
 

Löpande Mötesprotokollen  

Hållbar Vättlefjäll     



 

       Startmöte Hållbar Vättlefjäll 

 

        16.05.2022 

         14:00 – 16:00 

Eklövet i Lövgärdet, Paprikagatan 30, Angered  

 

Deltagare: Pelle Dalberg (Naturskyddsförening i Ale, Lars Tång (Friluftsfrämjandet), Ida Carlberg 

(Motionsanläggning vid Vättlefjäll) , Dan Melander (Tikitut), Ulla Gawlik (Tikitut), Anne Franze-Jordanov 

(Tikitut)  

 

 

Hur kan utvecklingen av sammarbetsplattformen  

’Hållbar Vättlefjäll’ utformas? 

1. Introduktion - vi presenterade vem vi är och våran relation till vättlefjäll  
2. Presentation: Repetition om projektets innehåll, mål och handlingsplaner (Hammarkullens Lokal 

ekonomisk analys) 

Bildspel och en video av presentationen finns här:  

Bildspel: Uppstartsmöte - Hållbara Vättlefjäll.pdf 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwePrIpiT4o 

 

3. Idea brainstorm (see nedanför) Frågor: 

https://drive.google.com/file/d/1FW9N4dZlbuyorv6E77riKrR7eSfcg3--/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mwePrIpiT4o
https://drive.google.com/file/d/1FW9N4dZlbuyorv6E77riKrR7eSfcg3--/view?usp=sharing


 

Vi satte kring bordet och samlade olika förslag och ideer, skrev de på färgglada lappar och även 

lyssnade på spännande berättelserna kring historiska händelser och platser.  

 

a) Förslag och idéer om hur vi på enkelt sätt kan samarbeta under projektet 

 

❖ Vi vill ha en naturum-lik plats där vi kan informera besökare i varje kommun - ‘Kvarn’ info Stuga, 

samla berättelserna om omgivningen  

❖ regelbundna möten i små grupper för att underlätta att träffas 

❖ vi vill ha en hemsida för projektet 

❖ undersöker vad som är orsaken till hinder?  

❖ Synka kurser och evenemang 

❖ Kursverksamhet - samordnar kurser tillsammans t ex Friluftsfrämjandet & Naturskyddsförening:  

långfärdsskridskor på Jennylund/Ale Arena 

❖ Ha nätverksträffar hos varandra, vi besöker oss och presenterar våra verksamheter för varandra 

(små föredrag med särskild tema *jakt &fiske; *histori,*idrott, ; Ale Arena Skridskor, ridhus, 

leder, sjöer 

❖ samarbeta med ungsdomsgruppen Lugn  

❖ Länk till en plattform där vi kan skriva upp ideer t ex vem ska kontakta  

❖ mellan aktiviteter ->upplevelser (utanför träffarna)  

❖ skapa arbetsgrupper: t.ex.  ledgruppen: nyckelpersoner som har kunskap om leder; 

Skogsbetesgruppen 

❖ Behov av samordning i Ale 

 

b) Hur samlar vi kunskap om behov och möjligheter för Hållbara Vättlefjäll? 

 

❖ Lära oss från bra exempel: Hur har de gjort på Kullaberg? ; Undersåker (Bete, naturturism, 

naturskydd..)  

❖ använda ‘min Karta’ från lantmäteri  

 

 

c) Vilka kontakter skall vi ta och vilka skall vi intervjua?  

❖ sameförening Trollsjön - Kotar 

❖ Marie Fors? 

❖ Lerum aktörer 

❖ Skog i Spis; Golfklubben 

❖ Angereds Gård 

❖ Andreas Antelid 

❖ Skärsjolund 



 

❖ Bostadsbolagen kring Vättlefjäll 

❖ Krister Lundberg (sköter Skog åt kommunen Ale) 

❖ Charli Malmberg (sportfiskar, gula kortet) 

❖ Helena Engwall - leder - park & natur 

 

 

d) Vad vill vi göra tillsammans i Vättlefjäll?  

❖ Markera Varggropen  

❖ undersöker Vattenflöde (Helena Ängsdal kan hjälper till?) 

❖ positiva skyltar behövs - de som uppmuntrar till önskvärt beteende och inte bara säger vad som 

man inte får göra 

❖ Kulturvandring: Gårdar och torp lokalhistorier  

❖ utveckla rid-, cykel och vandringsleder  

❖ historiska leder= ridleder  som i Steneby (ridpilgrimsled) 

❖ Mountainbike på tillåten bana 

 

3. Vars och ens handlingsplaner till nästa möte innan sommaren: 

● Var och en tar fram egna handlingsplaner 
● Skicka in inspirationer och förslag till stöd för arbetet. 
● Var och en skickar in kontaktuppgifter till kontakter vi bör ta. 

 

4. Nästa mötesplan för 2022, värdplan och nästa möte på Vättlefjäll: 

Juni: när: 9th, 16-18 ; var: Björsjöås gård 10, 424 91 Olofstorp; http://www.bjorsjoas.se/ 

August: ? 

September: ? 

Oktober: ? 

 

 

 

 
 


