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Hemsidan: www.hargshamn.nu Karina Hafdell Åström har ansvarat för hemsidan samt har tillsammans med
tidigare webbredaktör Martin Eriksson förberett övergången till ny uppdaterad version av hemsidan. Den nya
versionen kommer att lanseras i början av 2019.
Hemsidan har även detta år varit välbesökt.

Fastighet:
Ansvariga för fastigheten har som vanligt under året arbetat med ett flertal olika projekt. Bland annat har man
bytt alla lamporna till energisnåla LED-lampor, bytt tre toalettstolar, installerat en ny luftvärmepump i A-salen.
Allt löpande underhåll och praktisk arbete, ute och inne, har skötts under ledningen av ansvariga för fastigheten
under månadsvisa fixardagar, där ett varierande antal medlemmar har deltagit.

Biblioteket:
Biblioteket har varit öppet under torsdagar mellan 18 -19. Vi har fortfarande ett bra urval av böcker från
kommunens bibliotek. Böckerna har bytts ut var tredje månad som tidigare. Tyvärr har användandet av
biblioteket minskat ytterligare. Biblioteket har även haft öppet under alla aktiviteter på Folkets hus.

Loppis:
Vår loppis har fått ta emot bra varor från medlemmar och andra. Urvalet har varit fortsatt sparsam. Vi har tagit
emot mindre mängd böcker och kläder. Även loppis har haft öppet under alla aktiviteter på Folkets Hus.

Trädgård:
Sommarens torka har krävt extra satsning från trädgårdsansvariga. Mycket arbete med vattning har behövts.

Camping och lägenheten:
Arbetare från hamnen har även detta år hyrt campingplatser året runt. Och gett därmed välbehövligt tillskott i
kassan.
Lägenheten har också hyrts av företag som har arbetare i hamnen långa perioder.

Servering
Serveringen har varit öppen vid alla tillställningar under året. Förutom detta har Folkets Hus haft servering för en
större privat fest, med ca 90 gäster. Folkets Hus har under åren myntat begreppet ”Båtklubbsmackor”, vilka har
serverats under Båtklubbens årsmöte. Under 2018 har dessa serverats även till Hargshamns
Fiskevårdsföreningens årsmöte. Och nu i dag vid årsmötet får vi själva njuta av dessa läckerheter!

Aktiviteter under året på Folkets Hus
De flesta av arrangemangen under året finns beskrivna på vår nya hemsida under fliken: Dokument - evenemang
under 2018.
Här följer en lista i datumordning:
11.1
Berättarkväll med May Strandberg om konsumentfrågor
26,1
Fredagsmys med Olvis
17.2
Konsert med Cecilia Kyllinge och kompani
24.2
PUB/ danskväll med QCuts
16.3
Fredagsmys med Spinning Jennies
30.3
Påskloppis
12.4
Modevisning
03.5
Diskussion kring landsbyggdfrågor med Po Tideholm, ett samarrangemangmed FHP föreningen
Hela landet ska leva, moderator och inbjudna politiker
02.6
Strömmingsfestival
22.6
Midsommarfirande
28.6
Barnteater Borgmästaren
29.6
Konsert: Balkanorkestern Kizelo Mleko
15.8
Cirkus Cirkör, föreställning samt pröva på cirkus
8.9
Höstmarknad
11.9
Vattenfalls informationsmöte
17.9
Säg Algots det räcker, Nostalgishow med Cecilia Kyllinge o Co
09.10
Modevisning
20.10
PUB och musikkväll med ”You and me”
06.10
Världens Barngala
13.11
Konsert med Rickard Söderberg, Kerstin Avemo och Johan Reis
19.11
YOGA
25.11
Julmarknad
26.11
YOGA
03.12
YOGA

Förutom ovannämnda aktiviteter har Club 82 fortsatt att arrangera danskvällar varje månad.
Det har arrangerats 1 fotoutställning: Kurt Hafdells naturfoton från Harg/Hargshamn med omnejd.
Grounding har fortsatt på måndagar och SyLan har samlat hantverksintresserade till fredagskvällar en
gång/månad.
Ett par tovningstillfällen har vi också haft. Under sommaren påbörjades tovningen av ljudabsorbenten. Arbetet
med den har fortsatt under hösten dels på Ullmarknaden i Österbybruk och dels under vår egen höstmarknad i
september. Resultatet har blivit ett riktigt konstverk som också har en praktisk funktion.
Lokalerna har hyrts ut till privata tillställningar av olika slag.
Som synes, används lokalerna flitigt till många olika aktiviteter.
Det finns trots allt möjlighet till flera att boka lokalerna, speciellt under sommaren samt under vardagarna.
Verksamhet i siffror
Medlemsantalet:
Betalande medlemmar 220
Nya medlemmar under året 5
Årets överskott:112600

Våra visioner För Folkets Hus och planeringen framåt
Under året har flera nya medlemmar aktivt deltagit i arbetet kring huset, trädgården och arrangemangen i huset.
Glädjande att så många vill vara delaktiga i det som händer i föreningen.
Vi fortsätter att arbeta för att vårda huset för att det ska förbättras och hålla många år till.
Tanken om en gemensam höstfest för alla föreningar och deras medlemmar hägrar fortfarande. Vi försöker
utveckla den tanken tillsammans med andra föreningar.
Fr.o.m. m 2019 kommer Club 82 danserna arrangeras i Folkets Hus regi. Vi ville se att de väletablerade
danskvällarna kan fortsätta även efter att tidigare arrangörerna har slutat.
Tillsammans med föräldrarföreningen har det diskuterats vad föreningarna kan erbjuda till de ungdomar som
definitivt har lämnat lekhörna-åldern bakom sig. Ett alternativ som kom upp var att flytta biljardbordet till
biblioteket. Planeringen pågår om andra alternativ.
Annonsering och marknadsföring av våra aktiviteter måste vi bli bättre på. Framför allt mot personer som inte
använder internet. Marknadsföringen via olika hemsidor och Facebook har blivit mycket bättre. Men med tanke
på att medelåldern på personer som besöker våra aktiviteter är relativt hög, är det troligt att många av dem inte
hämtar information via internet. Hur kan vi nå dem? Hur vill de bli kontaktade? Med hjälp av PRO? Eller andra
föreningar?

Sponsorer:
Östhammars kommun
Restaurang Zorbas
SKB
Hargs Hamn AB
Björsbo Shipping
Skavanken
Coop Extra
Konsum i Östhammar
AKA
Apoteket i Östhammar

Stort tack till Hargs Skytteförening. Föreningen avvecklade sin verksamhet och skänkte kvarvarande
tillgångarna till Folkets Hus.
Som alltid, arbetar alla styrelsen ideellt. Vår belöning är att vara delaktiga i en rörelse som växer och har ett
varierande utbud av aktiviteter för att kunna vara en samlingsplats för olika åldersgrupper och för personer med
olika intressen.

