfors.se.
Webbmaster för denna är Inger Wåhlander.
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