
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar 2021-12-05  

För inbjudna till mötet/möjliga nya medlemmar i Bygderådet hålls en kortfattad  
genomgång vad vi gör och hur vi jobbar.  

 

Återkopplingar 

Vildsvinsmötet den 9/11.  
Diskussion förs om det aktuella vildsvinsläget i Hargshamn och vad som hänt i frågan 
efter mötet. 

Hargs Arrendejägare rapporterar ett tiotal fällda vildsvin söder om hamnen. 

Kontakt hålles framöver med dessa jägare med intervall på 2-3 veckor för uppdatering om 
kommande jakter, avskjutning, avtalsfrågan mm. 


Läget fortsatt ansträngt i Hargshamn. 


Camilla Andersson, miljösakkunnig på Östhammars Kommun, skriver:

”Anders Hedberg och avtalsansvariga håller på med avtalet mellan kommunen och 
jaktlaget om att de ska få dreva på kommunens mark ut mot Hargs bruks marker, så det 
avtalet kommer snart vara på plats” 
Kommunen börjar skriva beställning av slyröjning i december.


Möjlighet att förlägga hundförareutbildning i samhället diskuteras i sammanhanget.  


Adventsgran - Ingen uppställning i år till följd av att Zorbas avslutat sin verksamhet och 
därmed även stängt av elen. 


Fyren - Båtklubben.  Kort info om läget. Peter Källman på Östhammars kommun jobbar 
med ett avtal om fyren.  Båtklubbens folks har varit och måttat upp fyren för senare 
gjutning av fundament på uppställningsplats vid båtklubben.  


Hundrastgård. Grillbänk till lekpark, fotbollsmål mm:  
Henrik Sundin - ansvarig för utearbeten på Östhammars Kommun skriver:
”Vi har tyvärr inga möjligheter att flytta hundrastgården i år som det ser ut , vi får titta på 
detta till nästa år .
Vi kanske behöver planera in nytt möte inför nästa år där vi går igenom möjligheter för 
föreningsskötsel mm.” 

Slyröjning runt gatlyktor ännu ej åtgärdat. 

Dagens punkter.

Kommunens vattenmöte onsdag den 8/12 17.30-19.30 i Folkets Hus. 
Deltar gör  representant från Länsstyrelsen, SLU, Upplandsstiftelsen, Gästrike Vatten, 
kommunen och från Hargs Hamn AB. Fiskevårdsföreningen har begärt att en ansvarig 
politiker också ska närvara. 
Ambitionerna är att se till att det tas vattenprover i Hargs Hamn, dvs i själva hamnområdet 
och att vi som bor här får veta hur fisken mår och om den är ätlig.  



Fiskevårdsföreningen vill också att resultat av provtagningar redovisas i begriplig form för 
boende en gång/år. 
Bygderådet deltar på mötet för att hålla oss uppdaterade i frågan. 

Hemsidan uppdateringar mm
Innehållet på hemsidan är nu uppdaterat och våra mötesanteckningar kommer fortlöpande 
läggas in på sidan.  

Turistkartan 2022. 
Förslag till uppdatering framtaget och förevisas på mötet 
Bygderådet bekostar som tidigare år inramningen av Hargshamnsrutan i kartan. 

Ekonomi
Ca 4-5.000 kvar i kassan idéer för dessa diskuteras. Bl.a belysning av välkomstskylt. 
-Vi har skrivande stund ej fått kostnadsredovisat annonsering och lokalhyra för 
vildsvinsmötet.

Fredrik Carlquist utses till ny kassör efter Monica Thilander. 

Övrig frågor 
-Inga övriga frågor

Mötet avslutas 

Nytt möte bestäms till söndag 9/1 kl 17.00


