
 

orgnr 875003-0861 

 

Protokoll TUG 180903 

 

Närvarande: Runar Adamsson, Johan Arndt, Vivianne Andersson, Maria Cleryd, Madeleine 

Larsson, Lisa Hellman, Per Hellman, Helge Jakobsson, Kristina Mjörndal, Arne Olofsson 

 

§1 Mötet öppnades. 

 

§2 Maria Cleryd valdes till justerare. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Föregående protokoll 

Madde sade att hon ska skriva till Hela Sverige ska leva angående postgången. 

Johan informerade att det blir möte angående Konst i ring den 14/10 kl. 10. 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi 

Vivianne gick igenom ekonomin. 

Vi fick 217 swishar till parkeringen. Det gick smidigt med dem som swishade i förväg. Det 

var inte så många som klagade på den höjda parkeringsavgiften, och den innebar mycket 

mindre mynt för oss att ta hand om. 

 

  



§6 Ärende 

 

a. Marknaden 

Vi pratade om hur det gick på marknaden. Kristina berättade att knallarna var nöjda. En del 

upplevde att det var färre besökare i år, kanske på grund av vädret.  

Mia sade att affären kan ta hand om mynten från parkeringen. Madde ser till att mynten 

kommer till affären. 

Det uppstod lite problem med parkeringen på Amis väg. Vi beslutade att vara tydligare med 

riktlinjerna för knallarparkeringen. 

Det kändes tryggt med vårdpersonal på plats. 

Kommunen har frågat oss tidigare om det är något som de kan bidra med för att förbättra 

marknaden. Lisa föreslog att vi frågar kommunen om gratis bussar. Hon berättade att det går 

bussar från Laxå till Finnerödjas marknad. Under diskussionen kom upp frågan om vi ska ha 

bussparkering nästa år. Vi beslutade att ta upp dessa saker nästa år. 

En besökare till marknaden hade sagt att det är ont om information om marknaden åt 

Askersund, Hallsberg och Kumla. Kristina berättade att det finns annonser i Laxå nytt, 

Askersunds nytt samt Hova/Gullspång nytt, och att affischer sätts upp i dessa trakter, så det 

borde räcka med annonsering. Det finns även information om marknaden i Nerikes 

Allehanda. 

En annan besökare tyckte att vi hade för få toaletter vid kyrkan. Vi beslutade att se över detta 

till nästa år. 

Lisa föreslog att det ska finnas en lista över allt som ska göras för marknaden. Madde 

berättade att hon håller på med en sådan pärm nu. 

Helge berättade att han har lämnat över all information om elen till marknaden till Niklas 

Rosengren. 

Vi behöver mer hjälp med sophanteringen. Vi diskuterade hur vi kan engagerar de yngre i 

byn. Helge föreslog att vi skriver en lista över det som vi behöver hjälp med och stoppa in den 

i alla brevlådor i byn. Ett annat förslag var att ha ett möte i skolbyggnaden till våren där vi 

kan informera alla om vad som behöver göras. Vi beslutade att ta upp dessa saker nästa år. 

Kristina tycker att det är jobbigt att kräva in pengarna från knallarna som inte betalar sin 

avgift i tid. Hon behöver hjälp med det nästa år. 

 

b. Byte av mötesdag 

Vi beslutade att ändra mötesdagen till den andra måndagen i varje månad. Lisa meddelar 

Anita om det så att hon kan lägga ut informationen på hemsidan. 

 

  



c. Fest 

Vi beslutade att ha en fest för alla som hjälpte till med marknaden. Vi beslutade om den 20/10 

kl. 17 i församlingshemmet. Lisa och Madde fixar utskicket. Madde bokar lokalen. Madde 

kollar med Patrik om han kan underhålla oss. Vi pratade om att ha någon sorts tävling också. 

Vi pratar mer om den på nästa möte. Man anmäler sig till Lisa och Per på 070-358 46 59 eller 

0584-47 41 12 eller spunky@telia.com. Sista anmälningsdag är den 8/10. Tiveds lanthandel 

står för catering. 

Lisa föreslår till nästa år att vi har festen snart efter marknaden så att det känns mer som en 

belöning för allt jobb vi har lagt ner. Vi tar upp frågan nästa år. 

 

d. Fiber 

Alla berörda är kallade till ett möte i skolbyggnaden den 5/9. Det är sista chansen för etapp 3 

att få fiber. 

 

e. Boulebanan 

Ryktet går att boulebanan vid kaféet kommer att tas bort. Vi diskuterade om den ska flyttas 

till skolbyggnaden och i så fall vem som ska sköta den. Vi pratade om behov av att bilda en 

arbetsgrupp som tar hand om ärendet. Nu är det TIF som sköter banan. Per kollar upp 

boulebanan med TIF. 

 

§7 Brev och rapporter 

Inget har kommit in. 

 

§8 Hemsidan 

Inget togs upp. 

 

§9 Övrigt 

a. Bokhyllan till turiststugan 

Johan har fixat en hylla till stugan. Madde sköter hyllan. Madde och Johan kommer överens 

om ersättning för hyllan. 

 

b. SISU 

Madde har kopierat nya lappar för ansökningar från SISU. 

 

  



§10 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 8/10 kl. 17.30 i vår lokal. 

 

§11 Mötet avslutades. 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

sekreterare Lisa Hellman   justerare Maria Cleryd 

 

 

_________________________________  

ordförande Madeleine Larsson  

 

 


