
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,  

tisdagen den 5 februari 2013 kl. 18:30 

Plats: PRO:s lokal på Karlitplan 

Närvarande: Lars Gustafson, Bo S Englund, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg  

Frånvarande: Birgitta Lindegren, Gunnar Jansson, Carl-Bertil Wallin 

Adjungerade: Bertil Hillbom, Britta Ericsson, Ale Mattsson – samtliga från arbetsgruppen 

för julmarknaden, Ingegerd Martinelle – valberedningen och Lennart Backman – revisor 

Gäster: Bengt-Olov Eriksson – kommunalråd i Tierps kommun, Finn Hurtig – resurs och 

blivande projektledare, Per-Arne Juhlin – företagare i Karlholm. 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Gustafson hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet 

öppnat. 

2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen föredrogs och godkändes.  

3. Ekonomi. 

Magnus redogjorde för det ekonomiska läget. Jämfört med föregående år är resultatet 

36.000 kr sämre. Saldot inkl. kassa och plusgiro är ca 45.000 kr.  

4. Föregående protokoll. 

Protokollet från den 27 november föredrogs. Bl.a. föredrogs följande: 

• Lars har varit i kontakt med Älvkarleby kommun angående affischtavlor. De 

har använt sig av någon typ av plywoodskivor. Arbetsmarknadsenheten har 

hjälpt till att sätta upp tavlorna. Motsvarande enhet på Tierps kommun skall 

kontaktas. Lars jobbar vidare med frågan. 

Protokollet finns att läsa på www.karlholm.nu / Idé- och utvecklingsgruppen 

Mötet beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 

5. Vykortstävling. 

Affischer om tävlingen är uppsatta samt utlagd på hemsidan. Lars skall marknadsföra 

tävlingen på skolan. Tävlingsbidrag skall lämnas till Idégruppen senast 14 maj. 

 



6. Fiskvandringsväg i Karlholm. 

Kommunen planerar en fiskvandringsled i Karlholm – se bilaga 1. Per-Arne Juhlin har 

varit i kontakt med kommunekologen m fl för att i samband med detta göra en 

uppfräschning av området kring bruksdammen. Per-Arne kallar till ett möte med 

markägare och kommun för att diskutera detta. I övrigt ser vi bara positivt med en 

fiskvandringsled i Karlholm. 

7. Kvällens gäst – Bengt-Olov Eriksson. 

Bengt-Olov Eriksson hade bjudits in för att informera om hur det ligger till med 

konkursen för Karlit-gruppen. Med sig hade han Finn Hurtig – blivande projektledare. 

Någon intressent att ta över produktionen av board finns inte, utan konkursförvaltaren 

säljer nu ut maskiner och inventarier för att minimera förlusten för fordringsägarna. 

Även lokalerna kommer att läggas ut till försäljning. 

Tierps kommun kommer att initiera ett projekt med Finn Hurtig som projektledare. 

Syftet med projektet är, ”Att hitta ett Karlholm efter Karlit”. En förutsättning för att 

lyckas med detta är att företag och föreningsliv är med i projektet. 

8. Planering framåt. 

a. Årsmötet 

Årsmötet äger rum den 19 mars kl 18.30 i PRO:s lokal. 

b. Valborgsmässoafton 

Beslutades att traditionsenligt fira valborg med fyrverkeri, vårtal, sång och 

försäljning av kaffe och korv etc. Håkan söker polistillstånd. 

c. Karlholmsdagen 

Karlholmsdagen blir i år lördagen den 1 juni kl. 10–17. Folkets Hus och KGoIF 

har aviserat intresse att ha ett serveringstält under dagen med en avslutande 

pubafton på kvällen. 

9. Övriga frågor. 

Bosse tog upp en fråga om ett bord som finns på Wesslandia. Finns det intresse från 

någon förening att använda vid möten o dylikt? 

En fråga om bagarstugan kom upp. Den ägs idag av Tierpskommun, medan driften 

sköts av hembygdsföreningen. Föreningen har fått en förfrågan om att köpa 



bagarstugan. De har idag inte möjlighet att göra detta. Kommunens lokaler och 

fastigheter skall stegvis tas över av Tierps kommun fastigheter AB. Vi bevakar vad 

som händer med bagarstugan. 

10. Nästa möte. 

Nästa styrelsemöte blir den 19 februari kl. 18:30. 

11. Avslutning. 

Ordförande Lars Gustafson tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter 

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras: 

Dag som ovan 

 

_________________________  _________________________ 

Håkan Ståhlberg   Lars Gustafson 

 


