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Verksamhet 2016
Möten
Föreningen har under året haft nio styrelsemöten. På dessa möten har olika typer av frågor tagits upp
för diskussion främst ekonomi och verksamhet.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 9 mars i PRO:s lokal på Karlitplan.

Valborgsmässoafton
Som brukligt anordnades Valborgsmässofirandet på Kvarntorget. Efter att kasarna tändes ute på
Dammen, framfördes det vårsånger av Kyrkokören under ledning av Britta Hellström. Under kvällen var
det försäljning i Kvarnen av Kaffe och Varmkorv. Kvällen avslutades med ett magnifikt fyrverkeri.
Magnus och Kerstin ansvarade för genomförandet av kvällen.

Karlholmsdagen den 6 augusti
Årets Karlholmsdag firades i anslutning till Vallonbruksveckans uppstart 6 augusti, då Karlholmsbruk
var årets värdbruk. Karlholmsdagen arrangerade i samarbete med Kultur- o. Guidegruppen i Karlholm.
Invigning av Vallonbruksveckan skedde i Hällskärsparken. Under dagen hade det anordnats med visning
av Smedjan, Bagarstugan, Skolmuseet och Bugguppvisning. Försäljning av Karlholmsbröd och knallar
var på plats. Café med hembakt kakbuffé var ett uppskattat inslag. Det var stor anslutning av människor
från när och fjärran.
Ansvarig för Karlholmsdagens genomförande var Kerstin Forsblom och till sin hjälp hade hon många
eldsjälar.

Ny Lekpark i Karlholm
Tierps Kommun har under året låtit bygga en ny lekpark i Karlholm. Utförare av arbetet var TEMAB.
Ulrica Stjerngren och Malin Ivarsson fick vara med redan i planeringsstadiet av lekparken. Detta
samarbete mellan Tierps kommun och IoU gjorde att vi fick en fantastisk och mycket omtyckt lekpark.
Frivilliga lokala krafter jobbade på kvällar och helger med att bygga lekparken som resulterade i 200
ideella timmar. Lekparken invigdes 8 oktober då många deltagare var på plats. Lekparken döptes då till
Lekholmsbruk.

Karlholms julmarknad den 26 november
Många besökare kom lördagen 26 november till Julmarknad på Kvarntorget i Karlholmsbruk.
Hantverkare och knallar fanns både inne i ”tvätten” och på Kvarntorget. Bl.a. var det försäljning av
Karlholmsbrödet, som hade bakats av ideella krafter från Karlholm.
Luciatåg med barn och ungdomar från kyrkokören ledda av Britta Hellström genomförde ett mycket fint
och uppskattat framträdande. På Kvarntorget var det försäljning av korv och glögg och inne i kvarnen
var det kaffe med hembakt till försäljning.
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Lek och dans kring granen genomfördes under ledning av Gittan Wahlström och Gunnel Lindkvist samt
med Tomas Löwgren på dragspel. Som avslutning delades det ut godispåsar av Tomten Anders till alla
barnen.
Ansvarig för genomförandet av Karlholms Julmarknad var Kerstin Forsblom med flera ideella krafter.

Förstudie ”Kanotled Tämnarån”
Under året har vi i samarbete med Upplandsstiftelsen, Tierps kommun, Samarbetskommittén
Stömsbergs Bruk och Ullforsgruppen, genomfört en inventering/förstudie av Tämnarån med syfte att
föreslå åtgärder för att Tämnarån ånyo ska etableras som en officiell kanotled.

Utegym
IoU sjösatte under 2016 en projektgrupp vars uppgift är att skapa ett utegym i Karlholm. Gruppen har
träffats en par gånger under slutet av året och fortsätter sitt arbete under 2017.

Idé och Utvecklingsgruppen har mottagit ett pris
IoU har under året mottagit ett pris från Postnord på 10000 kr. Gunnar Jansson och Per-Arne Juhlin
åkte till Gotland för att i Almedalen ta emot priset för 2014 års bästa lokala utvecklingsgrupp.

Besök från Österrike
Tidigt september genomförde vi i samarbete med ”Leader Nedre Dalälven” en visning av Karlholm för
en större delegation guvernörer från ”Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen” i Österrike. De åkte
runt i Sverige för att kolla på vad som anses vara lyckade utvecklingsprojekt, och vårt projekt
"Vändpunkten" 2014 anses vara ett sådant. Vi tog emot i Kvarnen med vickning och föredragning av
vårt projekt, sen blev det visning av smedjan och slutligen kaffe/kaka och liten visning av Karlholm
Strand.

Slutord
Idé & Utvecklingsgruppen kan med denna verksamhetsberättelse se tillbaka på ett år med mycket
verksamhet.
Styrelsen tackar härmed för visat förtroende för det gångna verksamhetsåret och vill tacka alla som
med sin ideella insats hjälpt till att bevara och driva bygden vidare i positiv anda och ställer härmed
platserna till förfogande.
Karlholm i mars 2017.
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