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Idé och utvecklingsgruppen
Välkommen in i gemenskapen!
Vi hoppas Du vill stödja utvecklingen av Karlholm med omnejd…
”Idé och Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland” (IoU) har ambionen a bidra ll utveckling av vår bygd i projek$orm.
Under året som varit har vi fortsa arbetet runt bruksdammen i Karlholm. Vi har byggt en bro från bagarstugan ut på ön, vi har
markbere , så gräs och va nat. Tierps kommun har iordningställt en cykelväg mellan Bagarstugan och Herrgårdsvägen med
”miljörikg” belysning. Bagarstugan har få ny golvbeläggning. Vi har representerat vid olika träﬀar med Tierps kommun och
Länsstyrelse. Vi har även varit behjälpliga med a behålla tradionen med midsommarﬁrande i Hällskärsparken.

Det vi bedömer som vikgast under kommande år är a färdigställa området runt dammen (en bro ll, samt markberedning på
Herrgårdsvägssidan). A realisera det e1erlängtade utegymmet, genom a ordna ﬁnansiering även för de fyllnadsmassor som
behövs. Vi har även planer på a få igång e projekt för a skapa en vandringsled som bl.a. leder upp ll ﬁsktrappan, samt
kanske även en uppställningsplats för husbilar. I höst eller i vår ska vi byta taket på bagarstugan. Rikgt roligt är a vi llsammans med andra aktörer beviljats 900kkr i stöd för a etablera en oﬃciell kanotled i Tämnarån—projektet ska pågå i tre år.
De ﬂesta projekt kommer a kräva mycket ideella insatser—välkommen då! Vi vill även komma igång med y erligare utvecklingsprojekt. För a lyckas måste vi bli ﬂer som i olika grupperingar u$ör arbete och driver olika former av utvecklingsfrågor.
Oavse om Du vill stödja oss akvt genom eget arbete och idéer, eller om Du föredrar en mer passiv roll, så behövs Du som
medlem. Tillsammans kan vi åstadkomma underverk!

Gilla oss på FaceBook!
Stöd oss genom a bli medlem!

ALLA behövs!

Ange Ditt namn adress och e-post adress i samband med inbetalningen.

49 32 96 -8
Idé och utvecklingsgruppen

Du gör skillnad!
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