
Möte om motionsspåret i Hargshamn, 2020-06-24. 

Ett fantastiskt bra jobb har påbörjats av några entusiaster i Hargshamn för att iordningställa spåret 
som löper bakom Hargshamns gamla skola. För att få fler personer att hjälpa till så kallade Kurt 
Eriksson till ett öppet möte vid PRO´s lokaler på Gimovägen i Hargshamn. Vi var ett 15-tal personer 
som dök upp och diskuterade hur vi ska gå vidare för att få spåret ”färdigt” och hur vi ska underhålla 
det i framtiden. 

Här kommer några rader om vad som sas och bestämdes på mötet: 

1. Man kallar spåret för lite olika namn, bl.a. naturstigen, motionsspåret osv. Vi vill att det ska 
användas till olika aktiviteter så fr.o.m. nu kommer det att heta Allaktivitetsspåret (AS).   

2. Christer Jansson, som är en av de som påbörjat arbetet med AS, berättade vad som gjorts 
hittills och hur de tänkt komma vidare. Man behöver ta bort lite stenar, rötter osv, fylla på 
med mera grus här och där, en eller ett par broar behöver lagas osv, kort sagt så återstår det 
en hel del jobb för att det ska bli riktigt bra, även om mycket redan är fixat. 

3. Vi ska försöka hitta några sponsorer som kan hjälpa oss med material och kanske även lite 
pengar för olika inköp. Erik Ljungholm från Hargshamns bygderåd berättade att man kan 
söka bidrag från kommunen och föreningslyftet. Martin Eriksson ska kontakta Hargs IK för att 
se om de är intresserade av att starta en sektion för AS. Det är en förutsättning för att man 
ska kunna söka bidrag från föreningslyftet. Christer Jansson ska kontakta JACO. Kurt Eriksson 
ska kontakta kommunen för att se om det finns fler bidrag att söka. Andra förslag på 
eventuella sponsorer var Hargs Hamn AB, SKB i Forsmark, Hargsbruk och några till. På vårt 
nästa möte får vi bestämma vem som kontaktar dem. 

4. Hargshamns Bygderåd kommer att vara ”huvudman” för detta men det bildades ändå en 
egen grupp som ska hålla i arbetet. Invalda blev Christer Jansson, Lena Mattsson och Martin 
Eriksson. Vi tre ska så snart som möjligt gå spåret för att dokumentera vad som behöver 
göras. Vi hoppas på hjälp när vi kallar till någon form av jobbardag framöver. 

5. Nästa möte kommer att hållas i slutet av sommaren, efter semestrar osv. Eventuella 
protokoll från dessa möten kommer att läggas ut under Hargshamns Bygderåd på 
Hargshamns Folkets husförenings hemsida, www.hargshamn.nu/hargshamns-bygderad/ 

Vid pennan denna gång: 

Martin Eriksson 
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