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Verksamhetsberättelse år 2020 för Hargshamns Bygderåd.
Bygderådets medlemmar: Erik Ljungholm, Monica Thilander, Ove Öst, Fredrik Carlquist. 

Bygderådets arbete har under året fortskridit enligt redogörelsen nedan.  

Information / projektredovisning
På Hargshamns Folkets Hus hemsida under fliken Hargshamns bygderåd återfinns information om 
arbetet i de olika projekt som sker i samverkan med bygderådet och som drivs av föreningar och 
ideella krafter på orten. Här finns även kontaktuppgifter till bygderådets medlemmar samt informa-
tion om vårt arbete.
Vi nyttjar även facebookgruppen ”Hargshamn-Kustens skönhet” samt anslagstavlan för att nå ut till 
boende i vårt arbete. 
 
Nedan en kortfattad redogörelse för de olika aktiva projekten. 
 
Obemannade Livsmedelsbutiken 
Under 2019 startade bygderådet en Butiksgrupp med målet att få till en livsmedelsbutik i Hargs-
hamn. Gruppen har uppvaktat butikskedjan Lifvs, som efter beviljat bygglov planerar att ha en bu-
tik på plats i centrum innan sommaren 2021. Bygderådet fortsätter ha tät kontakt med representant 
för Lifvs under etableringstiden. Att åter få till en butik i centrum är en viktig pusselbit för en ökad 
service på orten och skapar också en naturlig mötesplats.  Den obemannade butiken blir först ut i 
kommunen att vara tillgänglig dygnet runt. Ett tack till medlemmar i PRO för deras samverkan vid 
val av själva platsen för etableringen.

Wiktors stig. (Motionsspåret)
Bygderådet har den 24 juni deltagit i ett möte angående motionsspåret där ett fint arbete under vå-
ren genomförts av ideella krafter i Hargshamn. 
Ett femtontal personer deltog på mötet och en fristående arbetsgrupp bildades för att fortsätta att 
utveckla spåret. Mycket av den gruppens arbete har under det gångna året varit inriktat på träd 
och slyröjning utmed sträckan samt att åter skapa ett bra underlag på själva stigen. Stigen är myc-
ket uppskattad och används flitigt.  
Bygderådet har via Östhammars kommun bidragit med två rejäla bänkar/soffor som ställs ut under 
kommande vår. 

Myrans Stig
Myrans stig - en naturstig för barn och vuxna med barnasinnet i behåll.
En rolig/spännande och lärande utomhusaktivitet för barn och vuxna där skogen och dess  innevå-
nare står i fokus.
Projektet är ett samarbete mellan Hargshamns Folkets Husförening, Hargshamns föräldraförening 
och Hargshamns bygderåd. Projektet invigs 12/9 2021. 

                            ____________________________________________

Trafik, vägar, skyltning
För att öka säkerheten i korsningen Hargsvägen-väg 292-Kustvägen har bygderådet i februari 
2020 tillskrivit Länsstyrelsen med ett förslag om huvudled upphör strax innan nämnda korsning och 
att väjningsplikt införs även för trafik kommande från samhället. Länsstyrelsen har efter att de re-
mitterat ärendet till Trafikverket, Östhammars kommun, Hargs hamn AB och polismyndigheten fat-
tat beslut om dessa ändringar vilka kommer genomföras i januari 2021. 



Tillfälliga varningsskyltar för vildsvin är uppsatta utmed 292:an (sträckan Harg-Hargshamn) efter 
att bygderådet tillskrivit Trafikverket om detta.  Problemet med vildsvin utmed vägarna uppstår när 
små mängder spannmål från många transporter ackumuleras utmed vägrenarna.

Vi har rapporterat in slukhål på Wiktors väg samt trasigt brunnsgaller/dagvattengaller vid korsning-
en Storvägen/Hargsvägen. Vilka skyndsamt åtgärdats. 

Frågor kopplade till verksamheten i hamnen
Vi bevakar i samverkan med fiskevårdsföreningen Vattenfalls planerade hantering av bot-
tenaska i hamnen. Skrivelse med frågor om hanteringen har skickats till kommunen som 
vidarebefordrat dessa till Vattenfall.

På förfrågan från Hargs Hamn AB har bygderådet hjälpt till att informera boende om den komman-
de kajbyggnationen i hamnområdet (samrådsförfarande). 
Vi påtalade i samband med detta också behovet av ett mer komplett informationsmöte med Sjö-
fartsverket angående den då stundande farledsfördjupningen. 
Mötet kunde genomföras ”Coronasäkert” den 31/8 i Hargshamns Folkets hus.

Bygderådet har under våren dokumenterat och uppmärksammat Östhammars kommun,  Hargs 
Hamn AB samt delägaren Hargs Bruk AB på den stora mängd engelskt plastavfall som vid loss-
ning läckt ut i vår känsliga skärgård. Vattenfall, Hargs Hamn AB, och Pålgårds har med anledning 
av detta bildat en arbetsgrupp med syfte att lösa problemet med de läckande balarna. 
Hamnbolaget tog i två omgångar in extra resurser för sanering av skären i närområdet. Vattenfall 
betalade saneringen.
Bygderådet fortsätter att bevaka detta.

Övrigt 
Sjömansgården:
Kyrkan vill göra sig av med sjömansgården och har förklarat sig villig att efterskänka den till lämp-
lig efterträdare. I detta har bygderådet fört en inledande dialog med kyrkan rörande föräldrafik/dag-
lig verksamhet. Vi har även agerat bollplank åt föräldraföreningen i deras strävan att få till en dag-
lig verksamhet i Sjömansgården.
Samtal har även förts med kursverksamheten St.Olav, vilka också har intresse att bedriva verk-
samhet i lokalen. Sedan varken föräldraföreningen eller Kursverksamheten St.Olav enskilt bedömt 
sig ha kapacitet att ta över Sjömansgården, så undersöker nu Hargshamns Folkets Hus vilka möj-
ligheter de kan tänkas ha att driva Sjömansgården i samverkan med ideella krafter på orten.  

Vidare har vi:

-deltagit i workshop anordnad av Platsutvecklarna/Upplandsbygd med tema ”Smarta byar”.

-sett till så att gräsytor vid lekplatsen och skolan har klippts.

-fört samtal med kommunen om skyddsjakt av kanadagås vid badet. Dock behövdes det Ingen 
 insats denna säsong.

-fört samtal med kommunchefen Peter Nyberg kring bl.a. utvecklingsgruppernas framtida roll.

-traditionsenligt satt upp adventsgranen vid Zorbas. Dock utan glöggprovning detta år.

-till kommunen framfört önskemål om behovsstyrd belysning i lekparken.

-till kommunen påtalat behovet av en handikappramp ut i vattnet för badande nere vid badplatsen.



Ekonomi 
Bygderådet har under året förfogat över 10 tkr.
Dessa har använts enligt nedan. 

Skrivarbläck, papper.        658,00
Annonsplatsinramning för Hargshamn i kartguiden 2020 och 2021. 3 376,00
Två stycken soffor/bänkar till Wiktors stig. 4 000,00
Hyra B-sal, - 4 möten a´ 300:- (Övriga möten har genomförts utomhus). 1 200,00
————————————————————————————————————
Summa använda medel: 9 234,00

Utöver detta finns en pott om 100 tkr för utvecklingsprojekt vilken orternas utvecklingsgrupper kan 
söka pengar ur. Ur potten har vi sökt och erhållit 20 tkr. till projektet ”Myrans stig” av vilka 
11 625:- nyttjats.
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Erik Ljungholm, Monica Thilander, Ove Öst, Fredrik Carlquist


