
Protokoll fört vid medlemsmöte med Idé och utvecklingsgruppen Karlholm–Västland, 
måndagen den 14 september aug 2009. 
 
Närvarande: Lennart Berg, Magnus Johansson, Håkan Ståhlberg, Gunnar Jansson, Kerstin 
Eriksson, Bo S Englund, Britta Eriksson, Lennart Backman, Ale Mattsson, Bertil Hillbom, 
Ingegerd Martinelle, Ulla Pernestål, Bengt Jansson.  
     
 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna till medlemsmötet. Därefter förklarades mötet 
öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen föredrogs. En punkt lades till, Hauhougatan. Den behandlas efter 
punkt sex. Övriga ärenden flyttas ned på dagordningen. Efter detta tillägg godkändes 
dagordningen. 

 
3. Föregående möte. 

Föregående mötesprotokoll har skickats ut till föreningarna. Protokollet ansågs 
därmed föredraget och då ingen hade något att tillägga lades protokollet med 
godkännande till handlingarna.  

  
4. Skolmuséet. 

Kommunstyrelsen har meddelat att man inte beviljar bidrag för eluppvärmning av 
skolmuséet. Bengt Jansson förtydligade att Hembygdsföreningen inte har uppburit 
några bidrag för detta. Skolmuséet ägs av kommunen och abonnemanget står på 
Tierps kommun. Det enda åtagande som Hembygdsföreningen har, är att man lovat 
Roland Dahlberg, upphovsman till museet, att ideellt sköta om skolmuséet. Till 
protokollet bifogas ett dokument som visar detta. Byggnaden och innehållet i museet 
är i många avseenden unikt. En avstängning av elen skulle få till följd att stora delar 
av det material som finns där blir förstört. Uppdrogs vidare åt Bo S Englund och 
Bengt Jansson att ta upp frågan med kommunledningen för att reda ut denna fråga. 

 
5. Bruksdammen. 

Bruksdammens utseende diskuterades. Den är i stort behov av rensning. 
Diskuterades hur detta kan ske och även vem som är ansvarig för skötseln av 
dammen. För att komma till bukt med vassen som breder ut sig allt mer måste 
rensning ske under ett antal år. Uppdrogs åt Bosse och Bengt att ta upp även denna 
fråga med kommunledningen för att klarlägga ansvarsfrågan. 

 

6. Föreningsbidrag. 

Tierps kommun har i år minskat anslagen till kultur o fritid. Detta har fått till följd 
att föreningsbidragen har minskat. I många fall med upp till 70 % lägre än 
föregående år. Detta är mycket kännbart för de drabbade föreningarna och 
verksamheten blir i många fall lidande. Frågan kommer att tas upp på fullmäktige 
gruppen för diskussion.  

 

 



7. Hauhougatan. 

Tierpsbyggen har beslutat att riva hyreshusen på Hauhougatan. Frågan blev föremål 
för en allman diskussion om boendet i Karlholm. Diskussionen utmynnade i att vi 
skall bevaka frågan om boendemöjligheter i Karlholm. 

 

8. Dansbanan. 

Dansbanan tas upp torsdagen den 24 september kl 17:30. 

 

9. Ekonomi. 

Magnus redovisade resultat från marknaden och Tackfesten. Dessa båda 
arrangemang gav ett resultat på -14000 kr. Sponsorintäkterna uppgår till 20000 kr. 
Dessa intäkter är inte medräknade i det resultatet. Saldot uppgår till dags datum till: 

Kassan - 2000 kr, pg- 60000 kr. Summa 62000 kr. 

 

10. Rapporter. 

Inget att rapportera. 

 
11. Hemsida karlholm.nu. 

Hemsidan blir att bättre och bättre. Den är både välbesökt och omtyckt. Uppdateras 
ofta med nya bilder. En eloge till Lennart Berg och Janne Forsblom. Uppdrogs åt 
styrelsen att se över marknadsföringen av hemsidan. 

 
12. Kommande verksamheter. 

Arbetsgruppen för julmarknaden jobbar vidare. Det blir även i år i missionskyrkan 
med samma upplägg som föregående år. 

 
13. Övriga frågor. 

Lennart Berg informerade om en förfrågan från Ingvor Ek, som är arbetslös, om det 
finns några uppgifter som hon kan utföra. Lennart kollar med arbetsförmedlingen 
vad det är för villkor, som t ex handledning, ersättning mm. 

 

14. Avslutning. 

Ordförande tackade för en bra diskussion, och förklarade därefter mötet avslutat 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
____________________________ _______________________________ 
 
Håkan Ståhlberg   Lennart Berg 


