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Öppet i Tivedstorp
November stängt.
December Julbord
Ett klassiskt julbord dukas upp
1:a adventshelgen
25/11 kl 19.00
26/11 kl 12.00 samt 19.00,
27/11 kl 12.00
2:a adventshelgen
2/12 kl 19.00,
3/12 kl 12.00 samt 19.00,
4/12 kl 12.00 årets sista julbord.
Mer info om livet vid Tivedstorp och julbordet finns som
att läsa på www.tivedstorp.se eller Facebook.
Det har varit en intensiv sommar för Marja och Jukka,
som redan nu ser fram emot och planerar för nästa år!
Samarbete har inletts med en välrenommerad kock
från trakten, Artu Aitoharju från Fagerlid. Arto har under
många år undervisat kockelever i Örebro och Motala.

Under sommaren har det ordnats både bröllop, dop
och födelsedagskalas i Tivedstorp. I juli var det förfestival med musik. Nästa sommar så planerar Jukka
en festival i två dagar!
Rötter i Tiveden, gick av stapeln i juli med gäster från
olika delar av Sverige.

Julklappstips?!
Snart är det jul och vad ska man ge i julklapp till alla
som redan har allt? Ge bort några timmars arbete i
Tivedstorp. På nästa sida finns några förslag på vad
man kan göra. Styrelsens förhoppning är att det finns
folk som kan tänkas sig att göra en begränsad arbetsinsats. Kom gärna med egna förslag - utifrån ditt
intresse.
Aktieägare !
Vi vill gärna ha ett livstecken från dig.
Infobladet - är det nåt att ha?
Skriv en rad eller ring och berätta!
Epost: anikar@telia.com
Post: TUVA-Nytt / att A Karlsson, Sörbytorp,
696 92 Askersund
tfn 0583-62025

Höst - skördetid
Tuvrågen är skuren och står på tork. När den tröskats så
får vi nytt utsäde till nästa år. Ska vi bränna en ny svedja?
Slåtterdagen i juli blev en lyckad dag. Vi var många som
deltog. Vid dagens slut så var halva “ängen” slagen och
en hässja hade gjorts. Senare så gjordes såtor och räfsades upp ordentligt. Höet får inte ligga kvar på marken
utan måste bort om man ska få fler ängsblommor. Som
man sår får man skörda heter det...bort med pinnar och
grenar, inga höga stubbar i gräset - då går slåttern som en
dans nästa år!
Tänk om vi nästa år kunde ställa till med ett riktigt
slåttergille! Först arbete sedan fest!
Gärdsgårdskursen i augusti lockade 13 deltagare - Här
fanns folk från Mariefred, Kopparberg och Stockholm! Vi
hade en trevlig söndag tillsammans och lärde oss mycket
av landskapsvårdare Joakim Lilja, som var vår handledare.

Visioner
Efter mycket praktiskt arbete under vår och sommar så
pratades det på styrelsemötet i september om att TUVA
- är mycket mer än bara Tivedstorp.
Det är dags att lyfta blicken över de vardagliga bekymren. Klart att vi får kämpa vidare bland gräs, sly och
vattenledningar, men för att komma någon vart så får vi
sikta lite högre än att hålla näsan över asp- och björkslyet som växer minst en halvmeter om året!
Tivedstorp behöver betande djur! Genom att sätta upp
ordentliga stängsel så är det lättare att få någon att placera djur där på sommarbete.
“Vi vill att Tivedstorp ska bidra till bygdens utveckling,
skapa arbetstillfällen, samt att vi som bor i bygden ska få
möjlighet att styra utvecklingen utifrån vår egen vilja.”
Så har formulerats ibland och det gäller fortfarande.
Detta ska vi göra under de mörka vinterkvällarna.
En hemsida för TUVA där aktieägare och andra kan läsa
om vad vi jobbar med i TUVA: samt en informationsfolder om TUVA bl.a. kommer den att läggas ut i
gästrummen.
Planera för ett nytt arbetsår - vi behöver grupper som
kan åta sig att göra en liten insats för ett ännu snyggare
och trivsammare Tivedstorp. Här kommer förslag till
områden där du kan göra en insats.
“Blomsterlandet” vid Fähuset - De första sekunder när
man möts avgör vilket intryck andra får av oss! Vill du
vara med och ta ansvar för att ge det första positiva
intrycket av Tivedstorp? - Det vill jag gärna göra tillsammans med dig! Hoppas vi blir många, idéer saknas
inte. Men orken tryter om man ska jobba ensam./Anita
Stallet behöver ny vårkappa - ett handfast, avgränsat
arbete, som en grupp fixar på någon dag. 2012 års
modefärg är Falurött, som TUVA håller med så klart.
Glöm inte att anmäla dig!
Stängselgrupp- att under Arnes ledning hålla koll
på/sätta upp fårstängsel.
Vi behöver mötesplatser i bygden, platser där vi träffas,
pratar och utvecklar våra idéer. TIllsammans kan vi
komma långt. Detta är bara en början...

Hur anmäler jag mig?
Mejla anikar@telia.com eller ring 0583-62025
Den som först anmäler sig - får en Tivedsostkaka!

Vad kan du göra för TUVA?
Vad skulle du vilja att TUVA gör?
Vad kan TUVA göra för bygden?
Styrelsen funderar på vad TUVA i egenskap av aktiebolag/bygdebolag kan åstadkomma? Vad tycker du som
aktieägare?

Det är vi som försöker göra det bästa
möjliga av TUVA genom att arbeta i
styrelsen.
Vi har lång arbetslivserfarenhet och en del av oss är numera pensionärer - med stort ideellt engagemang inom föreningslivet.
Nils-Olof Tivemyr (ordförande) : 60-årig polis med fru
och tre barn. 2003 flyttade min fru och jag från Askersund
till släktgården i St Mosshult, Tived, där jag ägnar min fritid
åt skog och mark. Har bin och är bitillsyningsman. Mitt
intresse för båtliv har gjort att jag tagit skepparexamen.
Politiskt engagerad i Laxå kommun. Jag sitter med i fullmäktige, byggnadsnämnden och Laxå Vatten AB samt är
tillförordnad vigselförrättare i kommunen.

Gunnar Nord (sekreterare): Stockholmare, civilingenjör i
kemiteknik, pensionär sedan sommaren 2010.
Dessförinnan (de senaste 25 åren) chef för det nordiska
dotterbolaget till ett amerikanskt specialkemikalieföretag.
Gift (med Kerstin Häggstam, därav min mångåriga anknytning till Tived), två barn, ett barnbarn. Hobbies:
Längdåkning på skidor, bågskytte, huset i Tived. Sitter
också i styrelsen för Skolhusföreningen, jobbar som guide i
Nationalparken och är engagerad i bågskyttesektionen i
Tiveds IF.
Roger Hammarström (ekonomi): född 1943 och uppvuxen i Skeppshult. Nu pensionär som varit planeringsdirektör i
Jönköpings läns landsting. Delägare i fädernegården och
har renoverat eget hus från grunden. Släktforskar och är
redaktör för tidskriften Undenäsbygden. Tivedstorp behöver
mycket underhåll samtidigt som företagets ekonomi måste
förbättras, därför är det viktigt att många hjälper till.
Anita Karlsson (information) : Bibliotekarie som arbetat
på läkemedels- och telekomföretag under 30 år. Studerat
bl. a etnologi! Vill bevara kunskap om gamla hantverk,
byggnadsvård och natur. Engagerad i Norra Aspamarkens
bygdelag, Gör bl. a hemsidor för både hembygdsförening
och idrottsförening i Tived. Ivrar för bredband i Tiveden!
Arne Gribing: Pensionerad försäljningsingenjör (tung
mekanisk utrustning). Lena och jag bor på liten gård,
Anderstorp söder om Finnerödja och sköter om hästar och
får mm.
Är styrelsemedlem i föreningen Ridleder Tiveden samt
medlem i Finnerödja hembygdsförenng.
Inga Fransson: är bosatt i Götene, diakon och nybliven
pensionär. Säsongen 1999 var jag föreståndare för IM på
Tivedstorp, en härlig sommar med många besökare. Natur,
miljö och människor intresserar mig, därför ser jag stora
utvecklingsmöjligheter för TUVA. Mina kontakter inom kyrkan delar jag gärna med mig av. Väl mött i Tivedstorp!
Peter Hylmö
Första gången jag kom till Tivedstorp var 1959, året då IM
startade. Jag var då 10 år och det blev kärlek vid första
ögonkastet; både till naturen och bygdens historia. Bland
mina intressen kan nämnas ett eget torp, skog och allt som
lever i naturen.

Jag arbetar som konsult inom livsmedel; åt industrin
samt med undervisning på olika lärosäten.
Stig Hansson
TUVA:s erfarne mentor som finns på Gotland

