Protokoll fört vidstyrelsemöte med Idé och
Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,
torsdagen den 21 januari 2015

Plats: PRO lokalen Karlholm

Närvarande: Gunnar Jansson, Bo S Englund, Kristina Hellström, Marie Trana Andersson,
Magnus Johansson, Per-Arne Juhlin

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

2. Godkännandeav dagordning
Dagordningen godkändes

3.Thomas Kihlström presenterar förslag på skötselavtal
IoU har bjudit in Thomas Kihlström för att diskutera förslag på att ta över viss drift/skötsel av
Karlholm på sommarhalvåret. Såsom bevattning, gräsklippning och in/uttag av parkbänkar. Även
att IoU tar över skötseln av Kvarntorget med sopning av grus, skötsel av rabatter och belysning.
Thomas tar med sig frågan hem och återkommer med svar senare.
Thomas meddelar att beläggning av gång/cykelbanan på Kvarntorget kommer att ske i maj.
Skyltning av vägen till Smedsgatan sker i februari och bommarna kommer upp i maj. På vägen in
till Norrgatan kommer det troligtvis bli en vikbom som underlättar för snöröjningen.
Angående dammen väntar Thomas på besked om grävningen kan påbörjas.

En utredning av kommunens lekplatser är gjord och det innebär att det kommer att minskas på
lekplatser men att de som blir kvar blir större och bättre och kommer att få belysning.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.

5. Ekonomi
Magnus redovisar ekonomin för IoU.

6. Verksamhetsplan 2015
Styrelsen går igenom vilka aktiviteter som ska anordnas 2015.
Valborgsmässoafton 30 april, Karlholmsdagen 6 juni, Midsommarafton 19 juni,
Vallonbruksveckan 8–16 augusti, Julmarknad 28 november.
Vallonbruksveckan kommer att äga rum mellan den 8-16 augusti. IoU har som förslag att
lördagen den 15 augusti ha någon slags aktivitet i Karlholm. Kicki och Gunnar åker på möte
med Vallonbruk i uppland den 9 februari i Tierp.
Verksamhetsplanen för IoU 2015 ligger kvar som den är.
IoU årsmöte 2015 äger rum den 24 mars kl 19:00 i PRO lokalen.

7. Avslut vändpunkten/Tackfest
IoU ordnar tackfest den 28/3 2015 kl .17:00 för alla som på något vis hjälpt till med Kvarntorget
eller de övriga arrangemangen som ägt rum under 2014. Bosse S Englund bokar Folkets hus och
kollar med underhållning. Mer planering på nästa möte.

8. Inköp ljudanläggni ng
Styrelsen godkänner inköp av ny ljudanläggning.

9. Bagarstugan. Vattenskada, övrig rust?
Styrelsen godkänner att bagarstugskommittén får köpa in matta, köksbänk + skåp till
köket och färg till väggarna.
Vid vattenläckan läckte det ut sammanlagt 121 000 liter vatten.

10. Skrivelser. Cykelvägen Nöttö
Det pågår en åtgärdsvalstudie på Trafikverket ang. Cykelvägen Nöttö.
Kultursekreterare Ulrika Björk gör en förfrågan om dom får låna föremål från skolmuseet till en
utställning, Skolan förr, på Tierps bibliotek den 15–26 september. Bosse S Englund tar
den frågan.
Per-Arne Juhlin har gjort en ansökan för IoU om bidrag till kanotled. Inget beslut har kommit
än.

11. Rapporter. Förstudie kanotled, Hela Sverige, förråd, Julmarknaden, projektgrupper.
Det ska göras en förstudie på ev rastplatser efter kanotleden.
Gunnar visar upp ”checkskylten” som IoU fick av Hela Sverige. Den ska hängas upp i
PRO lokalen.
Julmarknaden gick bra och alla är nöjda. Bra att ha den dagen före första advent, så blir
det även i år.
Styrelsen pratade om att fortsätta hålla igång projektgrupperna som skapats. Diskussionen
fortsätter.

12. Nästa möte
Nästa möte är planerat till 2015-02-19 kl 18.00.

13. Avslutning
Ordförande tackar för mötet.

Vid protokollet

Justeras

Dag som ovan

__________________________

____________________________________

Marie Trana Andersson

Gunnar Jansson

