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Här kommer synpunkter på den friluftspolitiska remissplanen 2023-2024 från 
Hargshamns Bygderåd. 

4. Hargshamns bad. Är ett av kommunens finaste och mest välbesökta bad varför vi skulle 
välkomna att det inkluderas i arbetet framåt vad gäller tillgängliggörande. 
Badet har en handikapparkering och anpassad dusch och wc,  men det som saknas och som 
efterlysts är en badramp för personer med funktionsnedsättning. 

6. En stärkt samverkan mellan olika aktörer och en gemensam utökad marknadsföring av de olika 
naturvärdena i kommunen välkomnas. 
Vi är många som jobbar aktivt för att öka komunnens attraktivitet. Vi välkomnar en funktion på 
kommunen som arbetar aktivt för att stärka det ideella arbetet genom att t.ex tipsa om bidrag såväl 
interna som externa som går att söka till olika projekt.   

7.  Tillgängligt fiske från land. I Hargshamn finns det en gammal kaj som idag är öppen för 
allmänheten och ägs av Hargs Bruk. Här finns en av få möjligheter i kommunen att fiska strömming 
från land. Med relativt enkla medel skulle personer med funktionsnedsättning kunna få tillgång till 
denna. 

Den välbesökta Myrans Stig i Hargshamn är idag tillgänglig med barnvagn och det skulle vara 
fantastiskt om vi med kommunens hjälp även kunde göra den anpassad för rullstolsburna. 

Behovsstyrd belysning för kommunala lekparker och hundrastgårdar främjar ett ökat uteliv under 
årets mörkare månader. För Hargshamn specifikt efterlyses även grillplats till lekparken som funnits 
på agendan sedan några år. 

Den tätortsnära och kommunägda skogen har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Här ges 
möjlighet till lättillgänglig rekreation och naturupplevelser. Att framgent vårda skogen med 
genomtänkta gallringar och slyröjning leder till ett ökat mervärde för boende på orten.

Ett badtåg/sommartåg som förbinder de olika tätorterna Hargshamn-Gimo-Österbybruk är något 
som skulle bidra till ökad tillgänglighet och interaktion mellan kommunens tätorter i öst-västlig 
riktning. 

Med vänlig hälsning, Hargshamns Bygderåd

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


