
Protokoll TUG 180108 

 

Närvarande: Lisa Hellman, Anita Karlsson, Ebbe Karlsson, Madeleine Larsson, Kristina 

Mjörndal, Arne Olofsson 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Arne Olofsson valdes till justerare. 

 

§3 Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Föregående mötes protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi 

Det kom fram att vi betalade för mycket för parkeringen för marknaden därför att alla fakturor 

inte hade kommit in. Vi beslutade att dra av summan från årets parkeringspengar. 

Vi beslutade också att skriva en ”kom ihåg-lista” inför årets marknad så att vi kommer ihåg 

vilka beslut vi redan har tagit kring den. 

 

§6 Ärende 

a. Årsmötet 

Just nu har vi bara en person i valberedningen, Mia Svanberg. Vi behöver en till. 

Poster som är uppe till omval i år: 

ordförande, 2 år  

ledamot, 2 år  

ledamot, 2 år  

suppleant, 1 år  

suppleant, 1 år  

suppleant, 1 år  

Styrelsen har några förslag till personer som kan vara lämpliga för uppdragen. Vi pratar med 

de olika personerna och återkommer på nästa möte. Nuvarande styrelsemedlemmarna som är 

uppe till omval lämnar besked på nästa möte om de tänker ställa upp för omval. 

 



b. Fiber etapp 3 

Vi har inte hört ett ljud från fibergruppen. Vi diskuterade mycket kring vad som händer med 

gruppen och bidraget som gruppen har fått. Madde berättade att Anna Eriksson inte får något 

svar från gruppen heller. Vi funderar över om vi ska göra en polisanmälan eller kontakta 

Uppdragsgranskning. Ett annat förslag är att vi tar över från fibergruppen. 

Vi beslutade att Madde skriver ett formellt brev till Anna Eriksson och kräver svar inom 2 

veckor. 

 

c. Prospekteringen vid Unden 

Arne berättade att arbetsgruppen träffas på måndag. 

Ca 2 000 namn finns med på olika protestlistor. Arne kommer att be gruppen att fråga 

advokaten hur gruppen ska gå vidare med namninsamlingen. 

Anita berättade att det finns en hemsida för gruppen: www.visombrinnerforunden.se. Gruppen 

har även en Facebook-sida. 

 

§7 Brev och rapporter 

Det kom in ett brev från förvaltningsrätten i Luleå och några saker från banken till Vivianne. 

 

§8 Hemsidan 

Anita berättade om svårigheterna med hemsidan, nämligen brist på material. 

Vi beslutade att vi ska skriva något om fiber etapp 3 och lägga ut det på hemsidan. 

Kristina hörde talas om ett byggprojekt vid Gunnarsplatsen. Hon ska fråga de inblandade om 

vi får skriva något om detta på hemsidan. Hon berättade också om en bensinstation och 

lägenheter som är på gång i samma område. 

Madde kommer att skicka statistik över antalet tivedsbor till Anita. 

Lisa kommer att skriva om sin verksamhet. 

Vi beslutade att lägga ut våra protokoll som PDF-filer på hemsidan efter att de har justerats 

och godkänts. 

 

Materialet till hemsidan skickas till Anita: anikar@telia.com. 

 

§9 Övrigt 

a. Anslagstavlan 

Vi beslutade oss för en vanlig, hederlig anslagstavla med tak. Den ska stå vid affären. Kristina 

pratar med Tomas. Räkningen för anslagstavlan ska skickas till Harry Lundin. 



b. Skolhusföreningen 

Madde berättade att hon ska gå på ett möte med skolbyggnadsföreningen. Hon misstänker att 

det är en hyreshöjning på gång. Hon berättar om mötet på vårt nästa möte. 

 

c. Protokollet 

Vi beslutade att lägga ut protokollet på hemsidan och att ha ett ex. i Tiveds lanthandel. Lisa 

ser till att protokollet kommer dit. 

 

§10 Nästa möte 

Datum för nästa möte är den 5/2 kl. 17.30. 

 

§11 Mötet avslutades. 


