
 

              Protokoll 190916  

 

Tid: Måndag 2019-09-16 klockan 18.15 

Plats: TUG:s lokal i Tiveds skolbyggnad 

 

Närvarande: Madeleine Larsson-Kristina Mjörndal-Vivianne Andersson-Runar Adamsson-

LarsOlov Solhberg 

 

§1 Mötets öppnande 

Madeleine förklarade mötet öppnat 

 

§2 Val av justerare 

LarsOlof Solhberg valdes till justerare 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tilläggen Skyfallskartering och Solturnen 2019 

  

§4 Föregående mötes protokoll 

Protokollet kunde ej läsas upp eftersom sekreteraren ej var närvarande 

   . 

§5 Ekonomi 

Vivianne delade ut rapporter av föreningens ekonomi. Ser mycket bra ut. 

  

    

§6   Ärende   

• Vad ska vi ta upp på nästa möte med Hans Traav? 

Följande punkter ska vi ta upp: 

Ortsnamnet Tived 

Cykelleder och turiststugan 

Natt taxi även till Tived 

50 plusboende i Tived 

Telefoni-fiber 

Personal från Laxå kommun kan hålla i någon äldre träff per månad 

Kommunfesten 

Madeleine kontaktar Hans Traav om dessa frågor så han har en chans att förbereda sig. 

 

• Sannerudsmarken 

Vivianne hade skrivit ihop en berättelse kring marken. Den var bra och den tänkte vi dela ut 

på höstfesten. Under nästa vecka kommer pengar delas ut till markägare. Planeringen är redan 

i gång inför nästa år. 

 

• Sveaskogs åtgärder vid Bergvattnet 

5/10 kommer Sveaskog och Länsstyrelsen visa upp åtgärderna vid bergvattnet. TUG står som 

värd. Det blir kolbullar. Dom står för alla kostnader. Vi ställer oss positiva att det blir 

information och visning hur det blev. 

    

 

 



• Höstfest? 

Även detta år kommer vi ha en höstfest den 16 eller 23 november. Affären står för maten 

och cafet för kaffe och någon kaka. Madeleine kollar upp namnen på de som vi ska bjuda 

in. Utskick direkt efter nästa möte. Vara i skolan eller församlingshemmet. 

    

§7 Brev och rapporter 

 

§8 Hemsidan 

Meddela Anita om Bergvattnet 

   

§9 Övrigt 

Skyfallskarteringen. Vivianne kommer vara med på telefonträffen den 19/9 klockan 9.00. Så 

får vi se vad som kommer att hända kring denna undersökning 

 

Solturnen 2019 som är en kvällsträff. Vi beslutade att avvakta med detta.  

 

§10 Nästa möte 

14 oktober klockan 18.15. Då kommer Hans Traav från Laxå kommun 

   

§11 Avslut 

Madeleine förklarade mötet för avslutat  

 

 

Underskrifter 

 

 

Madeleine Larsson 

Ordförande/sekreterare för kvällen 

 

 

 

LarsOlof Sohlberg 

Justerare 

 

  

 

 

 


