Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar 2021-08-09
Återkopplingar.
Nytt reglemente för utvecklingsgrupperna genomklubbat. Uppdaterat styrdokument
Angående skypemötet med kommunen den 10/6
-Vi diskuterar vilka punkter vi behöver jobba vidare med/följa upp?
Bl.a
-Skötselavtal lekparken -Kommunen vill satsa på lekparken med grillplats och ytterligare en
sittbänk enligt önskemål från boende. Bygderådet har ombetts utreda detta vidare -Kontakt med
föräldraföreningen tas angående detta.
-Färdigställande av gångväg mellan lekparken och Myrans Stig -helst innan 12/9.
Kommunen tillfrågas om de kan sponsra med grusmaterial till denna.
-Hundrastgården och grönytan - Frågan utreds vidare gällande tidsplan och del nansiering av ytt till ängen
vid Sjömansgården. (Gästrike Vatten och Östhammars kommun).
Grannhöran kring detta har på förfrågan från bygderådet utretts av boende på Ringvägen.
Fotbollsplanens gräsyta klipps av Ove.

Dagens punkter.
Myrans stig
-Boka in arbetsdag för isläggning och grävning av fundament till enklare broar.
-Arbetsdagar läggs upp på facebooksidan Hargshamn…Kustens skönhet.
-Ekonomisk genomgång av vår del i projektet.
Inledande planering för vårt årliga öppna möte i november.
-Vi diskuterar tema och eventuella medverkande att bjuda in till detta möte?
Från Hamnen.
Stoppad sophantering under sommaren.
Vi behöver en förnyad uppdatering om sophanteringen och vad som görs för att förhindra att sopor
fortsätter att läcka ut i vår känsliga skärgård. Kontakt tas senare under hösten kring detta.
Tra kfrågor.
Varningsskyltar för vildsvin, dags för ny kontakt med tra kverket om detta.
A ären
Vi diskuterar hur vi kan komma vidare i denna fråga. Lifvs erbjudande om - Franchise diskuteras.
Hemsidan.
-Mötesanteckningar kommer framledes o entliggöras på hemsidan.
-Uppdateringar görs fortlöpande.
Ekonomi
17 500:- Årlig pott
-2 700:- Material till bro -Myrans Stig.
-1 958:- Frakt av sten till gångväg.
- 740:- brofundament, betong skruv mm.
__________________________________________
12 102:- Kvar att disponera
Övriga frågor
Inga övriga frågor
Nästa möte.
Tidpunkt ej fastställd

fl

fi

fi

ff

fl

fi

ff

Mötet avslutas.

