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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-02-05 Träffpunkten kl. 18:00 -21:45

Beslutande:

Svante Wallberg ordförande
Berth Westergårdh
Elsie Persson
Ingrid Karlsson
Sonja Broberg
Lars Ove Molin
Tommy Berglund
Kjell-Urban Näs
Karin Åberg
Katarina Åkersten
Helen Göthe Lorenz
Marianne Lundqvist

Ralf Åkerblom

Jan Eriksson
Stig Edvinsson
Bodil Larsson
Östen Händel
Lars Persson
Therese Metz
Harald Åberg
Lars-Eric Larsson
Christer Lantz
Lennart Sjögren
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson, Margareta Wedin, Lars Bergmark, Lena Blad

Utsedd att justera:

Christer Lantz

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Rådsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:……………………………………..
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Inledning.

§1

§1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.
Information från Gavlegårdarna.

§2

§2

Lars Bergmark informerade om läget rörande det kommande trygghetsboendet i
Bergby. Det börjar byggas i höst och vändas vara klart under år 2020. 24 eller 48
lägenheter beroende på om det byggs i en eller två etapper. Förslag om infart och
säker gångväg till busshållplats Solberga har skickats till Trafikverket varifrån
besked väntas för igångsättande.
Frågor ställdes:
• Om hyresnivån; Den är något högre än i stan; 1700kr/kvm/år.
• Finns det någon planering för motsvarande för Norrsundet? Kustnära boende är attraktivt. Inga utvecklade planer ännu, beror också på efterfrågan på trygghetslägenheter.
• Kan vi i Hamrånge trycka på Trafikverket? Alla i bygden kan kontakta
trafikverket.
• Var anmäler man sig till trygghetsboende. I Gavlegårdarnas bostadskö;
krav är att en i familjen är 65+. Då ges förtur till Trygghetsboende.
Presentationen vid mötet bilägges som PDF-fil, och utsändes.
Presentation av förstudierapport om kooperativa hyresrätter.

§3

Lennart Sjögren presenterade den nu färdiga förstudien om kooperativa hyresrätter.
• 1600 bygglov har beviljats i kommunen de senaste åren varav endast 5 i
Hamrångebygden.
• Markägare finns i både Bergby (bakom ICA) och i Norrsundet (bredvid
Konsum) Markägare skall söka planbesked om byggande av bostäder.
• Vattentillgången är det kritiska för byggande i Hamrångebygden. Gästrike vatten informerade på mötet, se § 4. Kommunen har som en prioritet
att utreda möjligheterna för bostadsbyggande i Hamrånge.
• Boende i Hamrångebygden bör vara med och påverka så att frågan om
byggande drivs framåt.
• Kooperativ hyresrätt en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. En
mindre insats ger lägre hyra. Medverkan i utformning och byggande och
senare i underhåll och förbättringar genom en ekonomisk förening. Privat
eller offentligt ägande gäller
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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•

•

För närvarande finns 33 intresseanmälningar (Nsd 10, B-by 19, ej val 4)
17 önskar 2:or, 9 eller 10 önskar 3:or, 2 eller 1 önskar 4:or, 4 har ej uppgivit.
Inflyttning av äldre i Trygghetsboende och kooperativa hyresrätter gör
villaboende ledig för barnfamiljer att flytta in. Skolan kommer att byggas
ut (presentation senare i detta Månadsmöte)

Inlägg och kommentarer:
• Kommunen vill att befolkningen skall öka även i Hamrångebygden.
Kustnära boende är attraktivt och skall öka. Inflyttning kan ske om det
byggs i Hamrångebygden både i Bergby och Norrsundet
• Från kommunledningen vill vi utveckla landsbygden, frågan om vattenförsörjningen är på gång Översiktsplanen säger 300 bostäder i Hamrångebygden före 2030. Vi gör mycket just nu berättar Gävle Vatten,
men allt skall tas i rätt ordning i en kommun.
• För oss som vanliga medborgare är det viktigt med återkoppling ofta så
vi kan se att något händer och behålla hopp och entusiasm.
• Kommunens tjänstemän kan inte bara åka runt och informera, måste
jobba med annat också om det skall hända något men jag som politiker
boende här i Hamrångebygden kommer gärna på månadsmötena och informerar. (Therese Metz).
• Den nya hemsidan www.hamrange.se som nu håller på att byggas upp
kan innehålla de aktuella frågorna på varsina undersidor där information
kan lämnas löpande.
• Vi i Hamrångegruppens råd har blivit inspirerade från Ö-vik vid ett möte
i förra veckan på Stadshuset Mera om detta senare i dagens möte
Den färdiga förstudien i sin helhet bilägges protokollet och utsändes.
Information från Gästrike/Gävle Vatten.

§4

Lena Blad VD för Gästrike vatten informerade om vatten- och avloppsfrågor med
särskild hänsyn till Hamrångebygden.
Vatten- och avloppsförsörjningen är en kommunal skyldighet, som regleras i Lag
om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) och skall bedrivas med avgifter utan
vinstsyfte. Det innebär att kunderna årligen skall betala för de kostnader som
krävs för drift, räntor på lån och avskrivningar på anläggningar.
Gästrike vatten är ett samarbetsorgan mellan Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby
och Östhammars kommuner.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Varje kommun äger anläggningarna inom kommunen och svarar ekonomiskt för
deras underhåll och utbyggnad. Gästrike vatten har anställd personal och debiterar
kommunerna för det som utförs i/för resp. kommun.
Uppgifterna enligt lag är att:
• Producera och leverera dricksvatten
• Avleda och rena spillvatten (gemenligen kallat avloppsvatten)
• Kvalitetssäkra avloppsslammet
• Omhänderta dagvatten
För Hamrångebygden gäller i dag:
• Ca 2 700 anslutna personer till vatten och avlopp
• Ett vattenverk, i Totra
• Ett reningsverk, i Norrsundet
• Kvalitetsproblem med råvattnet: organiskt material/färg, mangan och mikrobiologi
• Möjligt med utökning för 100 personer utan större åtgärder tidigast år 2020
Vattentillgången inom Hamrångebygden är liten. Det som långsiktigt planeras ar
en överföringsledning från Gävle. Gävle i sin tur kan få råvatten från en ny vattentäkt i Älvkarleby. Beslut om investering tog 2018, nu kommer mer detaljerade utredningar och projekteringar att starta. Utredningar som rör vatten avseende kvalitet och kapacitet är långsamma då data minst över ett helt år krävs. Även med
kommunal högsta prioritering tar det många år innan det är klart.
Inlägg och kommentarer:
• Fasta kostnaden för oss kunder är så stor att det inte ger tillräcklig inspiration att spara på vatten. Varför är det så?
• Det speglar kostnadsbilden: 80% av kostnaderna för vatten- och avloppsförsörjningen är fasta kostnader. Dessutom medger inte regelverket att
man sparar ihop av konsumentavgifterna till investeringar utan skall låna
till dessa.
• Kan man inte få vatten från Ockelbo, det är ju närmare?
• Det har undersökts, men Ockelbo kan inte få fram vatten att sälja till
Gävle i en sådan mängd att en ledning lönar sig.
• Kan man vara ansluten till avloppsreningen och använda vatten från egen
brunn och slippa kostnaden för trekammarbrunn för avloppet?
• Ja det är möjligt.
Presentationen inkommen efter mötet bilägges som PDF-fil, och utsändes. Kommer även att läggas på Gästrike Vattens hemsida med en uppdaterad karta.
Paus för kaffe och en titt på utställningen om brandväsendet i Hamrånge.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Information om SPRINT-projekt.

§5

§5

Helen Göthe Lorenz Leader Gästrikebygden informerade om SPRINT-projekt
inom LEADER Gästrikebygden.
Först för kännedom.
LEADER är en metod för utveckling av landsbygden inom EU.
Jordbruksverket förmedlar bidrag ur bl. a EU-medel till de
regionala LEADER områdena.
För Hamrångebygdens del gäller LEADER Gästrikebygden.
LAG består av 16 personer från ideell, privat och offentlig sektor som
tillsammans bildar utvecklingsgrupp inom Leader Gästrikebygden, LAG prioriterar ansökningar och beviljar finansiering .
Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet.
Finansiärer: Gästrike kommunerna, Region Gävleborg, stat och EU.
SPRINT-projektet innebär en förenklad form för ansökan och beviljande av
smärre projekt med bidrag om upp till 25 000 kr kompletterat med ideella insatser
för samma summa som bidraget. Ideella insatser värderas till 220 kr/person/timme.
De som vill göra ett SPRINT-projekt kan höra av sig till Helen Göthe Lorenz
e-post: helene@leadergastrikebygdenllu.se eller telefon: 070- 245 21 06.
Mer information finns på Leader Gästrikebygdens hemsida: leadergastrikebygdenllu.se
Information om trafikfrågor i Hamrångebygden.

§6

Tommy Berglund informerade om vad trafikgruppen hittills hunnit med.
Samtal om det är möjligt med hastighetsbegränsning 30 i hela Norrsundet. Också
fråga om vilket som är effektivast, vägbulor eller skyltar om hastighetsbegränsning.
Presentationen vid mötet bilägges som PDF-fil, och utsändes.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§7

§7

Nytt ärende 201-2019. Regntåg till Lindövallen NIF
Handlingar hade inkommit före Månadsmötet och utsänts. Kjell Urban Näs föredrog ärendet:
Nytt ärende 202-2019. Robotgräsklippare till Lindövallen NIF
Handlingar hade inkommit före Månadsmötet och utsänts. Kjell Urban Näs föredrog ärendet:
Beslut:
♦ Ärendena 201&202-2019 överlämnas till Rådet för handläggning och beslut.
Rapporter.

§8

1. Sture Larsson rapporterade från Kultur och Fritids allmänna föreningsträff på
Gasklockorna 5 dec kl. 1800. Huvuddelen handlade om bokning över internet,
på hemsidan och på Visit Gavle.
2. Erika Engvall Stefansson rapporterade om kommunkontorets träff för Hamrånges Hedesundas och Forsbackas medarbetare inom landsbygdsprojektet
den 31 januari med inspiration från Örnsköldsviks kommun av Lena Lindström.
Örnsköldsvik har en vision: Bygdsam för långsiktig samverkan Bygd och Stad
i balans.
Kommunen arbetar för att skapa en balans mellan den attraktiva stadskärnan
och den levande landsbygden för företag att verka i och människor att leva i.
• Levande landsbygd: I Örnsköldsvik kommun bor 1/3 av invånarna på landsbygden,
• Stor företagsamhet Många av företagen på landsbygden har en enorm drivkraft där de finner lösningar tillsammans och kompletterar varandra.
• Utveckling i fokus Kommunen arbetar för att utveckla landsbygd.
Man arbetar med Servicepunkter, Närarbetsplatser och Växtplatser samt
Ortsvandringar.
3. Erika Engvall Stefansson rapporterade senaste nytt om planerna för utbyggnaden av Bergby centralskola.
Presentationen bifogas till protokollet som en PDF-fil som även utsändes.
4. Erika Engvall Stefansson rapporterade från möte med företrädare för Hamrångebygdens idrottsföreningar för utvidgad samverkan.
Under samtalet framhölls:
-Ungdomarna som deltar i föreningarnas aktiviteter bryr sig inte om vilken
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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förening som driver den.
-Många ungdomar deltar i aktiviteter inom flera av föreningarna.
-Föräldrar kan inte engagera sig i mer än högst en förening.
-Det är svårt för föreningarna att få engagerade till en styrelse.
-Medlemsantalet sjunker och ekonomien är dålig, vilket gör det omöjligt att t
ex. ha anställda vaktmästare
-Samverkan och ev. framtida samgående måste växa fram i föreningarnas styrelser och medlemsskaror.
Övriga frågor.

§9

§9

Marianne Lundqvist framförde synpunkter på trafiksäkerheten vid Bergby centralskola:
”När parkeringsområdet gjordes om vid skolan, så var det tänkt att hämtning/lämning av elever skulle ske på det området, att alla skulle köra in där, lämna/hämta
sina barn och sedan köra ut på anvisad plats. Det där fungerar väldigt dåligt upplever jag som ofta kör den här vägen. Väldigt få använder den möjligheten utan gör
som tidigare; stannar utanför Matis, vilket innebär att det blir störningar i trafiken
och väldigt trångt, framförallt på morgnarna.
Jag lämnade tidigare ett annat förslag till rektorn, men han hänvisade till att förändringen enligt ovan skulle förbättra situationen. Jag menade, att man längs
gångvägen från skolan (strax efter Matis) skulle sätta upp ett staket, för att avskilja själva gångvägen, lägga igen det befintliga diket (som idag fungerar som någon slags avskiljning gångväg/Bergbyvägen) och därigenom skapa en av- och
påstigningsplats som inte inkräktar på själva vägen.”
Ralf Åkerblom tog upp Axmarby intresseförenings ärende 23–2017 ang. flera
busshållplatser i Axmarby för större säkerhet för skolbarnen. Ärendet hade återremitterats 2017-05-18 (§ 57-2017) till Axmarby Intresseförening med uppmaning
att de själva kontakter X-trafik i ärendet.
Kjell-Urban Näs påminde om att busshållplatser skall bekostas av andra medel än
kommunens landsbygdsatsnings.
Avslutning

§ 10

Nästa månadsmöte (som även är årsmöte) blir tisdagen 5 mars kl. 18:00 på Fyren.
Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-2000.
2/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Årsmöte 2019-03-05 Fyren, Norrsundet kl. 18:00-19:20

Beslutande:

Svante Wallberg
Tommy Berglund
Ralf Åkerblom
Lars-Ove Molin
Kjell Urban Näs
Helena Nyström
Ove Wahlgren
Berndt Lövgren
Bodil Larsson
Roger Sjödin

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson
Hans Helmersson

Utsedd att justera:

Rose Geschwindt, Bo Stenberg.

Sture Larsson sekr.
Bo Stenberg
Rose Geschwindt
Anne-Marie Niemi
Lillemor Isaksen
Berth Vestergård
Christer Lantz
Benny Lundin
Per Forsmark
Stig Edvinsson
Jan Eriksson

Godkännande på e-post. Underskrift efter överenskommelse.

Tid och plats för justering:

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….
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Justerande:…………………………………………………………………..

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Hamrångegruppens ordförande Svante Wallberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
§ 1.

Ordförande för årsmötet.
Svante Wallberg väljs.

§ 2.

Sekreterare för årsmötet.
Sture Larsson väljs.

§ 3.

Justeringspersoner.
Rose Geschwindt och Bo Stenberg väljs.

§4

Röstlängd.
Röstlängden fastställs.

§ 5.

Årsmötets stadgeenliga utlysning.
Årsmötet har annonserats i Alla Tiders och kallelse med handlingar har skickats ut
med e-post till registrerade mottagare. Årsmötet förklaras vara stadgeenligt utlyst.

§ 6.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen presenteras och godkänns.

§ 7.

Verksamhetsberättelse för 2018 och kassarapport.
Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.
Kassarapporten föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8.

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9.

Beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna hade förordat ansvarsfrihet.
Styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Resultatet övergår i ny räkning.

§ 10.

Beslut om arvoden och reseersättningar.
Inga arvoden utgår. Reseersättningar utgår enlig skattemyndighetens skattefria belopp vid resa på gruppens uppdrag.

§ 11.

Beslut om medlemskap i andra organisationer.
Hamrångegruppen är medlem i Knutpunkten Landsbygdscenter, Hamrånge företagarförening, Leader Gästrikebygden, Jungfrukusten ek. för. samt X-ing.

§ 12.

Revisorer för år 2019.
Tjänsten köps in från Knutpunkten.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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§ 13.

Ordförande från årsmötet 2019, till årsmötet 2020.
Svante Wallberg, omvald.

§ 14.

Styrelseledamöter (från årsmöte till årsmöte):
Tommy Berglund (2 år till årsmötet 2021) omvaldes.
Roger Sjödin (2 år till årsmötet 2021) omvaldes.
Jan Eriksson (2 år till årsmötet 2021) omvaldes.
Lars-Ove Molin (2 år till årsmötet 2021) omvaldes
Stig Jönsson (2 år till årsmötet 2021) nyvaldes
Sture Larsson (1 år till årsmötet 2020) kvarstår
Ove Wahlgren (1 år till årsmötet 2020) kvarstår
Kjell Urban Näs (1 år till årsmötet 2020) kvarstår

§ 15.

Ledamöter i rådet (valdes från årsmöte 2019 till årsmöte 2020):
Svante Wallberg Hamrångegruppen ordf
Tommy Berglund Hamrångegruppen
Daniel Englund Knutpunkten
Lars Ove Molin Norrsundets Motorbåtsklubb
Elisabeth Meijer Norrsundets IF
Christer Lantz Hamrångefjärdens IK
Anna Jupither Berg NorrHam idrottsförening
Lillemor Isaksen Norrsundets arbetarmuseum
Stefan Ehn Axmarby intresseförening
Toni Melin Häckelsängs by
Roger Sjödin Bergby vägförening
Bo Stenberg Norrsundets Vägförening
Sture Larsson Hamrånge hembygdsförening sekr.

§ 16.

Avtackning.
Östen Händel avtackas för sina insatser i Rådet.

§ 17.

Valberedning inför årsmötet 2020.
Kritik framfördes rörande avsaknaden av kvinnliga ledamöter i styrelsen och valberedningen vittnade om sina ambitioner och svårigheter i detta avseende.
Till valberedning väljs Kjell Urban Näs sammankallande, och Ralf Åkerblom med
uppdrag att finna en tredje (eller fler) valberedare företrädesvis kvinnlig/a.

§ 18.

Verksamheten för år 2019.
Förslag till verksamhetsplan för år 2019 föredras och godkänns.

§19.

Budget för år 2019.
Styrelsens förslag till budget för 2019 föredras och godkänns.

§ 20.

Årsmötet förklaras avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-03-05 Fyren, Norrsundet kl. 19:40 -21:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordförande
Tommy Berglund
Ralf Åkerblom
Lars-Ove Molin
Kjell Urban Näs
Helena Nyström
Ove Wahlgren
Berndt Lövgren
Roger Sjödin

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson.

Utsedd att justera:

Rose Geschwindt

Sture Larsson sekr.
Bo Stenberg
Rose Geschwindt
Berth Vestergård
Christer Lantz
Benny Lundin
Per Forsmark
Stig Edvinsson
Jan Eriksson

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse

Tid och plats för justering:

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:……………………………………..

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Protokollsjusterarnas signaturer:
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Inledning.

§ 11

§ 11

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.
Presentation av Landsbygdsprojektet 2017 och 2018.

§ 12

Erika Engvall Stefansson visade bildspel om Gävle kommuns Landsbygdsprojekt som startades 2017, med betoning på vad som skett inom Hamrångebygden.
Ytterligare från Erika Engvall Stefansson:
• Projektet är förlängt till och med år 2022 med 5 Mkr/per år att fördela
mellan de tre ytterområdena.
• Kustkonst, Tågdagen i Norrsundet, en aktivitetsdag kring Norrsundets
strand (jungfrukusten) och en aktivitet/hearing kring föreningssamverkan
är goda exempel på SPRINT-projekt som går att ansöka om från Leader
Gästrikebygden, enligt tidigare information/presentation från Helen
Göthe Lorenz. Om det finns intresse av att genomföra dessa kan upp till
25 000kr sökas för aktiviteten (lokal, fika, marknadsföring osv).
SPRINT-projekten ska genomföras innan oktober 2019.
• En handläggare som biträder Erika och som även kan hjälpa till med ansökningar till projektet är något som övervägs.
Frågor rörande projektet och svar:
• Hur mycket pengar för Hamrångebygdens del finns till och med 2022?
Svar: ung. 1,5 Mkr per år d vs totalt omkr. 6 Mkr. Om den planerade utbyggnaden av skolan i Bergby hinner komma in i byggfasen inom denna
tid kan extra medel till falla Hamrångebygden för ”guldkantstillägg” till
skolan som ej inryms under kommunens ordinarie planer.
• Hur lång tid tar det mellan man lämnar in ansökan och beslut om pengarna kommer?
Svar: Det beror på många faktorer:
o En ansökan som kommer in minst 10 dagar före Månadsmötet
och är komplett med beskrivning, kalkyl, offerter och senaste
Bokslut, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan behandlas i
Rådet inom en månad och i kommunens Styrgruppen inom ytterligare högst en månad.
o Om det vid Rådets överväganden framkommer tveksamheter om
ansökan platsar inom projektet, eller om den är av den storleken
att den måste vägas mot andra ansökningar kan kompletterande
upplysningar behöva tas in från alla i vägningen inblandade ansökningar och då förskjuts ärendet minst en månad.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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sid 14
Presentationen vid mötet bilägges som PDF-fil, och utsändes.
Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 13

§ 13

Nygammalt ärende 203–2019. Badkurer på Totrabadet. Totra byförening.
Handlingar hade inkommit i maj månad 2018. Beslutsgången skulle ha inneburit
beslut i Styrgruppen tidigast i september efter badsäsongen. Totra byförening avstod under 2018 men har nu återkommit i god tid med vederbörliga handlingar.
Benny Lundin föredrog ärendet och överlämnade ritningar.
Förslag framfördes att uppföra tak över grillplatsen så att den blir bättre som samlingsplats under kvällar. Totra byförening tar till sig förslaget, men vill göra det
som ett nytt ärende för att inte fördröja tillkomsten av nya badkurer.
Nytt ärende 204-2019. Luftpistoler och kompressor. PRO
Ansökan hade inkommit före Månadsmötet. Rangvald Pelttari från PRO har själv
bett om förskjutning av ärendet till månadsmötet i april.
Nytt ärende: 2015–2019. Nytt konferenscenter i Hamrångebygden. Knutpunkten.

Svante Wallberg presenterade funderingar över förändringar för Knutpunkten som
skulle kunna förbättra den ansträngda akuta ekonomiska situationen. Eftersom han
i denna fråga kan komma att ”sitta på två stolar” önskar han ökat engagemang
från andra ledamöter såväl i Knutpunktens styrelse som i Rådet.
Beslut:
♦ Ärendena 203–2019 och 205–2019 överlämnas till Rådet för handläggning
och beslut.
Rapporter.

§ 14

Tommy Berglund informerade om vad som gjorts av trafikgruppen rörande hastighetsbegränsningar.
Ralf Åkerblom anförde att trafiksituationen i Axmarby också kräver uppmärksamhet då väg 583 ”blir E4” vid olyckor och avstängningar av E4 mellan Sörljusne
och Axmartavlan.
Helena Nyström meddelade att hon väntade på besked från kontaktpersonen i
Ockelbo rörande bussförbindelse.
Gruppen arbetar vidare med frågorna.
Kjell-Urban Näs meddelade att ett Museitåg körs 30 mars Stockholm, Kilafors,
Söderhamn Stockholm med avstickare till Vallvik och Norrsundet.
Info i denna länk https://www.sjk.se/resor/aktuella-resor/resa-i-sodra-norrland/
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Lars-Ove Molin berättade om hemsidesportalen www.hamrange.se som nu är under uppbyggnad och visade ett prov på startsidan.
Erika Engvall Stefansson påminde om Kultur och Fritids inbjudan till dialogmöte
21/3 om Gävle kommuns fritidspolitiska program. Inbjudan bifogas protokollet
och utsänds.
Hon påminde även om medborgardialogen rörande Nytt kulturpolitiskt program.
Länk: https://www.gavle.se/service-och-information/gavle-kommun-bjuder-in-tilldialog-om-nytt-kulturpolitiskt-program/
Avslutning

§ 15

Nästa månadsmöte blir tisdagen 2 april kl.18:00 på Hagsta skola. Se annons i
Alla tiders.
Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-04-02 Hagsta skola, kl. 18:00- 20:50

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Lars-Ove Molin
Berth Vestergård
Ralf Åkerblom
Karin Åberg
Harald Åberg
Lars Berglund
Christer Lantz
Rose Geschwindt
Kjell-Urban Näs

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson, Mats Sandfors
Bodil Dürebrandt

Utsedd att justera:

Lars-Ove Molin

Tid och plats för justering:

Tommy Berglund
Roger Sjödin
Kjärstin Pelttari
Inga-Britt Nordqvist
Ove Wahlgren
Berndt Lövgren
Aja Axlund
Jan Eriksson
Sonja Broberg
Sture Larsson sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:
Sekreterare: ………………………………………………………
Ordförande: ………………………………………………………
Justerande:…………………………………………………………

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 16

§ 16

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Den kompletterade dagordningen godkändes.
(PowerPointpresentationen bilägges protokollet vid utsändning)

§ 17

Uppföljning och revidering av kommunens miljöstrategiska program.
Gävle kommuns miljöstrateger Bodil Dürebrandt (hållbarhet) och Mats Sandfors
(energi), berättade om kommunens miljöstrategiska program.
Gävle är Sveriges näst bästa miljökommun (efter Helsingborg) de två senaste åren
enligt riksranking.
Orsaker därtill bl. a: skarpa klimatmål, politisk enighet, samverkan med näringsliv
och civilsamhälle, ekonomiska och personella resurser för arbetet, systematiskt förbättringsarbete, tillgång till förnybar energi, många genomförda åtgärder och påbörjade processer. etc.
”Kan inte fixa fyra jordklot till vara barn” = nuvarande resursanvändning hos oss
skulle kräva fyra jordklot om alla i världen levde lika. Arbetet innefattar 11 av
Agenda 2030:s 17 mål.
Resultat hittills:
Mål internt i kommunen -våra medarbetare.
Vi gör framsteg och är på väg att nå de mål som är satta – energianvändningen och
matsvinnet minskar, vi ökar inköp av ekologisk mat och ökar andelen cykling, kollektivt resande och miljöbilar.
Kommunen fick laddguldet 2017, Många elladdstolpar för bil uppsatta. Målet är 100% förnybar
energi i kommunens verksamheter.
11 000 skräpplockare i år är hittills anmälda i HÅLL SVERIGE RENT-kampanjen.
41% ekologiska mat i skolor och förskolor.

De geografiska målen:
Resandet blir inte mer hållbart, avfallsmängden ökar, den ekologiska statusen i
våra vattendrag behöver förbättras.
Framtida:
Det goda livet 2030 arbete med högstadie- och gymnasieelever arbetar med elevinitierade 40 projekt om hur Gävle skall vara år 2030.
Gefle Metal Festival är ett miljömärkt event.
Kommunen skall vara klimatneutral 2035.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare

§ 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Månadsmöten och Årsmöte 2019
sid 18
Vad har uppnåtts och vad är angeläget i Hamrångebygden. Deltagarna från bygden.

•
•
•
•

Hamrånge Taxi och Buss kör fossilfria Colabit oil.
Fosfor utvinns ur avloppsvatten i Norrsundet.
Solberga äldreboende och förskolorna i Hamrångebygden lagar mat på
plats. Skolan börjar laga själv i år.
Skolskjutsar (Perssons) kör på miljöbränsle.

 Målkonflikt i upphandlingen mellan lokalproducerat och miljövänliga
transporter. Kommunens upphandlingsregler kommer att ses över.
 Produktionsköket i Bergby finns och bör användas mer som leverantör. Utredning pågår inom Knutpunkten.
 Vattenfrågan är akut - planerad byggnation leder till att marginalen (100
personer) minskar rejält. Hamrångergruppens vattengrupp har börjat samverkan med Gästrikevatten och kommunen.
 Bussförbindelser behövs med Ockelbo och Söderhamn. Samråd med Ockelbo sker inom Hamrångegruppens trafikgrupp.
Länk där det går att Tycka till om framtidens miljömässiga hållbara Gävle:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ce13f86d-7e97-466e-b0ee0e13e6fc2b98?displayId=Swe1734752

(kopiera den blå länken och klistra in den i webbläsarens sökfält – enter.)
Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 18

•

204-2019 ansökan från Hamrånge PRO om inköp av luftpistol och kompressor till PRO:s pistolskyttegrupp. Stig Edvinsson ordf. i Hamrånge PRO
presenterade ärendet. Begärda handlingar har inkommit.

•

206-2019 ansökan från Föreningen Hyttan om bussar Bergby - Axmar bruk
ToR i anslutning till Länsbuss 25 under sex lördagar sommaren 2019. Aja
Axlund presenterade ärendet. Begärda handlingar har inkommit.

•

207-2019 ansökan från NorrHam om inköp av avbytarskjul till Idrottsplatsen på Vifors. Ingen närvarande fanns att presentera ärendet.

•

208-2019 ansökan från den grupp inom arbetet med den Lokala UtvecklingsPlanen som tagit fram utredningen om kooperativa hyresrätter, om bidrag till att bilda en ekonomisk förening med anmälda intresserade, i samråd med markägare och intresserade byggare. Gruppen är inte organiserad
så att den har/skall ha begärda handlingar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Sekreteraren hade begärt årsredovisningar/bokslut och verksamhetsberättelser för
2018 samt verksamhetsplaner för 2019 av sökande organisationer.
Beslut:
♦ Ärendena 204, 206, och 208- 2019 överlämnas till Rådet för handläggning.
♦ Ärende 207-2019 vilar till nästkommande Månadsmöte.
Utdrag till: NorrHam, Karin Åberg.
Förslag om färre Månadsmöten m.m.

§ 19

§ 19

Berth Vestergård hade inlämnat förslag att månadsmötena i fortsättningen hålls
varje jämn månad, d v s i februari, april, juni, augusti, oktober och december, och
att Hamrångegruppens styrelsemöten hålls i januari, mars, maj, juli (om nödvändigt), september och november. Detta för att underlätta för de engagerade och
kanske bidra till rekrytering av fler i arbetet.
Beslut:
♦ Förslaget överlämnas till styrelsen.
Rapporter.

§ 20

Lars-Ove Molin rapporterade att arbetet med hemsidesportalen www.hamrange.se
försenats eftersom webbföretaget Baringo är inaktivt m a a influensa m.m.
Tommy Berglund rapporterade att ett ”Brev från Kalle till Trafikverket” satt fart på
frågan om trafik- och parkeringsproblemen i Bergby centrum och att Trafikgruppen ser fram emot ett möte med berörda rörande korsningen utanför ICA planeras
inom kort.
Kjell-Urban Näs rapporterade att den grupp som styrelsen tillsatt för att bevaka
vatten- och avloppsfrågan i Hamrångebygden (”Vattengruppen”) har kontakter
med Gästrike vatten och kommunen och skall delta i ett kommande möte inom
kort.
Erika Engvall Stefansson rapporterade med anknytning till Hamrångebygden;
•
•

Utredning av förutsättningar för lokala servicepunkter
Coop Norrsundet, ICA Bergby – butiksbesök den 11/4.
Utredning av förutsättningar för lokala lärcentramiljöer i Bergby/Norrsundet. Möte med Vuxenutbildningen och Bibliotekschefen den 3/4.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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•
•
•
•
•
•
•
•

3/4 Styrgruppsmöte (flyttat!). Nästa möte 25/4 Ärende för beslut: Omklädningskurer, Totra badet, Totra byförening, 38 000kr.
27/3 Möte kring Jungfrukusten, Fyren Norrsundet. Rapport kommer.
4/4 Workshop Friluftspolitiskt program för tjänstepersoner i kommunen.
8/4 Uppföljningsmöte kring VA-frågor i Hamrångebygden – kommunalråden, Gästrike Vatten. (Hamrånge ”vattengrupp”???)
9/4 Hamrångeråd sammanträde, Dubbelbokad – kan ej medverka.
12/4 Referensgruppsmöte i Axmar Bruk, Destination Axmar 2.0.
17/4 Möte med SISU – Föreningsallians Hamrångebygden
7/5 kl.18.00 Hamrångegruppens månadsmöte, på Bruksmässen i Norrsundet, information om Hamnen i Norrsundet och dess framtid Lotta Fogelberg

Påminnelse om SPRINT-projekt – LEADER Gästrikebygden
(besöksnäring, entreprenörskap, lokalproducerat, inkludering)
Kontakta Helen Göthe Lorenz.

Övriga frågor.

§ 21

Karin Åberg ställde fråga om hur av henne 2017-12-05 initierat ärende om Hörselslinga på Träffpunkten ligger till.
Ärendet hade 2019-02-12 efter styrelsens årliga genomgång av oklara ärenden rejält försenat överlämnats till Landsbygdshandläggaren Erika Engvall Stefansson
för handläggning i annan ordning än inom Landsbygdsprojektet.
Tommy Berglund meddelade att ärende ”19-2017 Land- och Sjömack” har avslutats och utbetalda pengar har återlämnats. Colabitoil ska flytta sin tankningsanläggning inne på fabriksområdet till ett område utanför de norra grindarna.
Det är nu NMK som hanterar frågan.
Övrigt hittills:
• Tre platser har noterats möjliga: vid yttre piren, intill skepparkåken, hörnet
på grusplanen.
• Av tillfrågade oljebolag har Preem och Shell sagt nej, Dalviks Kvarn ej
svarat och Colabit Oil sagt sig vara intresserad.
• Frågan om driftform landade i Ekonomisk Förening eller Entreprenör båda
med olika för- och nackdelar.
• Markförhållandena måste undersökas, vägar och belysning anläggas m.m.
Vatten och avlopp kan behövas vid anläggningen.
• Kan ledning dras till kajkant?
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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NMK har gjort en projektplan med lagkrav, miljökrav m.m. och kommer även att
titta på möjligheterna att samarbeta med Colabitoil".
Ännu föreligger inget arrendeavtal med Hamnbolaget gällande området för småbåtshamnen och NMK.
Rapport från NMK kommer att biläggas protokollet.
Ralf Åkerblom rapporterade från årsmötet om Jungfrukustens 20-årsjubileum i år.
Problemet har varit att kommunernas turistinformation har känt Jungfrukustens informationsbroschyr m.m. som konkurrens. Jungfrukusten har numera bra kontakt
med Gävle kommun. Arbetet med att göra en kombination av sjökort och topografiska karta för aktuell kuststräcka har avstannat
Av styrelsen tillsatta grupper för särskilda frågor: (för kännedom)
Trafikgruppen Tommy Berglund (sammankallande), Helena Nyström, Jan Eriksson och Ove Wahlgren
o Arbetsgrupp för uppbyggnad av hemsidesportalen Lars-Ove Molin (sammankallande), Aja Axlund, Jan Eriksson och Marianne Lundqvist.
o Arbetsgrupp för vatten- och avloppsfrågan, Kjell-Urban Näs (sammankallande), Jan Eriksson och Johan Lundberg.
o Arbetsgrupp för föreningssamverkan Christer Lantz (sammankallande) Stefan Ehn och Lillemor Isaksen
Avslutning.

§ 22

Nästa månadsmöte blir tisdagen 7 maj kl.18:00 på Kopparmässen i Norrsundet
med information av Lotta Fogelberg och Stig Wåhlstedt om Norrsundets hamn nutid och framtid och kanske även om vindkraftsutbyggnad.
Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
4/6, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Bilagor:

PowerPointpresentation om Gävle kommuns miljöstrategiska program.
Rapport från NMK om småbåtshamnen i Norrsundet

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-05-07 Kopparmässen, kl. 18:00-19:35

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Lotta Fogelberg
PEO Apel
Stig Wåhlstedt
Weine Nilsson
Hans-Olof Sundström
Jan Eriksson
Kjell Urban Näs
Stig Edvinsson
Joel Jäderholm

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson

Utsedd att justera:

Kjell-Urban Näs

Tid och plats för justering:

Marianne Lundqvist
Lars-Ove Molin
Berth Vestergård
Lars Berglund
Berndt Lövgren
Karin Åberg
Christer Lantz
Lennart Sjögren
Helena Nyström
Roger Sjödin
Therese Ulvesand
Sture Larsson sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 23

§ 23

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen godkändes.

Norrsundets Hamn och Logistik informerar om nutid och framtid
inom gamla fabriksområdet

§ 24

Stig Wåhlstedt, Lotta Fogelberg och PEO Apel från Södra Norrlands Hamn och Spedition
inledde med en PowerPointpresentation av företaget.
Företaget driver hamnverksamhet i Skutskär, Norrsundet och Härnösand. Tre hamnar med
centrala lägen i nordiska godsflöden och i anslutning till E4 och järnväg. Stor tillväxtpotential genom sina lägen och marktillgångar.
Endast 4 anställda. För det mesta arbeten tar de in entreprenörer.
När Stig Wåhlstedt gick in i företaget för fyra år sedan ”blödde” företaget med stora förluster varje år. Nu visar bokslutet svarta siffror.
Lotta Fogelberg arbetade på Kopparfors Sågverk mellan 2001-2005 och är glad över att få
vara med att bygga upp aktiviteter på området igen. Hon har arbetat 3 år inom SNHL, men
det senaste året i Norrsundets Hamn.
Företaget äger hamn- och industriområdet som Stora Enso hade fram till 2013.
Platsen där massafabriken låg är köpt av Colabitoil. Företaget ämnar köpa in resten av
Granskär och norra stranden på Fårholmen, där det inte skall byggas utan avsikten är att
råda över hela farleden.
Norrsundets Hamn och Logistik marknadsför och utvecklar verksamhet i hamnen, Ansvarar för järnvägen Norrsundet-Hamrångefjärden.
Nuvarande hyresgästers verksamheter:
• Serverhallar

•
•
•

Pellets, spån och byggsopor som kommer på järnväg lagras och fraktas vintertid till Värtahamnen för uppvärmning av Stockholm.
Omhändertagande av brandskadat timmer.
Jordrening

Framtiden:
• Bas för utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Troligen kommer en fabrik för
tillverkning av fundament till vindkraftverk snart att byggas i Norrsundet
• Mer biobränsle.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare

§ 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Månadsmöten och Årsmöte 2019
sid 24
Behov inför framtiden:
• Mer magasinsyta.
• Mer El.
• Bättre kapacitet på inseglingsrännan.
Frågor/påståenden och svar:
Grusplanen mellan centrum och småbåtshamnen är viktig för turistnäringen. Kommer den att användas till industriändamål?
Vi har snart ett avtal med NMK för området. Att förlägga industri där strider mot
Gävle kommuns avsikter med områdets plan.
Hur är tidsplanen för utbyggnad med alla tillstånd och domar som krävs.
Vi har just får vår ekonomi i balans. Vi får ta ett steg i taget allteftersom behov och
möjligheter visar sig.
Presentationen kan erhållas som PDF-fil om 1,9 MB genom e-post till sekreteraren
som lovat att inte massutskicka stora filer som blockerar inkorgar.
Ordföranden tackade för presentationen
Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.
Rapporter.

§ 25

§ 25

Lars-Ove Molin rapporterade om läget för Hemsidesportalen www.hamrange.se. Tyvärr
har en försening uppstått men arbetet med hemsidan fortsätter oförtrutet.

Tommy Berglund rapporterade från Trafikgruppen om alla kontakter som måste till
för varje överläggning om ett trafikproblem; Trafikverket, kommunal trafikansvarig, aktuell vägförening, markägare, grannar, berörda företag/institutioner, och i
vissa fall X-trafik. (detaljerad redogörelse bifogas)
§ 26

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 26

Inga ärenden hade anmälts inför eller under sammanträdet.

Övriga frågor.

§ 27

Berth Vestergård och Lennart Sjögren påminde om den 17 maj kl. 10-15 då det
ordnas en workshop om kustutveckling och ett växande och hållbart Norrsundet.
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inbjudna är företrädare för Kommunen och Regionen, entreprenörer samt den hamrångesonen Stig-Björn Ljunggren, förutom givetvis alla intresserade i Hamrångebygden.
De betonade att i alla utvecklingssatsningar är det engagemanget hos bygdens folk
som är avgörande.
Beslut:
♦ Inbjudan utsändes med protokollet.
♦ Detaljerat program utsändes när det är klart.

Avslutning.

§ 28

Nästa månadsmöte blir tisdagen 4 juni kl.18:00 Se annons i Alla tiders där platsen
för mötet presenteras.
Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
♦ 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-06-04 Träffpunkten, kl. 18:00- 21:05

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Kjell Urban Näs
Jan Eriksson
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin
Sonja Broberg
Berth Vestergård
Anna Sohlman
Bodil Larsson
Karin Åberg

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson.

Utsedd att justera:

Christer Lantz

Tid och plats för justering:

Lars Berglund
Ralf Åkerblom
Johan Lundberg
Stig Edvinsson
Lennart Sjögren
Östen Händel
Christer Lantz
Anna Jupither Berg
Sture Larsson sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 29

§ 29

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.
Till Hamrångegruppen nyanmält ärende inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 30

§ 30

Anna Sohlman anmälde ärende från Sällskapet Rudan om medel för utställningsmaterial
att använda vid flera utställningar efter varandra, samt visade bilder från tidigare utställningar och berättade om planerade projekt.

Beslut:
♦ Ärendet överlämnades till Rådet för överläggningar och beslut.
Utdrag till: Sällskapet Rudan
Information och rapporter.

§ 31

Mötet om Norrsundets framtid på Fyren 2019-05-17.
Referenter: Berth Vestergård och Lennart Sjögren.
Stor bredd på deltagarna (55 st), riksdagsledamot, kommunalråd och tjänstemän
från kommunen, affärsfolk och invånare i Hamrångebygden.
Norrsundet är ett nedlagt bruk, men som ort finns utrymme för nya verksamheter
och företag samt för bostäder. Orten har allt utom tillräckligt med kranvatten för en
större utbyggnad.
Skeden i en orts utveckling är: Besöka och investera, Se själv och höra andra. Under dagen presenterades Hamnen, Colabitoil, Bergmans Fisk. En dag av detta slag
sätter igång tankeprocesser, leder till relationer och ömsesidig tillit. Tillit är viktig
för en orts utveckling. Vattenförsörjningen den viktigaste stora frågan f n.
Deltagarnas responser har varit enbart mycket positiva.
Tack framfördes till Lennart S från Berth V.
Hemsidan, hur är läget?
Lars-Ove Molin meddelande att hemsidesportalen www.hamrange.se nu är i gång,
visade upp den och lite olika sidor, inbjöd företag och föreningar att inkomma med
presentationstexter och berättade att administratörerna kollar och lägger in texterna
som levereras.
Vattenfrågan.
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inlägg från Erika Engvall Stefansson, Kjell Urban Näs, Lennart Sjögren och Stig
Edvinsson.
Möte med deltagare från Hamrångegruppens vattengrupp hölls med 3/6 Sara Larsson från Gävle vatten
Önskemål och behov är kända. Gästrike Vatten sysslar enbart med hushållsvatten.
Industrins behov får lösas separat. Politikerna gör investeringsbesluten, Gästrike
vatten bereder underlagen.
Vattenbehovet följer befolkningstillväxten. Ledning till Hamrånge från Gävle finns
i tioårsplanen. Vatten till Gävle från Älvkarleby beräknas klart 2026-27, ledning
till Hamrångebygden kan utföras parallellt. Utbyggnaden sker med ett 50 årsperspektiv framåt. Tidplan kommer snart att publiceras. Enskilda avlopp skall kollas
av kommunal myndighet (f d Bygg och Miljö)
Den som har enskilt avlopp kan anmäla att komma med i det kommunala vattenoch avloppsnätet. Det innebär dock en kostnad med sexsiffriga belopp, vilket anses
mycket för en sommarstuga, varför det kan bli delade meningar om dragning för
anslutning då den blir obligatorisk om ledningar dras fram.
Gästrike vatten är öppna för att samverka med Hamrångegruppen i processen
framåt. En tidplan bör tas fram snabbt. Viktigt med detaljerna i den då det påverkar
ordningsföljden för olika andra planer, även t ex frågan om tågstopp.
Frågade ställdes hur frågan kan påskyndas. Uppvaktning till kommunalråden kan
göras när en tidplan föreligger.
Kooperativa hyresrätter.
Lennart Sjögren berättade att den ekonomiska föreningen är bildad, styrelse utsedd
(ledamöterna reste sig) och föreningen är registreringsanmäld till bolagsverket, Beslut därifrån inväntas.
Turism, besöksnäring.
Erika Engvall Stefansson meddelade att en kommunal arbetsgrupp för kustutveckling har bildats. Möte planerat till hösten. Ansvarig handläggare Malin Schönning.
Lars-Ove Molin meddelade att IT-gruppen har diskuterat turistfrågor. Möte kommer att hållas i mitten av augusti.
Ortsvandringar.
Roger Sjödin och Erika Engvall Stefansson presenterade plan för ortsvandringar.
De sätter igång i augusti och börjar med Bergby och Norrsundet.
Trafikfrågor.
Tommy Berglund är i USA. Möte kommer att hållas runt 10 aug.
Ny info: Lennart Sjögren annonserade Seminarium om slamhantering i hamnen i
Norrsundet. Hålls på Högskolan den 12 juni.
Under 2019 beviljade ansökningar inom Landsbygdsutvecklingsprojektet.
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Utifrån beräkningsfil av Erika Envall Stefansson förfinad av Christer Lantz presenterades sökta, beviljade och återlämnade medel under år 2019.
§ 32

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 32

209-2019 Byggande av Pumptrackbanor, en i Bergby och en i Norrsundet.
NorrHam. Roger Sjödin och Anna Jupither Berg presenterade ärendet och uppvisade offert och övriga kostnadsförslag. Samtal om vikten av satsning för barn och
ungdom.
207-2019 Ansökan om bidrag till avbytarbås till Vifors idrottsplats, NorrHam.
Anna Jupither Berg presenterade ärendet och uppvisade offert.
211-2019 Byggande och inredning av förvarings- och studierum för icke-arkivalier, Hamrånge hembygdsförening. Sture Larsson presenterade ansökan och
uppvisade sammanställning av offerter och kostnadsförslag.
212-2019 Förstudie av föreningssamverkan inom idrottsområdet i Hamrångebygden utförd av SISU. Svante Wallberg och Erika Engvall Stefansson presenterade förslaget och en livlig diskussion fördes om tidigare erfarenheter och nutida
möjligheter, utmaningar och problem med försök till föreningssamverkan/ föreningssammanslagning.
Beslut:
♦ Ärendena överlämnades till Rådet för överläggningar och beslut
Övriga frågor.

§ 33

§ 33

Stig Edvinsson påpekade att det är viktigt vilka signaler kommunen sänder ut om utvecklig
i bygden och hur vi hamrångebor svarar på dem.

Avslutning.

§ 34

Nästa månadsmöte blir tisdagen 3 september kl.18:00 på Fyren Se annons i Alla tiders.
Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
1/10, 5/11 och 3/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-09-03 Fyren Norrsundet, kl. 1800 - 2155

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Berth Vestergård
Lars-Ove Molin
Tommy Berglund
Jan Eriksson
Bo Stenberg
Helena Nyström
Marianne Lundqvist

Övriga närvarande:

Per Svensson SISU, Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson

Utsedd att justera:

Bo Stenberg

Tid och plats för justering:

Berndt Lövgren
Christer Lantz
Ralf Åkerblom
Lennart Sjögren
Stig Edvinsson
Östen Händel
Kjell-Urban Näs
Johan Lundberg
Sture Larsson sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 35

§ 35

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes.

§ 36

Förstudie om föreningssamverkan inom idrotten i bygden.
Per Svensson från Riksidrottsförbundet presenterade sig själv och SISU Gävleborg
och berättade kort om sitt kommande arbete med förstudien kring föreningssammanslagning/-allians som beslutats vid Månadsmötet 2019-06-04.
(Här presenteras blandat punkter ur Pers framställning med frågor och inlägg
från månadsmötets deltagare.)
• Jag har varit idrottsnörd hel livet och är nu särskilt engagerad i idrott för
barn och ungdom. Jag har stor erfarenhet av att möta föreningar och förstå
deras behov att engagera ungdomar och svårigheter med förändringar p g a
äldre medlemmars nostalgi. Jag bor i Söderhamn och arbetade för SISU
Hälsingland, men nu är det samma SISU för hela länet.
• SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund som anordnar utbildningar för idrotten, både som ett allmänt kursutbud, men även på initiativ av och i samarbete med föreningar och förbund
som i det här fallet. SISU har kompetens i ekonomi och juridik.
• Hamrångegruppen får in önskemål om bidrag till samma slags utrustning
från bygdens alla tre föreningar. Därav tillkom förstudien.
• För 15 år då Norrham bildades var det många möten i samma ärende. Det
måste finnas mycket material från dessa. Per sade sig vilja söka och studera
dessa.
• När skall förstudien vara klar? Svar 31/1 2020.
• Per säger om sitt förstudiearbete att det gäller att NIF, HIK och Norrham
får ut det bästa av de resurser de samlat har och att bygdens barn och ungdomar får en meningsfull fritid genom bl. a föreningsorganiserad rätt anpassad idrott. Han har noterat att föreningarna har bra anläggningar men gradvis fått det svårare att få dem rätt utnyttjade. Jämför med IFK Bergvik som
har mycket bra anläggningar men tyvärr ingen verksamhet utom ett vuxenfotbollslag. Mitt arbete syftar till att optimera den verksamhet som bedrivs i
Hamrångebygden så att den blir bättre och överlever och inte tynar bort.
Förstudien skall ske genom samråd med föreningarna var för sig och tillsammans för att komma till mesta möjliga samsyn.
• I den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnaden av skolan och idrottshall i Bergby finns ett ännu ej beslutat tredje steg med fritidsgård, bibliotek,
idrottskansli och gym m.m. För att detta skall beslutas måste det finnas

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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•

krafter i bygden som påvisar behovet och nödvändigheten av detta tredje
steg.
Förstudien behöver en referensgrupp som bollplank. Denna bör bestå av
personer ur Hamrångegruppen och någon från varje förening. Det viktiga är
att de som väljs är intresserade idrottsverksamheten och av dess utveckling
och nutidsanpassning.

Beslut:
♦ Referensgruppens medlemmar från Hamrångegruppen väljs på Rådet 11/9.
♦ Efter Pers första runda med föreningarna väljer dessa varsin medlem i referensgruppen.

Ortsvandringar i Bergby och Norrsundet.

§ 37

§ 37

Vid månadsmötet 2019-06-04 presenterade Roger Sjödin och Erika Engvall Stefansson en
plan ortsvandringar som skulle sätt igång i augusti och börja med Bergby och Norr-

sundet.
I fredags 30/8, gjordes de första ortsvandringarna i Bergby och Norrsundet med en grupp
bestående av kommunföreträdare, markägare, bostadsbolag/hyresvärdar och vägföreningar. Ledstjärnan är: Tryggt, snyggt och säkert. Här noteras:
• Saker som kunde lösas snabbt beslutades direkt av resp. närvarande ansvarig.
• Hamrångegruppen fick i uppdrag att anskaffa offentliga julgranar till bygden.
• Få felanmälningar kommer från Hamrångebygden.
• Felanmälningar behövs för att reparations- och förbättringsbehovet skall noteras
och komma med i underhållsplaner och budgetarbete.
• Statistik för Bergbytorgets användning behöver underlag genom anmälningar från
dem som nyttjar det. Inga sådana anmälningar finns. Rutin behöver utarbetas.
• Kommunens kundtjänst måste de kunna hjälpa till så att anmälningar kommer till
rätt adressat som har ansvar för det som det anmäls om.

Hemsidan, lägesbeskrivning.

§ 38

§ 38

Lars-Ove Molin meddelade att www.hamrange.se har 8-9 besökare om dagen men
att bara 2 föreningar har skrivit in sig och sina program och endast 1 företag. Hamrångegruppens protokoll kommer inom kort att kunna läggas in.
Kooperativa hyresrätter.

§ 39

Lennart Sjögren meddelade. Föreningen är bildad och registrerad i Bolagsverket. Förstudien gav 40 personer intresserade av mer information.
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Tanken är nu att ta vid efter förstudien. Viktiga frågeställningar finns, vatten och avlopp,
byggbar mark, intresset av att bosätta sig i bygden. Vad Norrsundet erbjuda dess attraktionskraft belystes vid ett stormöte härpå Fyren i maj.
Nu när föreningen är bildad kommer frågorna upp igen. Styrelse finns men föreningen
måste ha fler medlemmar. Man kan bli medlem genom att deponerar 5000: - som finns i
föreningen kapital så länga man är medlem men återfås om man avgår eller dör. Medlem
placeras i kön till befintliga och ledigblivna bostäder.

Trafikfrågor

§ 40

§ 40

Tommy Berglund presenterade vad som framkommit som förslag vid överläggningar med
företrädare för Trafikverket och Gävle kommun.
Hastighetsbegränsning om 40 km/tim för följande:
• Bergby tätortsområde från infarterna från väg 583 till utfart Totravägen och utfart
Bergbyvägen.
• Totravägen från Bergby till Norrsundsvägen.
• Norrsundets tätortsområde från infarterna i alla riktningar.
• Hamrångefjärdens tätortsområde väster om järnväg och väg 583.
Inlägg gjorde rörande skolbarn cyklande på Totravägen morgon och eftermiddag samt att
en begränsning måste upplevas rimlig av bilister och en för låg hastighet leder till fler
överträdelser. Noterades även den dåliga trafikdisciplinen i länet och polisens ointresse för
trafiköverträdelser.
För samtal om hastigheter i Axmarby och Axmarbruk önskar trafikgruppen samråd med
dem som bor och verkar där.
Jan Eriksson visade bild från Ockelbovägen från väg 583 till E4 av farten där gång- och
cykelbanan abrupt slutar innan man kommit fram till infarten till Hakke gård. Likaså att
bron över E4 är för smal för att rymma två mötande lastbilsekipage och en fotgängare eller
cyklist.
Möte om trafik i Bergby kommer att ske den 11 sept. på plats utomhus.
Deltagare från Trafikverket, kommunen, X-trafik, Gavlegårdarna och ICA

Vattenfrågan.

§ 41

Kort från flera inlägg.
I början av juni hölls samråd med Sara Larsson kommunens samordnare för vatten och avlopp. Gästrike vatten vill först göra ledningen från Älvkarleby till Gävle och först senare
den till Hamrånge.
Gästrike vatten upphandlar projektörer. Men de som kan dessa frågor är inte så många.
Arbete med att utöka produktionen i Totra så att 200 personer ytterligare kan försörjas med
kommunalt vatten pågår.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Synpunkt: Trafikverket har en offentlig färdplan för järnvägen med årtal för olika etapper.
Kommunen skulle också ha en offentlig tidplan i vattenfrågan.

Turism och besöksnäring i Hamrångebygden.

§ 42

§ 42

Kort från flera inlägg.
• Inget möte har hållits med turismgruppen sedan Månadsmötet i maj.
• Söderhamns kommun positiv till motorbåtstävling mellan Norrsundet och Söderhamn Jfr Roslagsloppet. Detta inom ramen för Jungfrukusten.
• Erika Engvall Stefansson föreslår förstudie för en uppställningsplats i Norrsundet.
• Hållbara samhällen heter ett nytt projekt inom Region Gävleborg. Möjligheter till
bidrag bör undersökas

Information från KNUFF.

§ 43

§ 43

Berth Vestergård rapporterade:
Under sommaren har kommunen haft ansvar för havsbadet. Varit ganska få besökare, men
vädret har inte heller varit badvänligt. KNUFF önskar att kommunen fortsätter med detta
Busskuren i Norrsundet är klar. Av de två stora anslagstavlorna skall halva den vänstra reserveras för Kommunen och Hamrångegruppen, den andra halvan för bygdens föreningar.
Den högra skall vara en allmän anslagstavla.
KNUFF planerar ett möte med alla föreningar och företagare för att samordna initiativen
inom Norrsundet.

Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.
Hörselslinga på Träffpunkten.

§ 44

§ 44

Erika Engvall Stefansson har vid flera tillfällen påpekat önskemålet. Förvaltaren undersöker frågan. Kostnaden för en hörselslinga är 40-50 000 kr.

Badhuset/Tvättstugan i Axmarbruk.

§ 45

§ 45

Erika Engvall Stefansson meddelade: Arbetet är avslutat och redovisat med foton och ekonomisk rapport. Nästa steg är att få företag som vill använda byggnaden.

§ 46

Presentation EES. Samråd med kommunalråd.
Erika Engvall Stefansson visade en presentation av vad som på är gång i Hamrångbygden. (PDF-fil bifogas)
Inlägg: Lägg till ersättningsjobbfrågan och Utlokalisering av kommunala arbetsuppgifter.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Kommunalråden är inbjudna till Rådet och Styrelsen för samråd 11 sept. kl. 18-20.
Plats Hamnkontoret.
Rådet och Styrelsen förbereder kl. 1700. OBS.
Fyllnadsval till Rådet.

§ 47

§ 47

Lillemor Isaksen har avgått på egen begäran. Månadsmötet hade att välja efterträdare till
henne. Diskuterades ålders- och könsfördelning i styrelse och råd. Valberedningen uppmanades att söka om möjligt ej pensionerad kvinna till Rådet.

Beslut:
♦ Valberedningen bereder till Månadsmötet1/10.
§ 48

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landbygdsutvecklingsprojektet.

§ 48

213-2019 Axmarby intresseförening. Inköp av åkgräsklippare.
214-2019 Hamrångebygden byggemenskap kooperativ hyresförening, arvode till projektledare.

Beslut:
♦ Ärendena 213- och 214 - 2019 överlämnas till Rådet för handläggning och
beslut.
Övriga frågor.

§ 49

§ 50

Johan Lundberg meddelade:
Åbyns byamän hade fått pengar för att ny för att undersöka möjligheten till planändring
vid Hamrångefjärden där byggbar mark finnes. Ansökan om planbesked är inlämnad. Den
hjälpsamma handläggaren Lars Skogsberg går i pension.
Tjänstemännen har sagt att de kommer att föreslå avslag. Byalaget avser gå till politikerna
i nämnden med de problemen som motiverar tjänstemännens förslag till avslag.

Avslutning.

§ 50

Nästa månadsmöte blir tisdagen 1 oktober kl.18:00 på Fyren. Se annons i Alla tiders. Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
5/11 och 3/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-10-01 Träffpunkten, kl. 19:00- 20:09

Beslutande:

Tommy Berglund ordf.
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin

Ralf Åkerblom
Östen Händel
Christer Lantz
Sture Larsson sekr

.

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson.

Utsedd att justera:

Östen Händel

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 51

§ 51

Före Månadsmötet hade inbjudits till dialogmöte för Hamrångebygdens företagare
angående Gävle kommuns företagsklimat. Noteringar från detta möte bilägges.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes.
Rättelse av uppgifter i justerat protokoll 2019-09-13.

§ 52

§ 52

§ 36 femte punkten skall vara: När skall förstudien vara klar? Svar 31/12 2019.
§ 37 andra punkten skall vara: Hamrångegruppen fick i uppdrag att vidtala någon att
hugga julgranar till bygden.

Information och rapporter.

§ 53

Erika Engvall Stefansson rapporterade:
• Det finns ej utbetalade landsbygdsmedel kvar för år 2019. Det finns därför
möjlighet att få vilande eller återremitterade och nya ärenden fram till beslut och det bör ske skyndsamt. Den ekonomiska sammanställningen rörande landsbygdsutvecklingsmedlen bilägges.
• Beslutet 32-2017 om ställplatser för husvagnar vid Knutpunkten har ej
verkställts eftersom vandrarhemsverksamheten upphört och lägenheten uthyrts. På begäran kommer beviljade medel att föras över till ombyggnad av
garage till konferenslokal.
• Ärende om Hörselslinga till Träffpunkten kommer att verkställas. Omvårdnad Gävle tar ansvar för detta.
Övriga rapporter.
• Lars-Ove Molin meddelande att turismgruppen träffas 2019-10-03 i Axmarbruk.
•

Tommy Berglund rapporterade från Trafikgruppen. Rapporten biläggs protokollet. Ralf Åkerblom frågade varför inget gjort för Axmar. Tommy B
svarade att Trafikgruppen väntar på en inbjudan till Axmar för höra ortsbornas synpunkter och önskemål.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Till Hamrångegruppen nyanmält ärende inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 54

§ 54

201-2019 Kostnadsfördyring av Regntåg till Lindövallen. Skulle ha föredragits på Månadsmötet 2019-09-03 I ansökan framfördes att Hamrångegruppens
handläggningstid medfört att offerten blivit inaktuell före inköpstillfället.
Beslut:
♦ Ärendet överlämnades till Rådet för överläggningar och beslut.
♦ På www.hamrånge.se och i utskick skall betonas att sökande föreningar
skall se till att offerter är giltiga i minst tre månader.
Avslutning.

§ 55

Nästa månadsmöte blir tisdagen 5 november på Fyren För tid se annons i Alla tiders.
Övriga månadsmöten under år 2019 tisdagen 3/12 kl. 1800-2000.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Bilagor:

Noteringar från dialogmöte om Företagsklimatet i Gävle kommun.
Redovisning av Landsbygdsmedlen 2019.
Trafikgruppens rapport.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-11-05 Fyren Norrsundet, kl. 18:00- 21:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin
Ove Wahlgren
Ulrika Jidåker
Aja Axlund
Lennart Sjöberg
Boris Karlsson
Marianne Lundqvist
Anna Jupither Berg
Kjell-Urban Näs

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson

Utsedd att justera:

Aja Axlund

Tid och plats för justering:

Ralf Åkerblom
Östen Händel
Anette Lundström
Rose Geschwindt
Stig Jönsson
Maria Sjöberg
Jan Eriksson
Benny Lundin
Ulf Ögren
Christer Lantz sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 56

§ 56

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Sekreterare utsågs. Protokollsjusterare utsågs.
Dagordningen justerades och godkändes.

Information och rapporter.

§ 57

Ortsvandring Norrsundet och Bergby centrum
• Gruppen har haft uppföljningsmöte. Resultat och kommentarer redovisades.
• Rapporten bilägges protokollet
• En fråga om P-ficka vid skolan. Frågan behandlas av pågående Trafikutredning.
Hemsidan www.hamrange.se
• Diverse ”Skräpannonser” från obekanta företag var publicerade på sidan.
Dessa är borttagna och möjligheten bör förhindras i framtiden. Baringo har
kontaktats ang. detta.
• Det är fortfarande dåligt med inlagd information från föreningar och företag. Få föreningar har presenterat sig.
• Kan vara svårt att hitta vissa uppgifter. Ex. någon kunde inte finna länken
till ”Alla Tiders. Någon kunde inte hitta hur man lägger in föreningsuppgifter. Ett tips är att bläddra ner till underkanten på sidan, det är oftast där man
finner eftersökta funktioner.
• Hamrångegruppens protokoll kommer med tiden publiceras under funktionen ”Påverka”.
Erika Engvall Stefansson rapporterade
• Styrgruppsmöte genomfördes den 30 oktober.
• För Hamrånge har det i dagsläget beviljats bidrag på 1 518 846 Kr varav
533 766 Kr utbetalts ur årets budget. Skillnaden mellan beviljat och utbetalt
orsakas i huvudsak av väntande utbetalningar för Pumptrackbana och Axmarby hamn, samt några mindre projekt.
• Fakturor som hanteras av kommunen ska vara inlämnade senast 31 november. Senaste tidpunkt för inlämnande av underlag med utbetalningar till föreningar 6 december.
• Fördelningen av bidragsmedel mellan våra tre ingående kommundelar behöver inte nödvändigtvis vara lika. Försök utnyttja så mycket som finns tillgängligt, inom ramen för årets budget.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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•

Ärende 122-2018 Förhandsbesked detaljplan Åbyns byamän på 17 000 Kr
kommer att avslås enl. tjänstemännen. Frågeställningen ska även föreläggas
politikerna. Det finns en risk, om utfallet blir negativt, bli höga kostnader
för Åbyns byamän. Den 27 november håller Åbyns byamän sitt möte där
beslut om hur de vill gå vidare.

Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.
§ 58

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.
13-2017 Promenadstråk till Skatudden. En uppdaterad offert har inlämnats. Offerten avser åtgärder för 925 meter till en kostnad av 345 473 Kr exkl. moms. Dokumentet har lämnats in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Mötet hade synpunkter på offerthanteringen. En ny offertförfrågan till fler
än en entreprenör bör genomföras och innefatta en tidplan för genomförandet.
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut. Föreligger det
en risk att markägare kommer att avverka skog?
213-2019 Gräsklippare till Axmarby Intresseförening. Ralf Åkerblom överlämnade en komplettering till befintlig ansökan. En offert från AB Sandins såg & kedjeservice på beloppet 21 500 Kr exkl. moms. Dokumentet har lämnats in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.
215-2019 Unga Örnar. Stöd till meningsfull fritid för barn. Ulrika Jidåker presenterade sin ansökan för ekonomiskt stöd till genomförande av kvällsaktiviteter,
en gång per vecka, under 27 veckors tid. Begärt anslag 78 400 Kr. Efterfrågan hos
barnen anses vara stor.
Dokumentet har lämnats in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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216-2019 Ny gärdsgård vid Hembygdsgården. Ärendet presenterades av Jan
Eriksson.
Begärt anslag 32 906 Kr. Dokumentation har lämnats in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.
217-2019 Trygghetsröjning i Bergby och Norrsundet. Ove Wahlgren presenterade ansökan. Flera entreprenörer kan komma ifråga för genomförandet. Begärt
anslag på 46 300 kr inkl. moms, ska ses som ett tak. Dokumentation har lämnats in
till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.
218-2019 Besök Riksdagen för Åk 7 Bergby centralskola. Ulf Ögren presenterade ansökan. Aktiviteten är ett verktyg för att utveckla elevernas förståelse för demokrati, De ska göra ett besök på Sveriges riksdag och delta i dess ”Demokrativerkstad”. Begärt anslag är 8 940 Kr.
Dokumentation har lämnats in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.
219-2019 Turistutveckling i Hamrångebygden. Stig Jönsson från Turistgruppen
för Lokala Utvecklingsplanen, LUP, presenterade ansökan om medel för att ta fram
underlag till en Leader ansökan. Avsikten är att skapa en ekonomisk uppväxling,
med en genomarbetad ansökan till Leader. Projektets mål är att driva två aktiviteter. En för mathantverk och en för naturleder. Begärt belopp är 21 875 Kr. Dokumentation ska lämnas in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.
220-2019 Hamrångebygdens Delikatesser. Maria och Lennart Sjöberg presenterade sin ansökan. Ansökan avser utveckling och investering i Produktionsköket
med en mjölkautomat och en pastör. Några tillbehör till utrustningen ingår i

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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ansökan. Begärt belopp är 379 940 Kr. Dokumentation ska lämnas in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Offert för ansökt Kassaregister saknas. Inlämnas senare.
• Ärendet överlämnas till Rådet för överläggning och beslut.
221-2019 Norrsundets IF för projektet ”Kul på is”. Kjell-Urban Näs överlämnade en ansökan om bidrag till att starta en skridskoskola samt hockeyskola och att
hålla is på Lindövallen. Begärt belopp är 50 000 Kr. Skriftlig dokumentation har
överlämnats in till sekreterare@hamrange.se.
Beslut:
• Ansökan ska presenteras vid nästa Månadsmöte 3 december.

Övriga frågor.

§ 59

§ 59

Inga fler ansökningar kommer att behandlas inom ramen för årets budget..

Avslutning.

§ 60

Nästa månadsmöte blir tisdagen 3 december. För tid och plats se annons i Alla tiders.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Plats och tid:

Månadsmöte 2019-12-03 Träffpunkten, kl. 18:00- 21:30

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Jan Eriksson
Las-Ove Molin
Kjell Urban Näs
Ulrika Jidåker (Zebran)

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson, Landsbygdsprojektet
Måns Jennehag, kommunpolis,
Andreas Bergström, Caroline Engberg, Lina Malmgren,

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Per Modén (bitr. rektor)
Anette Lindström (Zebran)
Christer Lantz
Östen Händel
Sture Larsson sekr

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift efter överenskommelse
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Inledning.

§ 61

§ 61

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.

§ 62

Hur arbetar vi tillsammans för en trygg Hamrångebygd.

§ 62

2019-08-30 gjordes de första ortsvandringarna i Bergby och Norrsundet med en
grupp bestående av kommunföreträdare, markägare, bostadsbolag/hyresvärdar och
vägföreningar. Ledstjärnan är: Tryggt, snyggt och säkert.
Projektet ”Gävle en äldrevänlig kommun” anordnade på Träffpunkten samtal om
trygghet med äldre hamrångebor 2019-10-02.
Liknande vandringar har gjorts i flera delar av kommunen.
På video presenterades idén med ortsvandringar och synpunkter från Andersberg
av kommunalrådet Jörgen Edsvik, kommunpolisen Måns Jennehag, Jonas Bentzer,
Förebyggarenheten, Niklas Lind förvaltningschef Gavlegårdarna.
Från de närvarande representanterna för olika verksamheten gavs korta inblickar i
den pågående verksamheten
Polisen har små resurser och måste prioritera, just nu är det drogfrågor, lyckligtvis
har antalet knarkare blivit färre men de som fortsätter gör det mer och med tyngre
droger.
Sociala fälttjänsten har ungefär samma som polisen men ur sitt perspektiv.
Gavlegårdarnas trygghetsansvarig anser att ,man kommit långt med trygghetsåtgärder. Trygghetsvandringar är bra.
Gavlefastigheter har projektet Nollasabbet på framförallt skolor och fritidsgårdar..
Trygghetsplaner är ett uppdrag från politiker och skall göras genom vandringar och
dialog med boende i områdena.
Projektet ”Gävle en äldrevänlig kommun” rullar på i de olika kommundelarna.
Efter de korta presentationerna gjordes grupparbete med kaffe vars resultat överlämnads till kommunens representanter. Hamrångegruppens roll i arbetet är att vara
föredömen och att informera åt båda håll.
Rapporter.

§ 63

Trafikgruppen visade bilden från Bergby med kaoset utanför ICA m fl (se bilaga).
Styrgruppen har beviljat alla från Rådssammanträdet i november överlämnade
ärenden. Rapport om Pumptrack, inköp, installation och tillsyn. Samtal om belysningen.
Hamrångeflaggans utseende överlämnades till styrelsen för beslut.
Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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§ 64

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 64

Inga ärenden hade inkommit till Månadsmötet.

Övriga frågor.

§ 65

§ 65

Samtal fördes om de offerter som inlämnas med ärenden till Landsbygdsutvecklingsprojektet.
Ofta lämnas flera offerter som alla blir inaktuella före slutgiltigt beslut. Risk finns
att den verkliga kostnaden blir större på grund av återremisser och annan hantering
eller att beslutet blir avslag. Efter flera begäran om nya offerter eller avslag kan det
bli svårt att få detaljerade offerter eftersom de är en kostnad för offertgivaren.
Bättre är kanske att ta in ett kostnadsförslag som underlag och när beslut om att
medel beviljats ta in de detaljerade offerterna.
Beslut:
♦ Rådet gör en information att publicera om hur kostnader skall presenteras i
ansökan och hur offerter skall tas in.
Avslutning.

§ 66

Nästa månadsmöte blir tisdagen 4 februari kl.18:00. Plats: se annons i Alla tiders.
Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12.
Styrelsens första sammanträde hålles 21/1 1800. Rådet samma dag kl. 1900.
Då fastställs sammanträdesschema för 2020
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare
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Protokollsjusterarnas signaturer:

Ordförande

Justerare

