
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar 2022-10-23  

Närvarande: Lena Novo, Erik Ljungholm, Fredrik Carlquist, Ove Öst och Jessica Makris

	          (Hampus Samuelsson har anmält förhinder att medverka på kvällens möte). 	 	
	 

Återkopplingar 


Affären, Kommunen låter meddela att bygglovsärendet är avslutat då ingen byggnation påbörjats 
inom den tidsram som gällde för bygglovet. Vi jobbar vidare med frågan. 


Remissvar på friluftspolitisk plan 2023-24 inskickad, Remissvar läggs framöver upp på hemsidan 
(www.hargshamns.nu.)

 

Kompostcontainern som på ställts upp på Stationsvägen används flitigt och riset längs vägen 
har forslats bort. 


Vildsvinsjakt den 30/10. Hargs arrendejägare drevar av den kommunala skogen intill samhället i 
samband med den jakt de bedriver i närområdet. Bök utmed Skogsvägen rapporteras. 


Gallring utförd av entreprenör vid Folkets Hus och vid Hargsvägen 31. Rishögar som vi lagt ihop 
under vårens röjningsarbete vid Sjömansgården och lekparken blev också bortforslade i samband 
med detta. 


Kort genomgång av mötet med kommunens tjänstemän den 4/10 på kommunkontoret. Protokoll 
utskickat 


Kommunen har skickat ut en gransknings-upplaga av den nya översiktsplanen, ÖP-23, där vi 
sedan tidigare medverkat till en förbättrad beskrivning av Hargshamn. Vi kompletterar det nu 
skrivna med några mindre tillägg. Översiktsplanen finns att läsa och ladda ner på kommunens 
hemsida.


Dagens punkter  

Västar: Print och Dekor har inkommit med förslag på västar och priser med text på dessa. 
Jessica jobbar vidare med frågan och försöker till nästa möte låna med sig några provexemplar i 
olika storlek och färg. (Mörk färg på västarna med ljus text är att föredra).


Fotbollsplanen: Vi har stöttat föräldraföreningen i deras ansökan om kommunalt stöd för inköp av 
nya fotbollsmål. 

Elstängslet runt planen är på under dygnet mörka timmar. En skylt som talar om detta har 
efterlysts. Erik 


Hundrastgården: Skylt, sopkorg och bänk är på gång. 

Montering av bänkbord, föreslås ske till våren. 

I skogspartiet inne i rastgården tar vi bort två gamla stagfästen i järn. 

Ekonomin oförändrad sedan förra mötet. 


Vi medverkar i kartguiden även kommande säsong och bidrar där med inramningen av annonsen 
för Hargshamn. Kostnad 1 500:-.


Besök till Dannemora Iron föreslås ske efter årsskiftet. 




Nytt från kommunen. 
Kommunen kommer ut den 25/10 kl.10.00 och inspekterar lekpark och slyröjning utifrån inskickat 
förslag på extra angelägna områden. Medverkande: Thomas Tidstrand, Henrik Sundin och 
ansvariga för arbetsmarknadsenheten (AME) som kommer utföra slyröjningsarbetet. Ove och Erik 
möter upp. 


Upphandling av entreprenör för röjning av döda granar som angripits av granbarkborre är klar 
och förväntas komma igång under vintern/kommande vår.  


Kommunen kommer avveckla kultur- och fritidsnämnden. Nämndens arbete läggs därmed över 
på ett utskott underställt kommunstyrelsen.


Öppet möte bestäms till söndagen den 20/11 kl 18.00 i Folkets hus, (galleriet). Utannonsering i 
annonsnytt samma vecka. Vi träffas i Folkets Hus en timme innan mötets början.  

Övriga frågor. 
 
Faunadepå upplagd på Myrans Stig.


Adventsgran ställs upp utanför Zorbas om det går att få till elen. Fredrik håller med gran. 


Facebooksida för bygderådet. Jessica jobbar fram ett förslag och kan tänka sig vara admin. för 
en kommande sida. 


Behov finns att röja lite mer gräs/sly utmed sidorna på pulkabacken. Ove kontaktar 
föräldraföreningen om samarbete kring detta. 


Mötet avslutas 

Ett tack till PRO för att vi fick vara i träffpunkten denna gång!  



