
 
 
       

   www.tiveden.nu 

 

 

Kom och påverka arbetet med en ny bygdeplan 

TUG bjuder in alla boende i Tiveds socken för samtal, fika & pepparkakor 

 

Torsdagen 18 november kl 18.30 – 20.00 i Tiveds skola 

 

Tiveds utvecklingsgrupp (TUG) har precis satt igång ett arbete som ska resultera i ett underlag 

för att ta fram en ny bygdeplan för Tiveds socken. 

Vi vill undersöka nuläget i bygden, hitta alla olika intressenter, lyssna på vad alla vill, 

identifiera olika intressen och tillsammans hitta nya sätt och få fram en bygdeplan för 

framtiden. En bygdeplan som syftar till en livskraftig bygd som kan möta framtida möjligheter 

och utmaningar. Vi vill nå alla, ung som gammal, alla entreprenörer och föreningar. Vi vill 

involvera hela Tiveds socken. 

 

Därför vill vi att just du kommer och ställer frågor, bidrar med egna idéer och förslag.  
Kom och gör skillnad, din insats är viktig! Kanske vill du vara med i arbetsgruppen? 

 

 

 

Varmt välkommen! 

 

Madeleine Larsson 

Ordförande Tiveds utvecklingsgrupp    

 

På nästa sida kan du läsa mer om bakgrund, vad vi ska göra, när och vilka som idag ingår i 

arbetsgruppen. 

 

OBS! Ni som får detta utskick i brevlådan och INTE fått det via mejl också, men som gärna 

skulle vilja det, mejla martha@marthaochanders.se så läggs du till på distributionslistan. Vi 

fortsätter att informera via brev, mejl, på anslagstavlor och TUGs hemsida www.tiveden.nu.  

Och vet du om någon som inte fått information, meddela oss gärna, tack! 

mailto:martha@marthaochanders.se
http://www.tiveden.nu/


 
 
       

   www.tiveden.nu 

 

Bakgrund: 

På det Dialogmöte som Laxå kommun bjöd in till 20 september i Tiveds skola kom en önskan 
upp om att bygden själva vill göra en bygdeplan där fler är involverade.  Beslutades att TUG 
skulle ta stafettpinnen och söka ett småprojektsstöd (max 30 000 kr) från Leader 
Mellansjölandet för att komma igång. TUG har nu fått 22 000 kr för att göra en förstudie. Hela 
ansökan till Leader Mellansjölandet (2 sidor), som ligger till grund för stödet ligger med i detta 
utskick. Den finns också att ladda ner här: 
https://tivedsutvecklingsgrupp.tiveden.nu/tiveds-nya-bygdeplan/ 

 

 

Huvudaktiviteter i förstudien: 

• TUG utser en arbetsgrupp som för dialog med alla berörda intressenter  

• Utvärdera bygdeplanen från 2006 

• Definiera hur arbetet med det större projektet med bygdeplanen ska gå till 

• Sammanställa och presentera resultatet i ett stormöte för kommentarer och 

justeringar.     

 

Grov tidplan: 

16/11 kl 18   Arbetsgruppsmöte (fler planeras in efterhand) 

18/11 kl 18.30 Möte i Tiveds skola 

23/1 kl 13-16  Stormöte i Åboholm med extern moderator  

14/3 kl 18  Förstudieresultat presenteras på TUGs årsmöte 

 

Arbetsgruppen: 

Hör gärna av dig till någon av oss om du undrar över något och om du vill vara med. 

Madeleine Larsson, madeleine_larsson@hotmail.se,  070-5412717 

Annette Gustafsson, ola.annette@hotmail.com, 072-502 47 47 

Anders Rickard, anderserickard@gmail.com, 076-7710709 

Jeanette Håkansson, jeanette_hakansson@hotmail.com, 070-2676190 

Anders Tivell, anders.tivell@gmail.com, 070-4036034 

Martha Thernsjö, martha@marthaochanders.se, 076-2090945 
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