
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar   2022-08-29 

Närvarande. Erik Ljungholm, Fredrik Carlquist, Ove Öst, Lena Novo, Hampus Samuelsson 


Återkopplingar 
Mötet med Hargs Hamn AB den i maj: 
Beslutet av hamnen att inte ta emot något luktande avfall under perioden 15/6-15/8 har varit 
mycket uppskattat och även bidragit till att problemet med flugor uteblivit. 

Problemet med läckande sopbalar kvarstår, detta år städades skären av tre ungdomar. 

-Bygderådet har tillskrivit Länsstyrelsen om en förfrågan att undersöka hur bottnarna i grunda 
vikar ser ut med tanke på skräp. 

Bygderådets möte med hamnen kommer bli årligen återkommande och i samband med Folkets 
Hus höstmarknad håller Hargs Hamn AB öppet hus för allmänheten med guidade bussturer.  


Hundrastgården är nu på plats efter samverkan mellan kommunen, bygderådet, ideella krafter i 
Hargshamn samt externa entreprenörer för markberedning och inhägnad. Förutom den tid vi lagt 
ner på röjning, samordning av olika insatser, uppmärkning av plats mm. så bidrog också 
bygderådet med jord till markentreprenörens arbete. Invigning är tänkt att ske senare under 
hösten. (Bänk, skylt och sopkorg saknas ännu vilket framförts till kommunen). 

Gräsklippning av hundrastgård sköts framgent av Ove Öst genom timdebitering. (Ove har även 
uppdraget att klippa fotbollsplanen, lekparken och grönytor vid gymnastiksalen.) 


Ljudmätare med loggfunktion beställes efter nytt underlag från Hampus. 


Grönytor och buskar vid gymnastiksalen fick en översyn av kommunen under försommaren.


Slyröjning i området kring lekparken genomfört av ideella krafter i Hargshamn under ledning av 
bygderådet. 

Lutande lyktstolpe på Hargsvägen åtgärdad efter skrivning. 


Dagens punkter 
Fotbollsplanen kommer vildsvins-säkras med elstaket som kommer vara på under dygnets 
mörka timmar. Anders Mattsson, Hargshamn och Delka sponsrar med arbetstid för stolpsättning. 

Bygderådet köper in materiel till staketet som monteras av Hampus och Erik. Lena mäter upp 
sträckningen. Hampus lånar ut elaggregat.


Friluftspolitisk remiss 2023-24 har inkommit från Östhammars kommun. Erik tar utifrån mötets 
diskussion fram ett remissvar för koll av alla innan inskick till kommunen.


Möte med kommunens tjänstemän planeras in till slutet av september. Vilka tjänstemän som 
kommer medverka fastställs senare.


Några frågor som kommer belysas är:

-Slyröjning på kommunal mark utmed gatorna i samhället.

-Extra hjälp till Ove för skötsel av kommunala grönytor. Tilldelningen av säsongsanställda från 

 kommunen fungerade inte som planerat denna säsong. 

-Skötselavtal för lekparken. Föräldraföreningen kommer medverka på mötet för att se om det går 

 att ta fram ett avtal med kommunen om skötsel av lekparken mot en årlig ersättning till 

 föreningen.  

-Hyra av gymnastiksalen för privatpersoner är fortfarande för hög. Vi söker återkoppling på   

 remissvar som vi skickade in till kommunen angående deras uthyrningsverksamhet av bl.a 

 gymnastiksalar. 




Öppet möte planeras till slutet av november. 


Nationell kusträddardag. Lena tar fram mer information kring denna nationella våraktivitet som vi 
tänker oss medverka i under 2023. (Kustnära städning). 


Affären. Vi arbetar vidare ned frågan. 


Övrigt.  

Översiktskarta över samhället där även vandringsleder är utsatta är aktuellt att ta fram inför 
sommarsäsongen 2023. En sådan har bl.a efterfrågats av det stora antalet campinggäster som 
besöker Hargshamns Bad och Camping under sommarsäsongen. 


Busskurer. 
Ove jobbar vidare med frågan. 


Arbetet med att ta ut röjd sly och träd vid bl.a Folkets Hus har blivit försenat och förväntas ske 
under hösten. Erik har kontakt med entreprenör. 


Studiebesök till Dannemora Iron planeras in under hösten. Vi undersöker om Österby och Gimo 
utvecklingsgrupp kan/vill medverka.


Sänkt hastighet väg 292 förbi samhället diskuteras. Finns möjlighet att sätta upp en privat digital 
varningsskylt motsvarande de som sitter i Norrskedika? 


Nästa möte den 27/9 kl 18.30 i Hargshamns Folkets Hus.  

Mötet avslutas. 



