
   
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé och Utvecklingsgruppen 
Karlholm-Västland, onsdagen 20 september 2017. 
 
 
Plats: Idé och Utvecklingsgruppens (IoU) lokal i Karlholmsbruk 
 
 
Närvarande: Per-Arne (Julle) Juhlin, Kerstin Forsblom, Magnus Johansson, Marie Trana 
Andersson, Gunnar Jansson. 
 
 
Frånvarande: Marie Berglund, Jens Hillbom. 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 
 
 
3. Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll som lades till handlingarna. 
 
 
4. Ekonomi 
Magnus föredrog ekonomin. 
 
 
5. Aktiviteter 
Runt dammen: kommun håller på med iordningställandet. IoU kommer att planera 
arbetsdagar och kommer att behöva ideélla krafter för att hjälpa till med bron och 
markplanering. 
 
Val av vice ordförande hänskjuts till kommande styrelsemöte. 
 
Togs beslut gällande Bagarstugan att söka bidrag för byte av tak, panel samt isolering.  
 
Vilka som skall ingå i Valberedningen hänskjuts till nästa styrelsemöte. 
 
 
6. Rapporter 
För utegymmet kvar står det en del återkopplingar från olika aktörer.  
 
Ansökan gällande Kanotleden är inskickad och ett beslut väntas i oktober från Leader. 
 
Renovering pågår i bagarstugan med bl.a. byte av matta kommer att vara klart i tid inför 
julbakets uthyrningar.  



 
Midsommaraftons arrangemang genomfördes av PRO Karlholm med många besökande. 
 
Årets Karlholmsdag arrangerades av Folkets Hus, dagen blev välbesökt. Karlholmsdagen 
genomfördes samtidigt med Vallonbruksveckan och i ett samarbete mellan Folkets Hus och  
Kultur o Guide gruppen i Karlholm. Temat i år var konst och musik och på Folkets Hus var 
det utställning med alster av Agne Söderberg. 
 
Julmarknaden i Karlholmsbruk blir lördagen 2 december och på Kvarntorget. 
 
Kerstin rapporterade om besöken från Tierps kommun som genomfördes av IoU under juni 
och september. 
 
IoU har fått förfrågan om synpunkter på Cykelled i trakten, Julle har lämnat vidare till UCEF 
om idéer och synpunkter.   
 
 
7. Övriga frågor 
Fråga har ställts till IoU om ett vindskydd vid nya lekparken, Marie T tar frågan. 
 
Fråga om Skyltar eller P-platser vid nya lekparken har tagits upp med IoU, Magnus 
undersöker. 
 
 
9. Nästa möte 
Onsdag 25 oktober kl. 18.00 i IoU lokal. 
 
 
10. Avslutning 
Ordförande tackar för kvällens möte 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
Dag som ovan 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________________ 
 
Kerstin Forsblom   Per-Arne Juhlin 


