
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar   2022-02-23  

Närvarande. Erik Ljungholm, Fredrik Carlquist, Ove Öst, Hampus Eriksson, Mats Ragnarsson, 
Lena Novo. 


Återkopplingar 

Vildsvin 
Avtalet mellan kommunen och arrendejägarna på Hargs Bruk är på plats så nu kommer jägarna  
vid kommande jakter enligt uppgift gå igenom den kommunala skogen intill samhället.  


Sittbänkar/vindskydd på busshållplatserna i och intill Hargshamn, Ove jobbar vidare med frågan. 


Vi har den 1/2 haft ett digitalt möte med kommunen och föräldraföreningen där följande 
togs upp: 
-Lekparkens utveckling och framtida skötsel. 

-Översyn/behov av åtgärder för att bl.a. vildsvinssäkra fotbollsplanen. 

-Flytt av hundrastgården, se nedan. 

Kommunen har ett mål att få till ett skötselavtal/tillsynsavtal med föräldraföreningen där 
föreningen ser till fotbollsplan och lekpark mot en årlig ersättning. Modellen är ett nytt sätt att 
arbeta från kommunens sida där Hargshamn kan bli först ut. 

Protokoll från detta möte utskickat till bygderådets medlemmar.


Flistuggens verksamhet.  
De ovanligt höga bullernivåerna från flistuggen denna vår berodde på att stockarna som agerat 
bullervall mot samhället nu blev uppflisade. 

Flisning sker i perioder om 3-4 dagar två gånger per år enligt uppgift från Hargs Bruk. 

För framtiden kan det vara värdefullt att kunna dokumentera ljudnivåer vid närliggande bostäder 
varför vi bestämmer att ta fram ett underlag för inköp av en decibelmätare, (gärna med 
loggmöjligheter). Mätaren ska vid behov också kunna användas i Folkets Hus verksamhet. 

-Hampus undersöker marknaden. 


Affären 
Vi har skrivit till entreprenören som svarat att man jobbar vidare med frågan men ännu ej fattat 
något beslut.


Hargs Bruk lämnar tillstånd att ta bort enstaka träd som står utmed Skogsvägen ifall de skymmer 
gatubelysningen. Vad gäller sly efter denna väg så är det som i övriga samhället kommunens 
ansvarsområde.  Någon tid för detta arbete är ännu ej fastställd. 


Dagens punkter 

Vildsvinsstängsel/staket kring fotbollsplanen diskuteras.  Vi kollar upp priser på staket med tre 
brädor, kontra fårstängsel.   

Nästa inplanerade digitala möte med kommunen är den 1/3.

Detta är en fortsättning på mötet som nämnts ovan.  
Vad kan kommunen bidra med och vad ska vi söka sponsring för? Vi inväntar svar/besked på 
kommande möte

Fredrik, Erik och Ove deltar från bygderådet. 




Hundrastgårdens flytt.  
Kommunen har budgeterat för flytt detta år och arbetet förväntas enligt uppgift ske i april-maj.  
Placering så att en del av rastgården hamnar i skogsdungen intill Sjömansgården är ett önskemål 
som framkommit från hundägare. 

Datum för platsbesiktning ännu ej fastställt. 

Fredrik, Lena ,Ove och Sandra Eriksson från föräldraföreningen deltar och tänker till kring 
placering.


Översiktsplan ÖP 
Ny översiktsplan (Politiskt styrdokument) på gång. Bygderådet har bjudits in och medverkat i ett 
digitalt möte kring denna. Fredrik. 

Synpunkter vi framfört på möten under 2021 har också arbetats in i det nya utkastet av ÖP:n. 
Översiktsplanen är en påbyggnad/fördjupande av tidigare ÖP, där boende givits/ges möjlighet att 
vara med och påverka innehållet.  

Översiktsplanen går att ladda ner från kommunens hemsida. Där finns också en 
sammanfattning av densamma.  

Belysning välkomstskylt utmed 292:an. Framme i - skylten.  

Vi undersöker hur stark ledbelysningen behöver vara och om det finns solcellsdrivna armaturer på 
marknaden som klarar av behovet även vintertid. Hampus


Gångväg till busshållplatsen vid korsningen väg 292/Braxenbolsvägen.  
Vi har fått markägares tillstånd att anlägga en mindre gångväg  så att skolbarnen ej behöver gå ut 
på stora vägen för att nå busshållplatsen. 

Gångvägen anläggs med flis som sponsras via Hargs Bruk. Fredrik leder arbetet.


Upplandsbygd 
Inbjudan till nätverksträff på Gimo Herrgård den 28/4 har inkommit och skickats ut till bygderådets 
medlemmar. OBS sista anmälningsdag till denna är den 15/3.  

Myrans Stig.  
Vi har fått inbjudan av Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen att berätta om Myrans Stig på en 
tankesmedjedag med tema friluftsliv den 24/3. Erik deltar. 


Övriga frågor.  

Röjning av ris invid lekparken.   
Vi bokar in datum via vår facebookgrupp och annonserar ut arbetsdag/dagar på 
Facebookgruppen ”Hargshamn - Kustens skönhet”. 


Förslag att plocka med området kring Sjömansgården tas upp på kommande möte

-Bortforsling av ris ombesörjs som förra året av Sven Eriksson, Sandika.


Intresse att ordna clubkvällar med tema hårdrock i Folkets Hus framförs av Mats som tar fram lite 
mer info. kring detta till kommande möte.  


Vi hälsar Lena Novo välkommen till bygderådet! 

Mötet avslutas.  

Nästa möte. Måndag den 21/3 kl 18.30. Hargshamns Folkets Hus.  


