
 
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och 

Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, torsdagen 

den 28 april 2016 kl. 18:00 
 

Plats:  PRO lokalen Karlholm 

 

Närvarande: Gunnar Jansson, Marie Trana Andersson, Magnus Johansson, Per-Arne Juhlin, 

Kerstin Forsblom, Marie Berglund 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom. 

 

4. Ekonomi 

Från förra mötet tills dagens datum har det tillkommit ytterligare 6 st. medlemmar till IoU. 

224 st. i nuläget. 

Magnus Johansson redovisar att det nu finns 90.000 kr på IoU konto. 

 

 



 

 

5. Deltagande på landsbygdsriksdagen Gotland 28/5-29/5 

Gunnar Jansson och Per-Arne Juhlin åker som representanter för IoU för att mottaga priset. 

 

6. Tema på ny lekplats (Hav eller Pirat tema) 

Tierps kommun har nu gjort klart utredningen angående lekplatser i Karlholm. Det blir en ny 

lekplats på den gamla lekplatsen vid Skällstigen. IoU har tagit kontakt med de som varit  

intresserade av att utforma ny lekplats i Karlholm.  

Ulrika Stjärngren och Malin Ivarsson ska tillsammans med Isabel på Gatapark bestämma tema 

för lekplatsen. 

 

7. Pågående projekt 

Allaktivitetshuset: pågår 

Utegym: pågår 

Bruksdammen: Thomas Kihlström ska återkomma till IoU ang möte för att se vad som ska göras.  

Kanotled Tämnarån: Väntar på besked från Taija (kommunekologen) 

 

8. Markköp Bagarstugan 

Innan beslut tas angående markköp måste en budget göras. Erika Lager i bagarstugskommittén  

får uppdraget att göra den.  

IoU vill ha ett möte med Bagarstugskommittén för att bestämma vem som ska göra vad. En så 

kallad arbetsbeskrivning. Kestin Forsblom och Magnus Johansson tar tag i det. 

 

9. Ide och Utvecklingsgruppens nya föreningslokal (Gamla banklokalen) 

IoU har fått Gamla banklokalen av Tierpsbyggen att vara i.  

Kerstin Forsblom och Marie Berglund får i uppgift att kolla upp nya möbler till lokalen. 

 

10. Skrivelser.  

IoU har ansökt om investeringsbidrag för bagarstugan hos Tierps Kommun. 

 

 

 



 

 

11. Rapporter Karlholmsdagen, valborgsfirande, trasiga takpannor  

     på bagarstugan vid brandskyddskontroll .  

Karlholmsdagen:  Ingegerd Martinelle, Magnus Johansson och Kerstin Forsblom ska ha möte  

för planering av dagen. 

Valborgsfirande: Allt klart 

Per-Arne Juhlin tittar om han hittar några gamla takpannor i förrådet. 

 

12. Övriga frågor 

Diskussion angående investeringsbidrag till Bagarstugan. 

 

13. Nästa möte (medlemsmöte) 

19 maj kl. 18:00 i nya lokalen (gamla banken). 

 

14. Avslutning 

Ordförande Gunnar Jansson tackar för kvällens möte. 

 

  

 

Vid protokollet   Justeras 

Dag som ovan 

 

__________________________ ____________________________________ 

 

Marie Trana Andersson   Gunnar Jansson 

 


