
 

orgnr 875003-0861 

 

Protokoll TUG 181112 

 

Närvarande: Runar Adamsson, Vivianne Andersson (från punkt 6b), Marlies de Kort, 

Madeleine Larsson, Lisa Hellman, Per Hellman, Fredrik Håkansson (från punkt 6b), Anita 

Karlsson, Ebbe Karlsson, Kristina Mjörndal (från punkt 6b), Lars-Olof Sohlberg 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Lars-Olof Sohlberg valdes till justerare. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Madde berättade att Fredrik Håkansson kommer och berättar om vindkraftverket i Fägremo 

och att vi därför måste göra om lite i dagordningen beroende på när han kommer. 

Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Föregående protokoll 

Lisa har inte skrivit till Anna Eriksson angående gratis bussar till marknaden nästa år, men 

hon lovar att göra det. 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi 

Vivianne hade inte kommit när vi kom till denna punkt, så vi tog det efter §10. 

Anita har räkningar för hemsidan. Madde sade att hon ska skicka fakturorna till Vivianne. 

 

§6 Ärende 

 

a. Biblioteket 

Lisa och Madde pratade om olika aktiviteter som vi kunde ha i biblioteket till våren. Anita K. 

har många intressanta tidningsurklipp från trakten att visa upp. Bo Gustafsson har fina kort att 



visa upp. Vi pratade även om att Anita K. kan visa vår hemsida och hur den fungerar samt att 

vi kan ha filmkvällar och föreläsningar. Vi skulle kunna göra i ordning ett program och skicka 

ut det till alla hushåll i Tived. Vi beslutade att låta Lisa och Madde göra detta. 

 

b. Årsmötet 

Vi har ingen valberedning. De poster som är till omval är: kassör, sekreterare, 2 ledamöter, 

suppleanterna, valberedningen och revisorerna. Vi ska börja kolla efter ledamöter redan nu. 

Vi lägger ut informationen på hemsidan. Anita kollar upp vad hon skrev förra året. Lisa och 

Madde skriver ihop något om valberedningen till januaris möte. 

 

Arne har förslag att Anders Tivell kommer och pratar om skogen till årsmötet. 

 

 

c. Vindkraftverk i Fägremo 

Fredrik Håkansson kom och berättade om det planerade vindkraftsverket i Fägremo. Han 

berättade att man fick höra talas om olika verk i bland annat Fägremo i samband med att 

vindkraftverket i Slottsbo satts upp. Det planerade verket i Fägremo kommer att vara ännu 

högre än det i Slottsbo och det kommer att ha ännu starkare lampor som kommer att lysa 

dygnet runt. Vi som brinner för Unden tänkte ta sig an denna fråga, men i stället bestämde de 

sig för att starta en undergrupp för vindkraftfrågan. 

 

Fredrik berättade att Laxå kommun inte har fått så mycket information om projektet. Från det 

lilla de har fått veta har de visat en mycket svag reaktion. De har till och med sagt att de inte 

har något emot projektet. Lite senare när de fick mer information sade Rudolfsson att 

kommunen inte kan ändra sin ståndpunkt nu, men att de kan det i nästa steg. 

 

Vindkraftverket kommer att ligga rakt över från Sannerud. Belysningarna är på dygnet runt 

och kommer att synas väl från byn och vår sida av Unden. De kommer även att synas i 

Sörbytorp. De är en fara för örnarna, särskilt kungsörnen. Detta är något som vi måste trycka 

på! Fredrik berättade att i samrådet finns det lite om fågelinventeringen. Lisa tog upp att 

belysningen är en fara för allt djurliv eftersom det stör deras dagsrytm och 

säsongsuppfattning. Både ljudet och ljuset från vindkraftsparken kommer att störa både 

människor och djur. 

 

Fredrik sade att tiden för att lämna in synpunkter gick ut i oktober, men att han hade fått ett 

muntligt löfte att han kan lämna in våra synpunkter så snart han kan. Dessa kommer också att 

skickas till Länsstyrelsen i december. 

 

Vi frågade Fredrik vad han vill att TUG gör. Vi beslutade att vi kan sprida information och 

skriva under protestbrevet som Fredrik har skickat ut. Vi kan bjuda in kommunstyrelsen till 

ett möte, t.ex. den 18/12 i samband med Runda bordet. Madde kollar upp schemat för 

Rudolfsson, Traav, Fransson och miljöförvaltningen för den 18/12. Mötet kommer att vara för 

alla i Tiveden. TUG kallar alla till mötet. Andra saker som kom upp under diskussionen var 



att kolla med Naturvårdsnämnden och höra vad de tycker om vindkraftsparken. Lisa sade att 

hon kan ta upp frågan på besöksträffen den 19/11 i Olshammar. Vi sade att det är bra att 

någon pratar med politikerna här i trakten och informerar dem om projektet. Madde skickar ut 

undergruppens brev till alla politiska partier i Laxå kommun. 

 

Fredrik berättade att vi inte har fått information om projektet eftersom vi inte har talerätt i 

frågan. Han skickade undergruppens brev till alla företagare i trakten om projektet. 

Kommunen skulle informera invånarna om projektet, men den hade inte hört något om det. 

 

Vindkraftsgruppen funderar över att starta en hemsida för frågor kring Unden, t.ex. 

undentiveden.nu. Anita fixar hemsidan. Vi diskuterade om vi kunde få tidningarna att skriva 

om vindkraftsparken. Vi pratade om att ta kontakt med Sara Pettersson, som bryr sig mycket 

om fiskarna i Unden, och Undens fiskförening. Madde ber Maud att ringa till Ami angående 

kungsörnarna. 

 

d. Familjdagen i Åboholm 

Det kom fram att TIF, hembygdsföreningen och LRF vill lägga ner familjedagen i Åboholm 

därför att det är mycket arbete. Förslaget är att familjdagen 2019 läggs ner och att 

föreningarna ska satsa på en kommunfest 2020 i stället. TUG beslutade att ställa upp på 

kommunfesten. Vi diskuterade kommunfesten vidare och beslutade att den inte skulle ske i 

samband med marknaden. Förslaget blev att ha den på samma dag som familjedagen skulle 

bli. 

Lisa tog upp att det är viktigt att det finns en familjdag 2019 om kommunfesten ska äga rum 

på familjdagens plats 2020. Marlies berättade hur viktig familjedagen är för besökarna till 

campingen. Besökarna tycker mycket om att delta i aktiviteter som är svenska. Lisa frågade 

alla om de kunde tänka sig att arrangera familjedagen om TUG också ställde upp på den. 

Förslaget innebär att antingen TIF eller TUG står som huvudansvarig för festen. Per sade att 

TIF kan ställa upp. Vi beslutade att TUG ställer upp. Fredrik pratar med LRF, Runar tar upp 

det med hembygdsföreningen och Per berättar för TIF om vad vi beslutade på detta möte.  

Lisa bad TIF, LRF och hembygsföreningen att skriva en lista över allt som ska göras inför 

familjdagen så att vi alla kan dela upp sysslorna. 

 

e. Boulebanan 

Per frågade TIF om boulebanan och fick för svar att de inte är intresserade av att sköta den. 

Kaféet kommer att ta bort banan. Lisa föreslog att banan flyttas till skolbyggnaden så att det 

blir fler aktiviteter där. Madde frågar Erland om ekonomiska föreningen är intresserad av att 

banan flyttas dit och att de sköter banan. Frågan ställdes också om vi kan få pengar från 

kommunen för banan. 

 

  



§7 Brev och rapporter 

 

a. Naturvårdsrådet 

Naturvårdsrådet har haft möte. Protokollet finns i TUG:s lokal. 

 

b. Månadsbrev till de anställda i Laxå kommun 

Madde berättade om vad Rudolfsson skrev om fiber i månadsbrevet till de anställda i Laxå 

kommun. Han sade att 7-9 nya 4G/4G+ master behövs för att täcka behovet hos dem som inte 

har fiber. Det skulle kosta 50 miljoner för bredband till alla, medan det kostar bara 1 

miljon/mast. Lisa tog upp hälsofarorna med masterna och dess strålning och hur de skulle 

förstöra miljön och trivseln i Tived ännu mer, med tanke på den föreslagna gruvan och det 

planerade vindkraftsverket. 

 

§8 Hemsidan 

Vi beslutade att lägga ut brevet som vindkraftsgruppen har skrivit. 

Vi beslutade att Lisa skriver om festen. Hon skickar texten till styrelsen innan hon skickar den 

till Anita för publicering. 

 

§9 Övrigt 

Inget togs upp. 

 

§10 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 14/01 kl. 17.30 i vår lokal. 

 

§5 Ekonomi 

Vi återgick till §5 eftersom Vivianne var nu på plats. Hon redovisade för TUG:s ekonomi. 

Hon berättade att summan för festmaten inte var redovisad än, men att den kostade 145 

kr/person.  

Vivianne påminde oss att det är dags att redovisa våra verksamheter för SISU.  

 

§11 Mötet avslutades. 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

sekreterare Lisa Hellman   justerare Lars-Olof Sohlberg 



 

 

_________________________________ 

ordförande Madeleine Larsson  

 

 


