
Verksamhetsberättelse 2019 för Hargshamns Bygderåd, (tidigare 
Harg- och Hargshamns utvecklingsgrupp). 

Vi har genomfört en omorganisering av utvecklingsgruppen och inlett ett nära samarbete med Fol-
kets Hus-föreningen i  Hargshamn. I samband med detta bytte vi också namn till Hargshamns 
Bygderåd. Vi arbetar nu som en fristående arbetsgrupp inom Hargshamns Folkets Hus organisa-
tion. I samband med denna omorganisering så lämnade Peter Rödin och Madeleine Jansson 
gruppen efter lång och trogen tjänst. 

Bygderådets medlemmar vid årets utgång: Erik Ljungholm, Monica Thilander, Ove Öst, Fredrik 
Carlquist (ny). 

Nedan följer en kortfattad redogörelse för vad vi arbetat med under det 
gångna året. 

Vi har: 
-Rapporterat om plogskador på Hargsvägen vilka blivit åtgärdade. 
-Arrangerat ett studiebesök till Vattenfall Värme i Uppsala och bildat en arbetsgrupp som bevakar 
och jobbar vidare med sopfrågan. -Kunskapsinsamling pågår. 

-Dragit ihop ris, sökt polistillstånd samt ordnat markägarens och båtklubbens godkännande för 
majbrasa. Vädrets makter gjorde det dock olämpligt att elda. Firandet genomfördes i samverkan 
med Hargshamns Folkets Hus.

-Projekt strömmingsfestivalen arrangerades för femte året och blev som tidigare år en succé Ut-
vecklingsgruppen (numer bygderådet) var under Peter Rödins ledning sammanhållande för eve-
nemanget där Folkets hus, fiskevårdsföreningen, båtklubben, campingen, PRO och föräldraföre-
ningen samverkat. Peter kommer glädjande nog arbeta vidare med festivalen även 2020. 

-Påverkat kommunen att utföra asfaltering av Smeds- och Björkvägen.

-Gjort Hargs Bruk AB uppmärksamma på behovet av att laga den gamla träkajen nedanför                          
Solgården. Kajen är nu åtgärdad.

-Sponsrat Hargshamns Folkets Hus med annonseringen till valborg och midsommarfirandet. 

-I Östhammars kommuns besökskarta 2019, liksom tidigare år, bidragit med 1500:- + moms för 
inramningen av ortens annonsörer med texten ”Välkommen till Hargshamn”. 

-Sett till så att gräsytor vid lekplatsen och skolan har klippts och att fotbollsmål vid lekplatsen har 
ställts upp. 

-I samarbete med Hargshamns Folkets Hus ordnat ett öppet möte med Sjöfartsverket, Hargs Hamn 
AB och Lantmännen beträffande den kommande farledsfördjupningen. 

-Spridit information om flisning av stormfällen efter Alfrida och sett till så att kommunen sopat ga-
torna efter detta. Tack till kommunens R. Morin för snabb åtgärd! 

-Sett till så att hamnen försöker styra bort så mycket som möjligt av lastbilstrafiken vid tiden då 
barnen väntar på skolskjuts. 



-Startat en arbetsgrupp som undersöker möjligheterna att få till en automatisk livsmedelsbutik. 

-Bevakat jakten som bedrivs runt Hargshamn och även pratat med kommunen om hur vi agerar 
framöver, när vi nu inte kan förnya skottillstånden för våra lokala jägare på kommunens mark. 

-Börjat undersöka möjligheterna med sommartåg 2021 till Hargshamn. Ett kommande arbete som 
kommer ske i samarbete med Österbybruks utvecklingsgrupp och andra aktörer längs sträckan 
Örbyhus-Hallstavik. 

-Deltagit på möte med utvecklingsgrupperna den 18/11 och svarat på remiss till kommunens kon-
sult  M. Sandberg som fått i uppdrag att genomlysa hur kommunen kan organisera sitt arbete med 
”Attraktivitet & Marknadsföring”. Vi har även anmält oss till en workshop angående RUS, vilken 
blev inställd p.g.a. för få anmälda deltagare. 

-Hållit månatliga arbetsgruppsmöten där vi diskuterat och lagt upp kommande arbete. 
Tre medlemmar i Bygderådet sitter också med i Hargshamns Folkets Hus styrelse. På dessa mö-
ten har Bygderådet en egen punkt på dagordningen där vi fortlöpande rapporterar om vårt på-
gående arbete. 

-Arrangerat ett öppet möte den 24/11 där vi bjudit in allmänheten och Micaela Zachrisson från pro-
jektet ”Attraktiva och levande orter”. Mötet annonserades ut i Annonsnytt och med ett separat flyg-
blad som delades ut till samtliga hushåll med postnummer 74250 och 74295. 

-Liksom tidigare år ordnat med en julgran till centrum. I samband med granresningen ordnade vi 
detta år också en uppskattad glöggprovning med fyra sorters glögg, (alkoholfri), samt must och 
kakor till de små. Fredrik Carlquist sponsrade med gran från Braxgårdens marker. Till kommande 
jul har vi också införskaffat mer belysning till julgranen. 

Hargshamns Bygderåd finns nu också med på Hargshamns Folkets Hus hemsida. 
Här kommer vi fortlöpande lägga upp information om vårt arbete. Vi nyttjar även den externa Face-
book-sidan ”Hargshamn... Kustens skönhet!” samt den nya anslagstavlan för att kommunicera med 
de boende i bygden. Vi har också satt upp en förslagslåda vid entrén till Hargshamns Folkets Hus. 
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