
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar 2022-01-13  

Återkopplingar 

Vattenmötet 
Av experter på olika området förmedlades information om:

-Hargsvikens ekologiska och kemiska status, åtgärdsbehov, invasiva arter.

-Rapport om inventeringar av fiskbestånd runt Hargshamn samt åtgärder för att främja 

 fiskvandring.

-Resultat av återkommande provfiske i Galtfjärden.


Hamnen informerade bl.a om hur muddringen avlöpt och hur man jobbar med egenkontroll bl.a 
med avseende på provtagning av lakvatten.  Muddermassorna som tog upp och avvattnades 
kommer återanvändas inom hamnområdet då provtagning visat på låga halter av bl.a PAH.

Lisa Landberg, miljöansvarig på hamnkontoret, betonar också hur viktigt och välkommet 
det är att vi som bor i närområdet hör av oss när verksamheten påverkar oss negativt 
(buller, lukt damm etc). 

Kommunens miljöchef, Johan Nilsson, informerade om kommunens arbete med miljötillsyn.

En disponeringsmiss i mötet ledde till att den efterföljande frågestunden blev mycket kort.

Dock besvarades en del frågor fortlöpande under mötets gång. 


Ekonomisk redogörelse 2021.  
 17 500:-   Årlig pott

    -800:-    Lokalhyra möten 2020

 -2 721:-    Virke till bro -Myrans Stig

    -740:-    Betong skruv mm.till brofundament, Kattugglebron Myrans stig,

 -1 401:-    Diverse byggmateriel lås mm. Myrans Stig och markduk till gångstråk.

 -2 420:-    Välkomstskylt Myrans Stig, samt skyltmateriel till insektslådorna. 

 -1 958:-    Frakt av sten till anläggning av gångstråk, Skadeservice.  

 -1.728:-    Medverkan kartguiden 2022. 

 -3 000:-    Lokalhyra möte 2021  (8x300:- samt 1x600:-)

———————————————————————————————————-

  2 732:-     åter till kommunen. 

(Kommunen betalade annonsen för vildsvinsmötet) 

Dagens punkter 

Belysning av välkomstskylten utmed 292:an.

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


Vildsvinsfrågan  
Vi håller fortsatt kontakt med arrendejägarna på Hargs Bruks marker. 

-Två jakter inplanerade under januari månad. 17 fällda vildsvin i området direkt söder om Hamnen 
på de tvåsenaste jakterna. 


Vi uppvaktar kommunen för att höra hur det går med tillståndet för drevjakt genom kommunens 
skogsområde och passar även på att fråga om arbetet med beställning av röjning och gallring i 
skogen och utmed vägarna har påbörjats. 




Vad skall vi lägga fokus på under det kommande året?  Diskussion. 

Affären. Vi tar förnyad kontakt med entreprenörer.


Vi fortsätter bevaka sophanteringen och Vattenfalls tänkta askfragmentering.   
Ett möte med hamnen under våren är aktuellt.


Möte/möten med kommunen 
Vi bokar tillsammans med föräldraföreningen in möte/möten  med kommunen för att få till en 
överenskommelse med förening om lekparken där bl.a grillbänk, extra sittbänk, samt belysning 
ska behandlas).

Rekreationsområdet för fotbollsplanen dit hundrastgården ska flyttas under 2022 står också på 
dagordningen. Där behöver vi bl.a behöver se över hur vi kan vildsvinssäkra fotbollsplanen samt 
dika utmed skogssidan för att göra planen mindre vattensjuk. 


Anläggande av gångstråk från Braxenbolsvägen till busshållsplats utmed väg 292 
Markägare (Hargs Bruk) kontaktas.


Slyröjning i den kommunala skogen och utmed vägarna är aktuellt. Hargs Bruk kontaktas vad 
beträffar sly utmed skogsvägen. 


Pulkabacksområdet  Arbetslag för ytterligare förbättring av området med en slyröjningsinsats i 
september är aktuellt. Kan Hargs Bruk medverka i slyröjning?


Kompletterande röjning av skogsdungen invid lekparken 
Vi planerar in arbetsdagar under vårvintern för ytterligare röjning. Ris samlas liksom förra året ihop 
för bortforsling med skotare.

Entreprenör kommer också ta ner ett antal granar intill Folkets Hus tomt. Dels för att få in mer ljus 
i området men även för att få bort ett bestånd som angripits av granbarkborre under 2021. 
(Angreppet är inrapporterat till Östhammars Kommun tidig höst 2021)


Låghöjdsbana, mountainbikebana är ett par idéer för lekparkens fortsatta utveckling. 


Bussfrågor.  Fler busskurer i och intill samhället efterlyses. Finns möjlighet att utöka antalet turer 
så att fler kan välja bussen framför bilen?


Övrigt  

Plagg med tryck ”Hargshamns Bygderåd”. Vi tar in kostnadsförslag.


Pendlarparkering i Hargshamn, 

Finns möjlighet till detta?

-Frågan har inkommit från boende en bit utanför samhället.

Vi undersöker parkeringsmöjligheter intill gymnastiksalen. 

Flistuggens verksamhet intill samhället ger upphov till mer buller än tidigare år. Boende på 
skogsvägen har också upplevt att det dammar mer än tidigare.  Vi kontaktar Hargs Bruk. 

Vägar 
Ojämnheter i väg 292 innan hamnområdet orsakar oljud från tomma lastbilscontainrar, 

Mitträfflor i vägen intill samhället ger också upphov till störande ljud när lastbilar kör på dessa.   


Campingen har haft inbrott och skadegörelse.


Nästa möte onsdag den 26/1 kl 18.30 i Hargshamns Folkets Hus. 


