Plats och tid

Matsalen, Björkängsskolan
kl. 17.00-19.15

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
36 - 40

Utses att justera

Alfred Mujambere

Justeringens plats och tid

Tisdag 6 december, 09.00, Tierps kommunhus

Underskrifter
Sekreterare
Mona Olsson
Ordförande
Barbro Wiklund
Justerande
Alfred Mujambere

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-07

Datum då anslaget tas ned

2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

36 – 40

Underskrift
Mona Olsson
Utdragsbestyrkande

Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C),
Alfred Mujambere (L)
Linda Wallberg (MP) § 38 Lasse Karlsson (V)
Anna Grimberg (C)
Gunilla Wisell (KD)

Övriga
närvarande

Mona Olsson, utskottssekreterare
Per-Arne Juhlin, ordförande Idé och
utvecklingsgruppen
Peter Bergström, Karlholm strand
Anders Högberg, Karlholm strand
Bertil Hillgren, Snatra bysamfällighet
7 besökare

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 36
Inledning
Ordförande för mötet, Barbro Wiklund (S), hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat. Mötet hålls i matsalen vid Björkbacksskolan i Karlholm och
är öppet för allmänheten.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 37
Val av justerare
Alfred Mujambere väljs till justerare.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 38
Sammanträdesplan 2018
Demokratiberedningen föreslår nedan angivna sammanträdesdatum
Tisdag 16 januari, 11-14, Högbergsskolans cafeteria
Tisdag 20 mars, 17-19, Biblioteket i Söderfors
Torsdag 24 maj, 17-19, Biblioteket i Tierp

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 39
Förfrågan om samarbete
Förfrågan har kommit från Mutcho i Tierp och The Educators International
om kontaktpersoner vid Tierps kommun. Organisationerna ska ansöka om
bidrag från MUCF för att anordna ett projekt i Tierps Kommun. Projektets
syfte är att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och EU-valet 2019.
Demokratiberedningen beslutar
att ge Sara Sjödal och Barbro Wiklund i uppdrag att ha ett möte med
organisationerna för att få veta mer och ta reda på vad Tierps kommun och
valberedningen kan bidra med.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 40
Övrigt
Möte i Högbergsskolan
Demokratiberedningen har fått tillstånd av rektor Carina Rudolph Lundberg
vid Högbergsskolan, att besöka skolan i januari vid nästa demokratiberedning. Förslag är att mötet hålls i cafeterian på Högbergsskolan för att
på bästa sätt kunna möta eleverna.
Demokratiberedningen tycker till och ändrar i ett förslag till enkät som
Barbro gjort i ordning till dagens möte. Enkäten ska delas ut till eleverna
innan besöket på Högbergsskolan.
Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland
Ordförande Per-Arne Juhlin presenterar Idé & Utvecklingsgruppen
Karlholm-Västland som bildades 1991 och var tänkt att fungera som en
paraplyorganisation för övriga föreningar på orten.
1992 gick en av de stora arbetsgivarna i Karlholm, Rottneros, i konkurs.
Tillverkningen av board- och spånskivor togs dock över av några anställda
och startade om 1993 då de återtog ett tidigare namn; Karlit.
2007 startades dotterbolaget Kadax som främst bedrev möbeltillverkning.
2012 gick Karlit och Kadax i konkurs.
Idé och utvecklingsgruppen försökte engagera de boende i Karlholm för att
skapa framtidstro. Man hade att välja på att ”avvecklas eller utvecklas”.
I gruppen valde man utveckling och jobbade på att få med övriga ortsbor. I
oktober 2013 sökte man och fick ett bidrag på 1,7 miljoner för att återställa
brukskärnan. Pengarna användes till projekt Vändpunkten som skulle
återställa dammen och anlägga Kvarntorget. Projektet tog fyra år varav två
år helt gick bort eftersom det aldrig blev någon tjäle och marken inte klarade
av tunga maskiner.
Det arbete som pågår nu kallas för visionen Karlholm 3.0. Det är en ny era
som ska följa på de tidigare
- Järnbrukstiden 1720-1930 (version 1.0)
- Industritiden 1930-2012 (version 2.0)
- Besöksnäringen 2012 – (version 3.0)
Forts.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 40 forts.
Information och rekrytering av ideell arbetskraft har skett bl.a. genom
gruppens Facebooksida. 2 500 ideella timmar lades ner på att skapa torget
där bl.a. ortens pensionärer, fotbollslag och t.o.m. Tierps kommuns
stadsarkitekt har arbetat sida vid sida.
Många möten har även hållits i Folkets hus och dessa möten samlade folk
och gjorde att alla kände sig delaktiga. Viktigaste mötena och
vändpunkterna var i november 2013 när man hade fått reda på att man hade
beviljats pengar samt när Karlholm Strand presenterade sig.
IoU utnämndes till Årets utvecklingsgrupp 2014. En fin bekräftelse då det i
Sverige finns ca.4 600 utvecklingsgrupper! IoU är den enda gruppen i
Uppland som fått utmärkelsen. Föreningen har fått mycket uppmärksamhet
både internationellt och nationellt.
Per-Arne Juhlin identifierar några faktorer som han tror har varit grunden
till framgången:
- Alternativet till utveckling är avveckling
- Alla har en kraft
- Man som kvinna
- Gammal som ung
Tillsammans kan vi göra underverk!
Man har även haft ett bra samarbete med lokalbefolkningen, företag, Tierps
kommun och Länsstyrelsen
Gruppen arbetar nu med nya projekt och i samarbete med Upplandsstiftelsen och Tierps kommun har man lämnat in en ansökan om kanotled.
Per-Arne Juhlin nämner att ett utegym är på gång, att man planerar en
boulebana samt att bygga ut cykelvägen från dammen till fisktrappan.
Snatra brygga
Bertil Hillgren från Snatra bysamfällighet berättar om projektet Snatra
brygga. Projektet var ett EU-projekt inom Leader + programmet. Snatra
bysamfällighet blev beviljade 450 000 för projektet att fördelas på tre år.
Projektet blev sedan beviljade ytterligare 600 000 fördelat över tre år samt
avslutningsvis 140 000. Projektet startades upp 2002/2003 och har tagit
många år men nu 2017 står 19 båthus klara. Varje båthus är på 60 kvm och
där finns övernattningsrum samt plats för båt.
Forts.
Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

Forts. § 40
Karlholm Strand
Entreprenören Anders Högberg och Peter Bergström (f.d. miljöchef på
Karlit AB) berättar om återställandet och bebyggandet av Karlholm Strand.
Anders Högberg köpte området på exekutiv auktion 1993 för 275 000. 1994
togs strandskyddet bort och det var då Anders Högberg började tänka i nya
banor över hur området skulle kunna användas.
Karlholm Strand har tidigare varit industriområde under 100 år. På området
har det bedrivits sågverk, smedja och boardtillverkning. Verksamheter som
efterlämnat sopberg och föroreningar som måste saneras.
Markundersökningar och saneringar har bedrivits under fyra år. Man har
tagit bort 14 meter höga sopberg på 10 hektar mark.
Efter att marken har sanerats har området förberetts för nya verksamheter.
Nya bolag har bildats och marken har styckats av. 60 lokalfastigheter har
förberetts varav ca.20 av dessa är klara. Fastigheterna är på 45–400 kvm.
Förberedelse har pågått inför en snabb byggstart t.ex. har man förberett
tomter för radhus med strandtomt. Kustremsan är på 2,8 km och det finns
inget strandskydd. Tillstånd för att anlägga brygga, komplementbyggnad
samt bostadshus finns för tomterna.
Planen är att göra iordning hamnen för 500 båtar.
Till våren räknar man med att kunna öppna upp Karlholm Strand och att
öppna restaurangen. Sedan kommer allt att ske etappvis.
__________________________________________

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.
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