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Kulturveckan ”Sköna Maj” (www.skonamaj.se) genomfördes 8-16 maj som planerat. Genom
samverkan mellan ett 40-tal olika föreningar, företag och organisationer i området Tiveden
togs ett program fram för hela kulturveckan, se bilaga. Projekt Dialog Tiveden medverkade
med aktiviteter i och kring Tiveds skola (bland annat utställningar samt sång- och
dansuppvisningar) samt hade en viss samordningsfunktion för aktiviteterna inom Laxå och
Askersunds kommungränser. Projektet medverkade även planenligt, tillsammans med andra
aktörer, för gränsöverskridande samverkan i Tiveden-området. Avslutning genomfördes vid
Vitsand i Tivedens Nationalpark.
Ett uppföljningsmöte genomfördes den 1 juni. Här diskuterades resultat och behov av
eventuella förändringar i genomförandet framöver. Här beslutades att aktiviteten ska
genomföras även i Maj år 2011.
Gruppen för lokala produkter har tagit fram ett antal lokala mathantverks-produkter som
erbjuds till försäljning, i första hand lokalt till områdets besökare genom den nystartade
turistinformationskontoret i skolan.
Man har även tagit fram en gemensam lokal etikett.
Gruppen för ”Lokal samförvaltning” har varit på studiebesök i Kosterhavets nationalpark
2010-04-27—28, där man redan arbetar enligt begreppet lokal samförvaltning. I efterarbetet
har man träffats två gånger, 2010-06-10 samt 2010-06-22 med fortsatta diskussioner i mening
att hitta former för lokal samförvaltning i området tillsammans med bland annat länsstyrelsens
naturvårdsenhet.
Arbetet med att få till en lekpark i området för lokala och besökande barn har slutförts för
året. De aktiviteter som utförts inom projektets ram är nedmontering av gamla lekredskap,
grävning för de nya lekredskapen samt iordningställande av området inklusive inköp av
sittmöbler, markplattor och bärbuskar. Lekparken invigdes i samband med Tiveds
Utvecklingsgrupps 25-årsjubileum den 29 maj.
Samtidigt invigdes även det nya konstverk som pryder entrén till Konst-i-Ring. En lackerad
plåt med naturmotiv tillverkad av Janne Rickard, en lokal konstlackerare.
I samband med Utvecklingsgruppens 25-årsjubileum hade Dialog Tiveden en utställning om
projektet, dess innehåll och inriktning.
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Genom det nybildade nätverket NBT, Nätverket för Bygdeforskning i Tiveden, medverkar
projekt Dialog Tiveden till att utveckla ”Rötter i Tiveden”, ett forum för bygdeforskning och
släkthistora i Tivedenormådet. Årets forum är förlagt till Tivedstorp, 21-25 juli, och är tänkt
bli årligen återkommande. Förutom att det här blir en ny mötesplats med en intressant dialog
om bygden och dess människor kommer en del av det forskningsmaterial om bygden som här
arbetas fram att kunna användas vid ett framtida Naturum/informationsplats i området.
I arbetsgruppen för ”Leder och sevärdheter” deltar samtliga föreningar och organisationer
som jobbar med leder i området. Man har beslutat att producera en översiktskarta i
pappersformat, skapa en hemsida, ta fram informationstavlor samt komplettera med
ytterligare leder. Grundläggande kartmaterial från lantmäteriet är inköpt. Ett arbete är påbörjat
med att införa leder och sevärdheter på det inköpta kartmaterialet.
I arbetet kring varumärket Tiveden, jobbas det med att ta fram en grafisk profil för området.
Ett antal träffar för att diskutera fram ett underlag inför kontakt med kommunikationsbyrå har
genomförts. Ett material har sedan arbetats fram, som nu ligger ute för information och dialog
med projektets deltagande föreningar, företag, organisationer mm
Boknings- evenemangs- och turistbyrån i området, ”Turistinformation Tiveden”, har
öppet dagligen, eftermiddagar, under sommarhalvåret. Här kan lokala föreningar och
företagare marknadsföra sina evenemang eller produkter. De lokala mathantverks-produkter
som tagits fram under vintern finns här till försäljning. Besökarna kan få hjälp med
information, bokningar och paketlösningar. Viss utrustning har införskaffats medan annat
hyrs under projekttiden.

Projektgruppen, DialogTiveden
genom
Ulla Tivell

Dialog Tiveden c/o Tiveds Utvecklingsgrupp, Tiveds skola, 695 97 Tived
Tfn 0584- 474040
E-post: Info@dialogtiveden.se www.dialogtiveden.se
Besöksadress: Skolbyggnaden i Tived

