
 

orgnr 875003-0861 

 

Protokoll TUG 181008 

 

Närvarande: Runar Adamsson, Vivianne Andersson, Madeleine Larsson, Lisa Hellman, 

Kristina Mjörndal, Lars-Olof Sohlberg 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Lars-Olof Sohlberg valdes till justerare. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Föregående protokoll 

Lisa skriver till Anna Eriksson angående gratis bussar till marknaden nästa år. 

Bokhyllan och böcker finns nu på plats i turiststugan. 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi 

Vivianne gick igenom ekonomin. 

Parkeringspengarna har inte betalats ut än för Vivianne har inte Niklas kontonummer. 

Det var mindre bilar i år. 

Vivianne betalar föreningarna. 

Vi saknar kontonummer till kaféet. 

Lars-Olof sätter in kontanterna på TUG:s konto, ca 5 100 kr. 

Lisa har 2 kvitton till TUG som Vivianne ska få. 

 

  



§6 Ärende 

 

a. Festen 

Festen äger rum den 20/10 kl. 17.00 i Åboholm. 

Lisa berättade att det finns 35 personer anmälda. Hon berättade att en hel del som bor på 

bygatan inte har hört av sig. Vi beslutade att Lisa och Per kollar upp med dessa personer i fall 

att de har glömt att anmäla sig. 

Björn underhåller oss. 

Det blir tipspromenad, information om TUG och överraskningsvinster på festen. Vi har redan 

en del vinster till festen. Lisa och Madde fixar allt till tipspromenaden. 

Madde köper marschaller och en gaständare som kan fyllas på. Hon köper även in 

bordsdekorering, servetter och värmeljus. 

Madde fixar anmälningsblankett till funktionärerna till 2019s marknad. 

Vi beslutade att vi träffas kl. 15.00 den 20/10 i Åboholm för att göra i ordning festlokalen. 

 

b. Fiber etapp 3 

Harry Lundin har skrivit till Telia, men han har inte fått svar. Arbetsgruppen fick ihop 

tillräckligt många anmälningar så att projektet kan gå vidare. 

 

 

c. Biblioteket 

 Biblioteket har öppnats igen på onsdagar mellan kl. 16 och 19. Lisa och Per bemannar det. 

Vi beslutade att berätta om biblioteket på festen. 

 

d. Invånarantal 

Det finns nu 347 invånare i Tived. Vi beslutade att fira när vi kommer upp i 350 st. 

Det finns nu 24 barn på dagis. 

Madde berättade att Tived är den enda orten i kommunen där antalet barn ökar, om man inte 

räknar in flyktingarna. 

 

e. Julpåsar, julgransplundring 

Vill vi ha julgransplundring? Vi kan få julpåsar från kommunen. TIF hade den förut. Vill vi 

göra det utanför affären? Vi funderar på saken till nästa möte. 

 

  



f. Tivedsplanen 

130 svar har kommit in. Ungdomar och barn har inte kommit till tals. Sammanställningen 

kommer senare. 

 

§7 Brev och rapporter 

a. Hela Sverige ska leva vill ha in nomineringar till årets kommun/utvecklingsgrupp. 

b. 23/10 kl. 17.30: möte för Naturvårdsrådet för nationalparken 

c. Tomers är en katalog för knallar om årets marknader i Sverige. Vill vi vara med där? 

d. Vi fick en present från Hasselforsbyalag, boken om Porla brunn. Vi beslutade att Madde 

skickar ett tackkort till dem. 

 

§8 Hemsidan 

Ska vi skriva något om festen efteråt? 

 

§9 Övrigt 

a. Marknadsrutiner 

Madde håller på med en pärm som innehåller allt vi behöver göra inför en marknad. 

 

§10 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 12/11 kl. 17.30 i vår lokal. 

 

§11 Mötet avslutades. 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

sekreterare Lisa Hellman   justerare Lars-Olof Sohlberg 

 

 

_________________________________ 

ordförande Madeleine Larsson  

 

 


