Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- och
Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
onsdagen den 30 november 2016
Plats: IoU-lokalen Karlholm

Närvarande: Gunnar Jansson, Jens Hillbom, Kerstin Forsblom, Marie Berglund, Marie Trana
Andersson, Magnus Johansson, Per-Arne Juhlin. (En stund under mötet var Thomas Kihlström
Tierps Kommun med.)

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Thomas Kihlström svarar och förklarar
Tierps Kommun ska återkomma till IoU angående ersättning för det ideella arbete som gjordes
vid uppförandet av den nya lekplatsen (Lekholmsbruk).

De nuvarande boulbanorna ska när så är möjligt flyttas till dammparken mitt emot kiosken. Det
kommer behöva göras markavtal med kommunen för att få anlägga dom där, som troligtvis blir
gratis. Dilemmat är att Tierp Kommun inte har pengar till denna flytt då det är ett kostsamt
projekt. Detta är en diskussion mellan Tierps Kommun och PRO.

Det utegym som planeras att anläggas i Karlholm har tre möjliga platser. Hällskärsparken,
Rönningen eller dammparken. Då dammparken är ett allternativ vill Thomas ha en skiss på hur
vi vill fylla ut marken i parken så att de kan fylla ut marken nu i vinter med massorna som blir
över efter grävningarna i Snatrabodarna. Thomas vill ha en färdig skiss på det senast i slutet av
februari 2017. Per-Arne Juhlin tar hjälp av Peter Bergström att fixa detta.

Det behövs jord för att fylla ut marken mellan Bagarstugan och Klockstapeln. Gunnar tar
kontakt med Isabella Öberg Tierp Kommun när vi vill ha jorden, någon gång under våren.
Jorden får vi av Tierps Kommun.

När det gäller växtlighet av vass i dammen kommer Tierp Kommun att klippa vassen under två
år till. Detta för att ta död på återväxten. Det blir tidigare klippning nästa år (2017), och kanske
till och med två gånger under sommaren om så behövs. Kommunen vill även öka
genomströmningen av vattenflödet genom dammen och kommer därför att öppna upp luckorna
närmast Herrgården och Anders Högberg kommer öppna upp luckorna vid ”lilla ån” mot
Karlholm Strand. Problemet som finns i det hela är att samtidigt kunna hålla rätt vattennivå vid
fiskvandringsvägarna. Magnus Johansson blir kontaktman mot kommunen för vattenflödena.

De resterande arbeten som är kvar att göra vid dammen kommer att slutföras under vintern
2016/2017, exempel urgrävning av dammen, gångvägarna och broarna över till ön.

Frågan om eluttag och elmätare på Kvarntorget som kan användas vid arrangemang tas upp.
Thomas tar med sig frågan.

Även frågan om fler parkeringsplatser på Kvarntorget tas upp. Förslag på en till bredvid de som
redan finns och ca tio stycken till efter Norrgatan är önskemålet. Thomas tar med sig den frågan
med. Parkeringsskyltar ska upp på Kvarntorget, likaså reflex på pollarna. Detta ska ske inom snar
framtid.

Belysningen på gångbanan mellan Kvarnen och Smedjan diskuteras. Strömmen på den belysning
som är går på Peter Hillboms mark. Det finns en gammal överenskommelse om att Tierps
Byggen ska sponsra den elen. Jens Hillbom tar kontakt med Peter Hillbom för att kolla om så är
fallet.

När det gäller snöröjningen på gångvägarna runt Kvarntorget har snöröjarna blivit informerade
hur de ska ploga nu. Blir det problem ska vi höra av oss.
För att reda ut vad som gäller vid snöröjning så får vi information om att detta gäller:
De ska i första hand ploga där det rör sig mycket folk exempel runt Wesslandia.
Matarvägar, gång- och cykelvägar, där kollektivtrafik kör, busshållsplatser och nödutgångar är
prio 1.
Sist kommer gator och Tierpsbyggens områden.
De direktiv snöröjarna har att gå på är 7 cm kallsnö eller 4 cm blötsnö på väg innan de åker ut
och plogar.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.

5. Ekonomi
Magnus Johansson meddelar att ekonomin för IoU är god.
Summeringen efter årets julmarknad är inte färdig än.

6. Inköp scenvagn
Styrelsen godkänner inköp av scenvagn för att ha vid olika arrangemang.
7. Styrelseutbildning och valberedningsarbete
Styrelseutbildning beslutas till den 27-28 januari 2017. Valberedningsarbetet påbörjas då.
8. Fastställande av verksamhetsplan för 2017
Styrelsen fastställer verksamhetsplanen
9. Skrivelser
Inga skrivelser
10. Rapporter
Gruppen som jobbar med blivande utegymmet har bantat ner antalet intressanta platser från tio
till tre stycken. De platser som nu är intressanta är Hällskärsparken, Rönningen och
Dammparken.

Björn Jansson Goif och Göran Mattsson OK Vallonerna är kontaktade för at se om de är
intresserade att stötta som förening, då det behövs vid bidragsansökan eller att eventuellt starta en
allians med någon av föreningarna eller båda. De intressanta att söka bidrag till detta hos är:
Arvsfonden, Postkodslotteriets idrottsstiftelse eller RK anläggningsbidrag.
Gruppen vill även att utegymmet ska ha något tema och att det ska härröra till bygden.
Arbetet med utegymmet fortsätter.

Det blev inget möte med Goif den 6 november som planerat. IoU bjuder istället in Goif till ett
av våra möten. Jens Hillbom tar kontakt med Goif angående detta.

Upplandsstiftelsen och projektgrupp Tämnarån kommer att ha ett nytt möte den 12 december
för att diskutera kantoleden i tämnarån.

Kerstin redogjorde för årets julmarknad på Kvarntorget. Väldigt positiva reaktioner och nöjda
knallar. Mycket folk. Tre stycken knallar som inte kom. En var sjuk och två kom inte.
Tackfest till de som varit med och hjälpt till med marknaden kommer att bli den 7 december.

11. Övriga frågor

12. Nästa möte
Nästa möte blir den 27-28 januari.

13. Avslutning
Ordförande tackar för kvällens möte

Vid protokollet

Justeras

Dag som ovan
__________________________

____________________________________

Marie Trana Andersson

Gunnar Jansson

