
Hargshamns Bygderåds mötesanteckningar  2021-10-03 

Återkopplingar. 

Varningsskyltar för vildsvin uppsatta efter att vi tillskrivit trafikverket.

Skötselavtal lekparken. Föräldraföreningen har kontaktats och har skrivit till Daniel Andersson på 
kommunen angående detta
 
-Inget nytt om hundrastgårdens flytt har inkommit från kommunen.


-Gångstråket mellan Myrans Stig och lekparken är färdigställt. Kommunen bidrog med grusmaterial till detta.

Många barn har nyttjat fotbollsplanen under sommaren och en fortsatt skötsel av denna är därför önskvärd. 
Fotbollsmålen behöver dock bytas ut eller fräschas till inför kommande säsong. 


Invigningen av Myrans stig blev en succé trots det halvdåliga vädret. Många är de som nu gått och går 
stigen och responsen är mycket positiv. 

Hargshamns Folkets hus bjöd alla som arbetat med stigen på restaurant Zorbas.


Bänk utsatt på busshållplats i samhället efter påpekande från bygderådet.  


Troligt angrepp av granbarkborre  i skogsbestånd invid fokets hus har inrapporterats till kommunens Camilla 
Andersson.


Vi har för kommunen påtalat behovet av att gallra ur grenverk som skymmer gatbelysning. 


Kommunen 

Dagens punkter.  

Myrans Stig  
Ekonomisk redovisning

Projektet går iland ekonomiskt med ett mindre överskott vilket kommer kunna användas till stigens fortsatta 
utveckling. Slutredovisning sker via folkets hus styrelse och bygderådets del redovisas inför den årliga 
konfirmeringen av utvecklingsgrupperna våren 2022. 


Vildsvinsproblematiken 
Bygderådet har den 23/9 skrivit till kommunen, Peter Nyberg och beskrivit situationen i Hargshamn.
Kontakt i detta upprättas härigenom med Camilla Andersson, miljösakkunnig och med Marie Berggren, 
verksamhetschef växande kommun, Kommunen känner till problematiken och berättar om ett kommande 
projekt med en gemensamhetsjakt som kommer ske i samverkan med grannkommuner (Tierp och 
Älvkarleby), lokala jägare samt Sveriges jägareförbund. 

Bygderådet tar förnyad kontakt med jakterarrendatorerna på Hargs Bruks marker och ser om de fortfarande 
är intresserade att bedriva skyddsjakt i den kommunala skogen intill samhället, om det skulle visa sig vara 
möjligt. Vi tillfrågar också kommunen hur de ser på detta.

Öppet möte den 9/11

Planering av detaljer och vilka som ska medverka fortsätter. 

Vi kontaktar föreläsare Stefan Runarsson och Stefan Holm samt Östhammars kommun med en förfrågan om 
medverkan på mötet. 

Monica Thilander  lämnar efter lång och trogen tjänst Hargshamns bygderåd (tidigare Hargshamn 
utvecklingsgrupp) och vi tackar henne för all tid hon givit det ideella arbetet i gruppen och för 
Hargshamn.  



Affären  
Inget nytt har hänt i frågan och vi tar nya tag efter årsskiftet. 


Hemsidan. 
Uppdateras inför vildsvinsmötet. 


Ekonomi 
 17 500:- Årlig pott

  -2 721:- Material till bro -Myrans Stig.

  -1 958:- Frakt av sten till gångväg. 

     -740:- Brofundament, betong skruv mm.

  -1 574:- Div byggmateriel myrans Stig och markduk till gångstråk

  -2 420:- Välkomstskylt Myrans Stig , samt skyltmateriel till insektslådorna. 

———————————————————————————————————-

   8 087:-   Kvar att disponera 

Övriga frågor 

Vi har fått en inbjudan att lämna synpunkter på remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2022–2033 och samråd hållbarhetsbedömning. Svar på denna remiss skall ha inskickats senast 
den 21/12.

 
Fyr till Hargshamn 
Bygderådet har kontaktats av kommunens Peter Källman om en fyr  som Sjöfartsverket vill skänka till 
Östhammars kommun.Kommunen ser gärna att fyren hamnar i Hargshamn och att lämplig förening kan ta 
hand om den och förvalta den.  Bygderådet har därför visat på tänkbara platser där den kan placeras . 

Fyren skall överlämnas den 2/11 i samband med Sjöfartsverkets invigning av den nya farleden. Vi stämmer 
av med föreningsrepresentanter i Hargshamn hur de tänker i frågan. 


Nästa möte.  
Tidpunkt ej fastställd


Mötet avslutas.  


