Verksamhetsberättelse för Hargshamns Folkets Hus 2019
Verksamhetsåret:

2019-01-01 – 2019-12-31

Styrelsemedlemmar under 2019:
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Vice ordförande
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Sekreterare
Ledamot
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Karin Åhström
Arto Tanskanen
Anders Jarmar
Erik Ljungholm
Peter Jansson
Fredrik Carlquist
Britt-Marie Larsson
Monica Thilander
Elisabeth Gustavsson
Eva Tanskanen
Karina Hafdell Åström
Ulla-Britt Norman
Gunnar Nilsson

Revisorer:

Nils Engerdahl.
Evald Mattsson.

Möten:

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och ett konstituerande möte under året samt ett
antal planeringsträffar.

Hemsidan:

Karina Hafdell Åström har ansvarat för hemsidan, www.hargshamn.nu, och har även startat upp en
välbesökt facebooksida ”Hargshamns Folkets Hus”. Hemsidan har även detta år varit välbesökt.

Fastighet:

Ansvariga för fastigheten har under året arbetat med ett flertal olika projekt. Bland annat har b-salen
förvandlats till ett fint galleri. En luftvärmepump har bytts ut. Allt löpande underhåll och praktiskt
arbete, ute och inne, har skötts under ledningen av ansvariga för fastigheten och dess omgivning.
Under något som vi kallar fixartisdagar, har ett varierande antal medlemmar deltagit i arbetet med att
hålla fastigheten i trim. Det elektriska har även fått en översyn med bland annat nya jordfelsbrytare.
Ljudanläggningen har uppdaterats med bl.a nya myggor.
Belysning och fläktar har uppdaterats och kompletterats mm.
Vi har anlitat proffs till städningen i Folkets Hus vilket underlättat för alla.

Brandskyddsarbete har skett kontinuerligt för att möta upp de krav som ställs från
brandskyddsmyndigheten.
Biblioteket:

Biblioteket har varit öppet torsdagar mellan kl. 18.00 -19.00.
Biljardbordet har flyttats och numer kan ungdomar själva få vistas i både biblioteket och biljarden
med målsmans överinseende.

Loppis:

Loppisen har haft öppet i samband med flera av Folkets Hus aktiviteter.

Camping och lägenheten:

Campingen har haft tre fasta hyresgäster.
Lägenheten har också hyrts av företag som haft arbetare i hamnen,. Den har med något undantag varit
ledig från den 1:a oktober.

Serveringen:

Serveringen har varit öppen vid alla tillställningar under året. Köksansvariga och medhjälpare har
gjort en heroisk insats under årets alla evenemang. Det har också diskuterats nya kökslösningar för att
underlätta för de som arbetar i köket. Styrelsen har därefter beslutat att en ny köksö skall byggas
under nästkommande år för att underlätta arbetet i köket.

Aktiviteter:

De flesta av arrangemangen under året finns beskrivna på Folkets Hus hemsida .
27/1
3/2
7/2
13/2
16/2
7/3
26/3
28/3
19/4
2/5
25/5
1/6
21/6
13/7
19/7
28/7
9/8
29/8
8/9
26/9
28/9
28/9
12/10
24/10
1/11
16/11
24/11

Invigning av den tovade bonaden.
Tonsatta texter av Stig Dagerman.
Berättarkväll med Signhild Backström.
Båtklubbens årsmöte.
Pubkväll.
Berättarkväll om järnvägen.
Modevisning.
Kyllinge. Teater och musik. ”Elvis Presley och Janis Joplin”.
Påskloppis.
Konsert FJK.
Vallokal, uthyrt till valnämnden. Europaparlamentsval.
Strömmingsfestivalen.
Midsommarfirande med Nina och Jon.
Konsert med Doug Seegers.
Imitatör Mats Strandberg.
Barnteater, Mio min Mio.
Norrtälje Countrybrudar.
Sjöfartsverket, farledsfördjupningen.-Öppet möte i samverkan med Hargshamns Bygderåd.
Höstmarknad.
Modevisning.
Barnteater.”Maja och Bobbo”.
Konsert, Tommy Lyander trio, utställning T. Lyander.
Världens barn. Insamling med musik och teater. Samtidig visning av hamnen.
Författarkväll med Ulrika Amador.
Cirkus Cirkör.
Karibisk afton med musik och dans, Hans Lagénius m.fl.
Julmarknad.

-Förutom ovan nämnda aktiviteter har Club 82 fortsatt att arrangera uppskattade danskvällar en gång i
månaden med sommaruppehåll i juli. Verksamheten bedrivs numer i Hargshamns Folkets Hus regi.
-Utställningar med konst, foto, och handarbete har ordnats i Galleriet.
-Grounding har fortsatt på måndagar.
-SyLan har samlat hantverks-intresserade en fredagskväll/månad.
-Tovningskurs har hållits.
-Vi har även bjudit in alla som jobbat med strömmingsfestivalen till en trevlig kväll med mat och
musik.
-Lokalerna har hyrts ut till privata tillställningar och föreningsmöten av olika slag.
-Vi har i samarbete med Hargshamns Bygderåd ordnat valborgsmässofirande.
-Hargshamns bygderåd (f.d Harg och Hargshamns utvecklingsgrupp) ingår numer som en fristående
arbetsgrupp inom Hargshamns Folkets Hus organisation och finns även representerade i Hargshamns
Folkets Hus styrelse.
Medlemmar, ekonomi.
Betalande medlemmar 220 st. varav 6 st. nya.
Intäkter från evenemang och aktiviteter:
Hyresintäkter:
Kassa vid årets utgång

298 tkr. -jämfört med 182 tkr. för 2018.
116 tkr. -30 tkr. mindre än 2018.
710 tkr.

Årets resultat 19 tkr. får anses som mycket bra med tanke på de stora investeringar, (ca 100 tkr. mer än
2018), som gjorts under 2019. Där bl.a renoveringen av galleriet och investering i en ny värmepump
tillhör de större posterna på kostnadssidan.

Sponsorer:
Kulturen Uppsala region
Östhammars kommun
Restaurang Zorbas
Hargs Hamn AB
Skavanken
Coop Extra Konsum i Östhammar
AKA
Apoteket i Östhammar
Florabuketten
Sponsorer - Världens barn tillställningen:
Hargs Hamn AB
Björsbo shipping
Delka Produkter
Jaco
Zorbas
Pålgårds
El Larsson
Ebba Skor
Coop Extra - Gröna konsum
Flora Buketten, Lotta
Östhammars Jakt och Sportskytte
Utställare på höstmarknaden
Tommy Lyander
Ica Hörnet Uppsala
Folkets Hus medlemmar ,
Solgården HVB

