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Tiveds Utvecklingsgrupp är en partipolitisk fristående 
verksamhet och har till sin uppgift att verka för bra 

lösningar i de många marknära frågor som är angelägna i 
Tivedsbornas vardag. Föreningens syfte är att driva frågor 

som berör hela bygden. 
 Den genomgående ambitionen är att verka för en positiv 

utveckling i Tived. 
 

 

 

 

 

 



Tiveds Utvecklingsgrupps organisationsnummer: 875003-0861 

 

Styrelsens sammansättning har under år 2019 varit följande: 

 

Ordförande Madeleine Larsson  

Vice ordförande Runar Adamsson 

Kassör Vivianne Andersson  

Sekreterare Anna Björlin 

 

Ledamöter 

Nina Borgmann 

Maria Cleryd 

Panni Vekerdy 

 

Suppleanter 

Joacim Cleryd 

Ralph Borgmann   

Kristina Mjörndal  

Arne Olofsson 

Lars-Olof Sohlberg 

Marlies de Kort 

 

Revisorer  

Nils-Olof Tivemyr  

Ralf Flytström 

 

Valberedning  

Anita Karlsson 

 

Styrelsemöten 

Utvecklingsgruppen har hållit protokollförda styrelsemöten i Tiveds skola första 

måndagen i varje månad, förutom juli och december. Från och med oktober hölls 

mötena på andra måndagen i månaden. Följande datum har möten hållits:  

190114 , 190211, 190408, 190513, 190610, 190812, 190916, 191014, 191111. 

 

Årsmöte  

Årsmöte hölls i Tiveds skola 11 mars 2019 

 

Cykellederna 

Som vanligt är cykellederna välbesökta. 

Leden över Nybygget fick dras om p.g.a skogsavverkning. Många vägvisare fick 

ändras och nya sättas upp. 

Sannerudsmarken 

 

Även om marknadsdagen kändes konstigt ihålig på grund av tragedin som inträffat 

några veckor tidigare så genomfördes Sannerudsmarken traditionsenligt för 23:e året i 

följd  

Antalet besökare uppskattades högre än föregående år. Orsaken torde vara det utmärkta 

vädret. Knallarna var lika i antal som 2018 dvs 117 st. Några knallar bokade av på 



grund av ålderdom och sjukdom. De flesta platser blev ändå uthyrda. Ryktet sprider sig 

om vår ”marken” och nya knallar kommer till delvis tipsade av de etablerade. 

Riddarspelet kördes som vanligt för åttonde året på rad. Björn Palmkvist som vanligt 

moderator. 

Ponnyridningen var som vanligt mycket populär bland barnen. 

Lanthandelns nyöppnade ”Luripompas” skogsrestaurang var årets nytillskott. Detta 

matställe blev oerhört populärt. 

Det verkade inte som den höjda parkeringsavgiften hindrade publiken att komma till 

vår alltmer populära ”marken”. 

All underhållning vi tidigare haft och som alltid anordnades av Helge uteblev av 

förklarliga skäl. Det verkade inte påverka varken publik eller knallar negativt. 

 
 

Bredband via fiber 

Telia sa nej till att lägga fiber på den sista etappen. Koppartråden klipptes i juni och 

innebar en hel del problem för en del hushåll. Kommunen har fortsatt att jobba för att 

det ändå ska kunna gå att fixa den sista etappen, men i dagsläget är det helt tyst kring 

denna fråga. 

 

Konst i Ring  

Den 28 april hade vi en inspektionsrunda!  

Diverse nya skyltar sattes upp. Ansvarig. Johan Arndt.  

Det var 16 konstnärer som deltog med drygt 50 namngivna verk. En del helt nya, några 

renoverade. 

Årets gemensamma tema " Vad naturen ger dig, vad ger du tillbaka" 

I maj fanns det en annons i LaxåNytt inför invigningen juni kl. 11.  

Kulturnämndens ordf. Tomas Dahlberg invigde. 

Desireé höll föredrag om Haute couture, på Kafferosteriet. 

16 september hade vi höstmöte på Holmsjötorp. 

Då beslutades det om gemensamt tema: "De Fyra Elementen" 

Beslutades även, om Inspirationsmöte i januari 2020.  

 

Turiststugan  

Vår trevliga turiststuga i Sannerud är flitigt besökt av turister som önskade 

aktivitetstips och information om trakten. Här startar också cykellederna som finns i 

Tived.  

 

Rötter i Tiveden 

Rötter i Tiveden hade ingen verksamhet under året. Hemsidan finns kvar och har varit 

välbesökt trots att inga uppdateringar gjorts. 

 

Lekparken 

I lekparken har inget hänt mer än att den underhålls. 

 

 

 

 

 



Naturvårdsråd Tivedens Nationalpark  

Länsstyrelsens naturvårdsråd för nationalparken har under 2019 haft två möten, 26 

mars och 5 november. Arne Olofsson har medverkat som representant för TUG. 

På mötet i november var det mycket tal om parkeringskaos under högsäsong. Många 

deltagare menade att man inte längre behöver marknadsföra Tiveden, det sköter 

besökarna själva. 

Det som är unikt med Tiveden är tystnaden, idag är det inte alltid så. Önskar mer 

av ”kvalitetsturism” för att behålla tystnaden. 

 

Vår vänort i Yach 

Arne har haft några mejl och telefonkontakter med Claus-Michael i Yach, i övrigt har 

vi inte haft så mycket kontakt med Naturvårds/hembygdsföreningen i Yach. 

Vi är alltid välkomna att besöka Schwarzwald och Yach. 

 

Festen för alla som hjälpt till med Sannerudsmarken 

23 november hade vi en liten fest i Tiveds kafferosteri och Café. Vi hade tänt många 

marschaller efter bygatan. Tiveds lanthandel och cafét hade fixat med mat och fika. 

Madde berättade om utvecklingsgruppens arbeten genom åren och berättade också om 

en hel del incidenter som skett vid olika arrangemang 

 

Hemsidan 

Vi har hjälp av Anita Karlsson med vår hemsida. Hemsidan är en stående punkt på 

styrelsemötena. Tack Anita för hjälpen med vår hemsida! 

Tiveds utvecklingsgrupps hemsida: www.tiveden.nu 

Viktigt 

Det ovan nämnda är bara en del av det som hänt under året. Att räkna upp allt är 

omöjligt. Men det viktiga ar att vi engagerar oss i vår bygds väl och att vi gärna talar 

om hur fint och bra det är att leva här. Positivt engagemang sprider sig som ringar på 

vattnet och ger underlag för en positiv utveckling av bygden.  

 

Tack 

Vi vill härmed tacka alla engagerade människor som på något sätt deltagit i 

utvecklingsgruppens arbete eller på annat sätt bidragit till bygdens utveckling under 

året. Vi ser fram mot nya spännande aktiviteter under kommande år.  

 

 

 

Tived 2020-03-06 

Styrelsen genom Madeleine Larsson, ordförande 

 

 


