
 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- och 

Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,  

torsdagen den 16 oktober 2014 kl. 18:00. 

 

Plats:  PRO:s lokal på Karlitplan 

 

Närvarande: Gunnar Jansson, Per-Arne Juhlin, Bo S Englund, Marie Trana Andersson, Håkan 

Ståhlberg, Magnus Johansson, Kristina Hellström. 

Frånvarande:  

Gäster:  Anders Högberg, Beter Bergström (punkt 3) 

 

1.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2.  Godkännandeav dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3.  Information av Anders Högberg och Peter Bergström 

Anders och Peter informerade om visionen för Karlholms Strand och om hur arbetet på  

området fortskrider. 

Information och visning av Karlholms Strand kommer att ske söndagen den 9 november  

kl. 10.00–13.00. En kort information i gamla personalmatsalen följs av en guidad tur på 

området. IoU hjälper till med servering av korv, kaffe m.m. 

 

4.  Föregående mötesprotokol l  

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades med godkännande till handlingarna 

 

 

 



 

 

5.  Ekonomi 

Magnus redogjorde för den ekonomiska ställningen. Saldot är ca, 47.000 kr. Medlemsantalet är 

ca 100 st. 

 

6.  Inför medlemsmötet 

Beslutades att ta hjälp av Sara Hellberg för ett uppföljningsmöte med de grupper som påbörjat 

sitt arbete. Per-Arne kollar med Sara och Leif. 

 

7.  Bagarstugan 

Kommittén för Bagarstugan får använda kassan till inköp av det som de behöver. 

Stugan skall försäkras. Magnus kollar det. 

Vi försöker få en eller flera personer som kan baka Karlholmsbröd till julmarknaden. 

 

8.  Julmarknaden 

I samband med julmarknaden så kommer Kvarntorget att invigas. Per Jonsson föreslås som 

talare. Marknaden är öppen kl 10-17. Annons + blänkare skall sättas in i annonsbladet. 

 

9.  Skrivelser 

• Bosse föredrog ett utkast till skrivelse angående cykelväg mellan Karlholm och Nöttö. 

Efter finslipning läggs den som bilaga till protokollet. 

• Beslutades att söka investeringsbidrag från Tierps kommun till en portabel 

ljudanläggning och inventarier till Bagarstugan. Håkan ser till att ansökan lämnas in.  

 

10.  Rapporter 

Den 19 oktober åker Per–Arne och Gunnar till Gimo på ”Länsbygderådet Hela Sverige ska leva”. 

De ska föredra en kort presentation av hur vi jobbar med projekt och utveckling av bygden. I 

samband med mötet i Gimo så skall det delas ut ett pris för bästa lokala utvecklingsgrupp, där vi 

är nominerade. 

 

11.  Övriga frågor 

Kristina tog upp att det saknas en soptunna i busskuren i Nöttö. Det finns ett formulär på 

medborgarservice på www.tierp.se där man kan föra fram frågor av sådan karaktär. 

 

 

 



 

 

12.  Nästa möte 

Nästa möte blir den 20 november kl .18:00 

 

13. Avslutning 

Ordförande Gunnar Jansson tackade för en bra diskussion, och förklarar därefter mötet avslutat 

 

Vid protokollet    Justeras 

Dag som ovan 

 

__________________________ __________________________________ 

Håkan Ståhlberg   Gunnar Jansson 

 


