
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar   2022-05-08 

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


Återkopplingar 

Affären - Elinstallationer påbörjade där affären ska ligga.

Remissvar om kommunal uthyrningsverksamhet inskickad. -Vårt fokus låg här på Hargshamns

gymnastiksal. 

Röjning av sly vid lekparken och Sjömansgården genomförd. 

Vi har deltagit i skrivelse om Hargshamn i den nya Översiktsplanen och gett Hargs Hamn AB och 
Jaco Fabriks AB möjlighet att tycka till om det skrivna innan inskick.  


Dagens punkter 

Hundrastgården 
Kommunen och Delka på gång ut för att stämma av placering av hundrastgården. Inför detta 
träffas vi för att tänka till kring placering. 

Lena mäter upp storlek på hundrastgården inför träff.

Föräldraföreningens Sandra Eriksson medverkar. 


Möte med hamnkontoret inbokat tisdag den 17/5 
Mötet går igenom vilka frågor vi vill lyfta. 

Lukt 
Hur tänker hamnen kring mottagandet av avfall under årets varmaste månader för att minimera   
lukt?

Finns möjlighet att göra ett uppehåll under sommarmånaderna juni-augusti med avfallsimporten? 

-Detta för att minska störningen för semestrande/camping och det rörliga friluftslivet. 

Buller  
Flera verksamheter genererar mer ljud. Görs mätningar? Kontrollpunkter? Sänkta gränsvärden?

Slammer från gupp väg 292 innan nedre korsningen

Nedskräpning i yttre miljön. 
Skärgård och väg 292.

Har skadeservice varit ute i år?

Har man kommit tillrätta med emballeringsproblemet med läckande balar?

Hur ser framtiden ut kring avfallshanteringen sett ur Hargs Hamn AB:s perspektiv?  


Järnvägen och dess upprustning 
Bommar vid plankorsningen?

Damm 
Kan hamnen förhindra att damm sprids i närmiljön vid lossning och lastning av järnmalm

om Dannemora Iron börjar bryta malm 2025 för utskeppning i Hargshamn?

Flugbekämpningen  
Kommer bekämpning ske även i år?

Kommande miljömöten  
Kommer Hamnen ordna årliga möten för allmänheten?

Sponsring.  
Kan stora aktörer i hamnen bidra till att samhället utvecklas/gynnas i takt med att hamnens 

verksamheter växer?

Medverkar från Bygderådet gör Fredrik och Erik. 



Grönytor mm.  
Ove har tilldelats säsongsarbetare/praktikanter denna sommar att hjälpa till med bl.a. klippning 

och skötsel av grönytor.


Ove har pekat på behovet att åtgärda eftersatta rabatter och gräsmattor m plogskador i området 

intill gymnastiksalen. Kommunen kommer ta tag i detta inom kort. Ove har för kommunens 

Anders Hedberg också påpekat behovet av kompletterande återfyllning efter fibernedgrävningen i 

området vid lekparken. 


Vi kör en avslutande slyröjning i området intill lekparken tillsammans med ideella krafter på 
orten  

Vi använder gruset som blev över vid anläggande av gångstråket från Myrans stig ner till 
lekparken till att sprida på parkeringen vid folkets hus.  Ove och Fredrik 


Övrigt.  

Nationell kusträddardag (7/5). 
Till kommande år planerar vi för att medverka i denna med fokus på kustnära städning. 


Uppriktning av lyktstolpar. 

Vi skriver till Vattenfall Erik, Lena.   

Busskurer. 
Väldigt många olika kurer och i varierande skick. Utgör den vittrande betongkuren en fara? Ove 
stämmer av med UL. 

Träd kommer tas ner av entreprenör intill Folkets Hus maj/juni.

Röjd sly körs ut av samma entreprenör.


Vi har uppmärksammat kommunens Henrik Sundin och Camilla Andersson på de angrepp av 
granbarkborre som finns i den kommunala skogen intill samhället. Kommunen kommer 
tillsammans med skogsstyrelsen inventera samtliga kommunala skogar och därefter upphandla 
entreprenör som åtgärdar skadorna. 


Hampus kollar alternativ bullermätare.  

Nästa möte planeras till söndag den 12/6  kl. 18.30


Mötet avslutas. 



