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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 2020 varit följande: 

 

Ordförande Madeleine Larsson  

Vice ordförande Runar Adamsson 

Kassör Vivianne Andersson  

Sekreterare Anita Karlsson Adjungerad ej vald av årsmötet 

 

Ledamöter 

Nina Borgmann 

Joacim Cleryd 

Lina Vessman 

 

Suppleanter 

Mia Cleryd 

Ralph Borgmann   

Kristina Mjörndal  

Arne Olofsson 

Lars-Olof Sohlberg 

Marlies de Kort 

Karl-Arne Blom 

 

Revisorer  

Nils-Olof Tivemyr 

Lennart Eriksson 

 

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:  

200113 , 200210, 200511, 200608, 200810, 200914, 201012 

 

Årsmöte  

Årsmöte hölls i Tiveds skola 9 mars 2020 

 

Cykellederna 

Som vanligt är cykellederna välbesökta. Detta år fick vi hjälp med skyltningen från 

kommunen. Ett cykelprojekt drivs av kommunen och Lisa Zanto som är anställt av 

projektet hjälpte oss. 

 

Sannerudsmarken 

 

Inställt på grund av Covid-19 

 

Bredband via fiber 

Den sista informationen är att det kommer bli fiber på etapp 3. 



 

Konst i Ring  

Konst i ring 2020 

Planeringsmöte 18 januari 

Inspektionsrunda 26 april. 

Vi blev ju beviljade medel av TUG för 2020 års upplaga av Konst I Ring. Vi skulle fira 

det tjugonde året. 

Johan tillverkade en tjuga i armeringsnät! 

Årets tema var "De fyra elementen". 

På grund av pandemi och därtill hörande restriktioner, så blev det inte så mycket med 

det planerade programmet. 

Annonser hade vi i Laxå-Nytt, Askersunds-Nytt och Hova-Nytt. 

Någon invigning blev det ej. Endast att vi öppnade utställningen lördagen den 13 juni 

kl 11: 

Några sidor är skrivna i gästboken. 

 

Turiststugan  

Turiststugan är såld till Tiveds handel i befintligt skick. Detta gjordes dels på grund av 

att vi inte vill betala en hyra till markägaren, det har kommunen betalat innan, men från 

årsskiftet slutade man med detta. Dels måste stugan rustas upp. 

 

Lekparken 

I lekparken har inget hänt mer än att den underhålls. 

 

Naturvårdsråd Tivedens Nationalpark  

 

TUG har en representant från styrelsen som är med på dessa träffar. 

 

Hemsidor 
TUG har sedan drygt 15 år tillbaka använt Binero som webhotell.  Det har under alla 

fungerat bra med kunnig och vänlig support som ställer upp när det krånglar till sig.  

Binero har under åter omorganiserats och webhotelldelen, Websupport, ingår i sedan 

2020 i Loopia. 

Olika hemsidor har haft sitt hem på webhotellet under åren.  TUG står för 

webhotellskostnaderna medan domänkostnaden betalts av respektive ägare.  

www.tiveden.nu TUG är en förening utan medlemsförteckning – alla som vill verka för 

en positiv utveckling av bygden är välkomna.  Hemsidan är ett sätt att nå ut med 

information om TUG:s verksamhet till alla och envar.  Pandemin har ju fört med sig ett 

stort behov att vistats utomhus.  De mest populära sökningar har gällt cykel och 

vandring. Även Tiveds lanthandel har varit välbesökt. 

Ett tjugotal nyhetsbrev har skickats ut under 2021. 

 

www.rotteritiveden.se  Hemsidan har vaknat upp ur dvalan efter att nätverket, NBT, 

2019 upplöstes. 

Synd att inte fortsätta med ett bra domännamn och en stor läsekrets. 

Tanken är att berätta lite om folk och torp i Tiveden förr i världen. 

En tid då det bodde befolkningen var som störst i Tived.  Det finns många glömda 

livshistorier och ödeställen.   

 

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

http://www.tiveden.nu/
http://www.rotteritiveden.se/


styrelsemötena. Tack Anita för hjälpen med vår hemsida! 

Tiveds utvecklingsgrupps hemsida: www.tiveden.nu  

 

Seniorträffar i biblioteket 

 Välkommen till Skolbyggnaden i Tived. Biblioteket en mötesplats för gamma som ung 

i Tived! 

Öppet onsdagarna 15 januari – 13 maj 2020 kl. 14.00-14.00.  Det hela började bra den 

15 januari. Ett tjugotal kom, fikade, bläddrade i klippböcker och tidskrifter. 

Klippböcker var väldigt populära och inledde många samtal om gamla Tivedsbor.  Vi 

tittade på en film om Barbro Clulely och hennes Folka.  Musik med Odd Arverud en 

eftermiddag och en annan gång berättade Björn Palmqvist om Sigge Stark.  Vi hade 

trevligt och det var en ljuspunkt i veckan för många – att komma ut och träffa andra 

och fika och prata! 

Det hela tog ett hastigt slut – vi hade planerat en Våffeldag i mars – men det blev aldrig 

av.  

p.g.a. Corona!  Vi lärde oss det nya ordet ”Inställt” som sedan har legat över oss hela 

2020. 

Vi träffades några gånger under hösten med Coronasäkert avstånd i matsalen då vi 

liksom alla andra hoppas att pandemin skulle klinga ut. Så blev inte fallet.  

15 000 kronor har TUG fått av kommunens Tivedspeng till hyra med mera.  Vi väntar 

på bättre tider då vi kan spendera pengarna som finns kvar.   

Anita, Ulla och Madde har stått bakom detta arrangemang. 

Mellan 10-20 personer dök upp varje gång på våra träffar. 

 

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 2021-05-18 

Styrelsen genom Madeleine Larsson, ordförande 

 

 

http://www.tiveden.nu/

