
 

 

             

 Verksamhetsbeskrivning 2021 för Hargshamns Bygderåd. 

Bygderådets medlemmar vid årets ingång: Erik Ljungholm, Monica Thilander, Ove Öst, Fredrik 
Carlquist. Under hösten lämnade Monica Thilander gruppen efter lång och trogen tjänst.   

Två nya medlemmar tillkom i december:  Hampus Samuelsson och Mats Ragnarsson. 

Bygderådet har under 2021 hållit åtta arbetsmöten samt ett öppet utannonserat möte. 
  
Förutom detta har vi medverkat i olika sammanhang vilket beskrivs i 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 information om vårt arbete i de 
mötesanteckningar som fortlöpande läggs upp sedan det nya reglementet för utvecklingsgrup-
perna trätt i kraft.  
Vi nyttjar också facebookgruppen ”Hargshamn-Kustens skönhet” samt anslagstavlan för att nå ut 
till boende i vårt arbete.  
  

Nedan en kortfattad redogörelse för de projekt som återfinns på hemsidan under ru-
briken ”Projekt för alla”.  
  
Myrans Stig 
Tack vare en fin insats från ideella krafter i Hargshamn så kunde projektet invigas enligt plan den 
12/9 med ett hundratal besökare som då också fick ta del av Teater Olands föreställning ”Rulven”, 
vilken uruppfördes i svampgläntan.  
Östhammars Kommun, föreningslyftet (SKB) och ett flertal sponsorer har också bidragit till pro-
jektets förverkligande. Dessa återfinns på välkomstskylten.  
Kommunen har också hjälpt till att marknadsföra stigen.  
Myrans Stig vann årets hållbarhetspris på Östhammars kommuns tillväxtgala.  
 
Ett gångstråk mellan lekparken och Myrans Stig anlades av bygderådet för att knyta ihop dessa 
två områden.   
Här sponsrade Skadeservice med sten och kommunen med grus. 
 
Obemannade Livsmedelsbutiken  
Då Lifvs ställt in alla nyetableringar under 2021 så har vi arbetat för att hitta andra alternativ, ett 
arbete som kommer fortsätta under 2022. (Lifvs har bygglov på aktuell plats till i slutet av maj 2022 
men har inte inkommit med någon ny information om planer för en eventuell etablering.).  
 
                            ____________________________________________ 
 

Trafik, vägar, skyltning 
Även detta år har vi tillskrivit Trafikverket med ett önskemål om att få tillfälliga varningsskyltar för 
vildsvin uppsatta utmed 292:an (sträckan Harg-Hargshamn) vilket också skett. 

 

Frågor kopplade till verksamheter i hamnen 
Vad beträffar Vattenfalls planerade hantering av bottenaska i hamnen så meddelar kommunen att 
höga krav på rening av lakvatten kommer ställas vid en eventuell etablering. Ärendet är ej avslutat 
varför vi fortsätter att bevaka detta.  
Vi fortsätter också bevaka hanteringen av importsopor i hamnen.  



 

 

  

 
 
Vidare har vi: 
 
-deltagit i Upplandsbygds framtidsverkstad (28/1). 
Syftet med workshopen var att identifiera vilka behov och möjligheter som är viktiga för ett gott,  
hållbart liv på landsbygden i Östhammars kommun. 
 
-haft ett möte med Östhammarshem där vi bl.a diskuterat Östhammarshems tankar att stegvis 
göra lägenheterna på Gimovägen tillgängliga som seniorboende, 55+ via öppen bostadskö. Något 
som också genomförts av ÖH. 
 
-under året initierat och tillsammans med ideella krafter på orten genomfört slyröjning intill 
lekparken. Ett arbete som beräknas fortsätta under 2022.  
  
-genomfört digitalt möte i juni med kommunen och föräldraföreningen.  
Medverkade från kommunen gjorde Daniel Andersson, Henrik Sundin  och Peter Jansson. 
Detta togs då upp:   
Flytt av hundrastgården till grönytan intill fotbollsplanen, (Grannhöran om platsval har genomförts.) 
Vattenprover vid badet.  -A och B-prov kommer tas. 
Badramp för handikappade.  
Iläggning av badbryggor. -Arbetet blev denna säsong försenat till följd av omorganisation inom 
kommunen. 
Gräsklippning av fotbollsplanen. 
Lekparkens utveckling -Vi undersöker om föräldraföreningen vill teckna avtal med kommunen om 
tillsyn av lekplatsen mot årligt bidrag från Kultur- och Fritidsnämnden. 
Gymnastiksalen. -Möjlighet för lokala föreningar att disponera nyckel terminsvis. 
 
-arrangerat och utannonserat ett öppet möte med tema vildsvin den 9/11 
Kommunens Marie Berggren och Camilla Andersson samt Stefan Holm från Svenska Jägareför-
bundet medverkade.  
Bygderådet har här agerat för att med hjälp av arrendejägarna på Hargs Bruks marker försöka få 
till någon form av skyddsjakt i den kommunala skogen intill samhället.  
Ett avtal om drevjakt arbetades efter mötet fram av kommunen och kom på plats i januari 2022.  
Slyröjning och gallring i skogen är aktuell och kan motverka eventuella daglegor nära samhället.  
 
-rapporterat in angrepp av granbarkborre i den kommunala skogen intill samhället. 
 
-Ordnat ett möte med Östhammars kommun angående en fyr som Sjöfartsverket skänkt till 
kommunen för placering i Hargshamn. Inför detta möte togs olika alternativa placeringar fram till-
sammans med kommunens Peter Källman.  
På mötet där även båtklubben och PRO deltog beslutades att båtklubben var mest lämpad att för-
valta fyren och att det här kommer finnas bäst förutsättningar att kunna visa upp den och dess 
funktion för allmänheten. (Föräldraföreningens synpunkter framfördes också på mötet.) 
Fyren kommer flyttas till båtklubben under 2022 när alla tillstånd är klara.  
 
-deltagit och nätverkat som inbjudna på ett avslut av friluftslivets år i Gimo Knutmassom-
uséum. 
Här presenterades också Myrans Stig för mötets deltagare.  
 
-deltagit på ett vattenmöte ordnat av Östhammars Kommun, där experter på olika områden 
förmedlade information om: 
-Hargsvikens ekologiska och kemiska status, åtgärdsbehov, invasiva arter. 
-inventeringar av fiskbestånd runt Hargshamn samt åtgärder för att främja  
 fiskvandring. 
-resultat av återkommande provfiske i Galtfjärden.   



 

 

-hur kommunens miljöarbete kopplat till hamnen bedrivs.   
-hur muddringen avlöpt och hur Hargs Hamn AB jobbar med egenkontroll bl.a med avseende på 
provtagning av lakvatten.  Lisa Landberg, miljöansvarig på hamnkontoret, betonar också hur viktigt 
och välkommet det är att vi som bor i närområdet hör av oss när verksamheten påverkar oss nega-
tivt (buller, lukt damm etc). 
 

 
 
Ekonomisk redogörelse 2021 
 
 17 500:-   Årlig pott 
    -800:-    Lokalhyra möten 2020 
 -2 721:-    Virke till bro -Myrans Stig 
    -740:-    Betong skruv mm.till brofundament, Kattugglebron Myrans stig, 
 -1 401:-    Diverse byggmateriel lås mm. Myrans Stig och markduk till gångstråk. 
 -2 420:-    Välkomstskylt Myrans Stig, samt skyltmateriel till insektslådorna.  
 -1 958:-    Frakt av sten till anläggning av gångstråk, Skadeservice.   
 -1.728:-    Medverkan kartguiden 2022.  
 -3 000:-    Lokalhyra möte 2021  (8x300:- samt 1x600:-) 
———————————————————————————————————- 
  2 732:-     åter till kommunen.  
(Kommunen betalade annonsen för vildsvinsmötet) 
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