
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar 2022-09-27 

Närvarande: Erik Ljungholm, Fredrik Carlquist, Hampus Samuelsson och nya medlemmen i 
bygderådet Jessica Makris. 

(Lena Novo och Ove Öst har anmält förhinder).


Återkopplingar 

Fotbollsplanen är nu säkrad med elstaket mot vildsvinsbök. Staketet drivs med aggregat som är 
på under dygnets mörka timmar. Hampus ser till att även grindarna kommer på plats.

-Anders Mattsson, Hargshamn och Delka sponsrade med stolpsättningsarbete.


Remissvar på friluftspolitisk plan 2023-24 inskickad -se bilaga.  


Container för fallfrukt och trädgårdskompost ordnad efter kontakt med återvinningscentralen 
och ansvarig på kommunen. Vi passade även på att uppmärksamma återvinningscentralen på att 
riset från ortens trädgårdar som läggs utmed stationsvägen behövde tas bort. 

Skylt till containern är på gång enl uppgift.


Affären: Varken Lifvs eller Coop har i dagsläget några planer på etablering i Hargshamn. Varför vi 
tvingas göra ett omtag i frågan. 


Vildsvin 
Läckande spannmålstransporter lockar åter viltet till vägrenarna utmed väg 292.

Varningsskyltar uppsatta efter skrivning till Trafikverket. 

Vi jobbar vidare för att få kommunen att avverka sly utmed vägarna och lyfter denna fråga på 
kommande möte med kommunen. 


Ljudmätare med loggfunktion inköpt och kommer testas/användas när så är lämpligt. 


Dagens punkter 

Punktinsatser med skogsentreprenör vid bl.a Folkets hus och intill Hargsvägen 36 är på gång. 

Enstaka träd kommer också tas ned på olika tomter på orten. De rishögar som vi drog ihop under 
vårens arbete kommer också köras bort i samband med detta. 

Fredrik och Erik har märkt ut de granar som ska tas bort bakom Folkets Hus tomt.


Hundrastgården   
Vi jobbar mot en invigning av hundrastgården kring månadsskiftet oktober/november

Det som återstår i arbete är att fylla igen under staket i skogsdungen, samt röja bort lite liggande 
sly och vassa stenar och stubbar. 


Översiktsplanen ÖP2023 
Översiktsplanen är nu ute på granskning där vi beretts möjlighet att yttra oss. Vi har under våren 
medverkat i en skrivning om Hargshamn och vi berör denna och föreslår några mindre ändringar i 
den text som nu ligger. Erik och Fredrik skickar in ändringsförslag. -Bilaga i kommande protokoll.


Ur ÖP-2023

Kommunens har nu ett långsiktigt mål att järnvägen åter ska trafikeras med persontåg sträckan 
Hargshamn-Örbyhus. För detta krävs omfattande åtgärder där kommunen aktivt ska arbeta för att 
dessa införs i nationell infrastrukturplan. Kopplingen till angränsande kommuner och stambanan i 
övrigt nämns också i sammanhanget.

-Granskningshandlingar finna att ladda ner på kommunens hemsida.  



Möte med kommunens tjänstemän på gång den 4:e alternativt 11:e oktober. 

Frågor vi tar med oss till mötet sammanställdes i föregående protokoll.

Föräldraföreningen medverkar.


Vi planerar för ett studiebesök till Dannemora gruvor och Dannemora Iron i slutet av oktober. 
Detta för att få mer information om deras planer kring uppstart av gruvdriften 2025. Fredrik 
stämmer av med utvecklingsgrupperna i Gimo och Österbybruk.


Öppet möte i november föreslås bli ett rent bygderådsmöte denna gång.   
Vi planerar vidare för detta på kommande möte. 

Utannonsering i annonsnytt. 


Ekonomi Årligt bidrag fr. kommunen 17 500:- 
	 	 Utgifter bränsle mm	                -672: 

	 	 Jord till hundrastgården 	 -1 870:-

	 	 Ljudmätare	 	 	 -2 390:-

	 	 Elstängsel fotbollsplan.          -3 172:-

                       __________________________________

Behållning  till dags dato	 	             9 396:-


Övriga frågor. 


Till nästa möte undersöks möjligheten att köpa in västar med text ”Hargshamns Bygderåd”

Jessica kollar med Print och Dekor.


Nästa bygderådsmöte: Söndagen den 23/10 kl 17.30. 

Mötet avslutas. 


