
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé & utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, tisdagen den 

16 april 2013 kl. 18:30 

Plats:  PRO:s lokal på Karlitplan 

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

Jansson, Carl-Bertil Wallin, Per-Arne Juhlin, Sven Ståhlberg (revisor). 

 

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. Saldot inkl kassa och pg är ca 40 000 kr.  

4.  Föregående protokol l .  

a.  Protokollet från årsmötet den 19 mars är inte justerat. Föredras på nästa möte.  

b.  Protokoll från konstituering av styrelsen föredrogs, och lades därefter till handlingarna 

5.  Vykortstävl ingen. 

P g a önskemål så föreslås att inlämningstiden för tävlingsbidrag förlängs till den 8 okt 

2013. Styrelsen beslutade enligt föreliggande förslag. 

6.  Fiskvandringsväg + skötsel  av Bruksdammen. 

a.  Tierpskommun har beviljats bidrag på 0,6 milj från Naturvårdsverket kr i 

havsmiljöanslag. Ytterligare 0,5 milj kr söks från fiskeområde Södra Bottenhavet till den 

planerade fiskvandringsvägen i Tämnarån. 

b. Röjning av vass och sly runt bruksdammen är påbörjad. Lördag den 20 april fortsätter 

röjningen. Alla är varmt välkomna att hjälpa till. Idégruppen bjuder på korv och dryck. 

På sikt skall det tas fram hur bruksdammen såg ut när den anlades. Utifrån det skall sedan 

en skötselplan för bruksdammen tas fram. 

7.  Karlholm - Karlholmsbruk 

Lantmäteriet har föreslagit att ortsnamnet Karlholmsbruk ändras till Karlholm. Styrelsen 

beslutade att verka för att namnet Karlholmsbruk skall vara kvar. 



 

8.  Bagarstugans framtid 

Före styrelsemötet så hade det bjudits in till ett informationsmöte angående Bagarstugan. 

Ett 50-tal personer hade hörsammat inbjudan. Bl a diskuterades drift och skötsel av 

bagarstugan. En ny kommitté skall väljas. En valberedning bestående av: Sissi Richtner 

(sammankallande), Carina Wahlström, Anita Gustavsson och Eva-Maria Carlesson 

tillsattes. 

Styrelsen diskuterade en eventuell utveckling av bagarstugan. Varför inte ett café?   

9.  Möte ”Utveckl ing i  Karlholm” 

Måndag den 22 april kl 18:15-21.00 är det ett möte  ang ”Utveckling i Karlholm”. Mötet 

riktar sig främst till företagare på orten, men även andra är välkomna. Det börjar med en 

rundvandring i Karlits och Kadax lokaler, och avslutas med ett möte i Folkets Hus. 

Bosse tog upp frågan om tavlorna som finns i Karlits lokaler. Tavlorna ingår inte i 

konkursboet. Bosse tar en diskussion med Peter Hillbom om detta. 

10.  Planering framåt 

En förfrågan från polisen angående den ansökan om offentlig tillställning gällande 

valborg, Karlholmsdagen, midsommarafton och julmarknaden som vi skickat in har 

kommit till idégruppen. Håkan fick i uppdrag att kontakta handläggaren på polisen för 

att reda ut frågetecknen.  

11.  Övriga frågor 

Gunnar informerade om förrådet som vi erbjudits av Tierpsbyggen. Gunnar har varit i 

kontakt med ansvarig på Tierpsbyggen och diskuterat hyra etc. Tierpsbyggen återkommer 

i frågan. 

Per-Arne efterlyste en lista på frågor och/eller åtgärder som har diskuterats i Idégruppen 

genom åren. Styrelsen hjälps åt att ta fram en sådan lista. 

Hur såg bruksdammen ut när den anlades? Per-Arne skall försöka ta fram 

dokument/foton på ursprungligt utseende. 

12.  Nästa möte.  

Nästa möte blir torsdag den 25 april kl 17:30. Då behandlas endast Karlholmsdagen. 



 

13.  Avslutning.  

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

avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras: 

Dag som ovan 

 

_________________________  _________________________ 

Håkan Ståhlberg   Lars Gustafson 

 


