SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 1
Plats och tid:

2019-02-12 Knutpunkten kl. 18.00-19.00

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin
Roger Sjödin

Kjell-Urban Näs
Ove Wahlgren
Sture Larsson sekr.
.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Roger Sjödin

Tid och plats för justering:

Godkännande på e-post. Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:……………………………………...

1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 2
§1

Inledning.

§1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs.
§2

Ekonomisk rapport.

§2

Ove Wahlgren gick igenom 2018 års ekonomi. Hamrångegruppens egna kapital
är 35 855 kr. Årets resultat blev 19 424 kr. Bilaga.
Smärre redaktionella justeringar föreslogs. Ove gör ny fil för utsändning med
årsmötesinbjudan.
§3

Handlingar till årsmötet 2019-03-05.

§3

Kassarapport och bokslut 2018 se § 2.
Verksamhetsberättelse 2018. Sture Larsson.
Verksamhetsplan 2019 Svante Wallberg.
Budget 2019 Tommy Berglund och Ove Wahlgren
Beslut:
♦ Kassarapport och bokslut 2018. Justerad version överlämnas till årsmötet. (bilaga)
♦ Verksamhetsberättelse 2018. Styrelsens ledamöter granskar berättelsen
och meddelar en tillägg/rättelser till sekreteraren senast sönd 17/2.
Överlämnas därefter till Årsmötet. (bilaga)
♦ Verksamhetsplan 2019 Svante Wallberg skickar kompletteringar till sekreteraren senast söndag 17/2. Överlämnas till årsmötet. (bilaga)
♦ Budget 2019. Tommy gör föreslagna ändringar och sänder fil till sekreteraren. Överlämnas till årsmötet. (bilaga)
§4

Hantering av personuppgifter.
Sture Larsson hade utarbetat ett förslag för presentation av hur Hamrångegruppen hanterar i personregister förefintliga personuppgifter. Bytet av e-post för
sekreteraren infördes.
Beslut:
♦ Policy för hantering av personuppgifter antas. (bilaga)
♦ Policyn delges alla e-postmottagare. Finnas på baksidan av närvarolistan
vid månadsmöten.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 3
§5

Hemsidesportalen

§5

Marianne Lundqvist hade inlämnat offert på bybeskrivningar till Hemsidesportalen i två steg kortfattad (4 000 kr + moms) och förlängd (8 000 kr + moms).
Lars-Ove Molin och Aja Axlund är administratörer.
I offerten från Baringo ingår utbildning av redaktörer att godkänna inlägg på
hemsidan, samtal om vilka som skulle göra det.
Beslut:
♦ Offerten kortfattad antogs 4 000 kr + moms
♦ Offerten förlängd antogs 8 000 kr + moms
♦ Lars-Ove meddelar Marianne
♦ Återremiss till arbetsgruppen för framtagande av namn på redaktörer.
§6

Hörselslinga på Träffpunkten.

§6

Vid Månadsmötet 2017-12-05 hade Karin Åberg lämnat in ärende om Hörselslinga på Träffpunkten. Månadsmötet hade överlämnat ärendet till styrelsen.
Ärendet har kommit bort då styrelsesammanträde ej hölls i december 2017.
Beslut:
♦ Be Erika Engvall Stefansson tillskriva rätt kommunalt organ om detta.
.
§8

Övriga frågor

§8

Svante Wallberg:
• Påtryckning behövs till Trafikverket ang. beslut om trottoarer i samband
med Trygghetsboendet, vilket just nu försenar hela processen. Trafikgruppen verkställer.
• Leaders erbjudande om Sprintprojekt bör spridas så mycket som möjligt.
Erika Engvall Stefansson tillfrågas om att på månadsmötet efter årsmötet 201903-05 visa och berätta vad som hänt inom Landsbygdutvecklingsprojektet. Ordföranden verkställer.
Tommy Berglund:
NMK bör på årsmötet förklara sig beredd att överta ärendet om förstudie för sjömack. Beviljat anslag är återbetalt till Gävle kommun.
§9

Avslutning
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 4
Plats och tid:

2019-03-13 konstituerande Knutpunkten kl. 18.00-19.00

Beslutande:

Tommy Berglund ordförande
Lars-Ove Molin
Jan Eriksson

Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Kjell-Urban Näs

Tid och plats för justering:

Godkännande på e-post. Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:……………………………………...

Protokollsjusterarnas signaturer:

10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 5
§ 10

Inledning.

§ 10

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs.
§ 11

Uppdrag inom styrelsen

§ 11

Beslut:
♦ Till vice ordförande valdes Tommy Berglund.
♦ Till sekreterare valdes Sture Larsson.
♦ Till kassör valdes Ove Wahlgren.

§ 12

Styrelseledamöters ansvar inför sammanträden.

§ 12

Beslut:
♦ Bokning av lokal för månadsmöte: Lars-Ove Molin.
♦ Annonsering av månadsmöten i Alla Tiders: Tommy Berglund.
♦ Fika vid styrelsesammanträden: Jan Eriksson.
♦ Fika vid Månadsmötena: Jan Eriksson.
§ 13

Protokollen och deras justering.

§ 13

Beslut om innehåll och justeringsförfarande, beslut om utskicksmodell.
Beslut:
♦ Hittillsvarande modell med godkännande på e-post och underskrift vid
närmaste styrelse-, råds- eller månadsmöte.
♦
§ 14

Deltagare i årsmöte för Jungfrukusten 2019-03-26
Ove Wahlgren hade vidarebefordrat kallelse till årsmöte för Jungfrukusten.
Beslut:
♦ Jan Eriksson kollar med Berth Vestergård om han kan och vill företräda
Hamrångegruppen. Ev. fullmakt utfärdas av detta sammanträdes ordförande Tommy Berglund.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 6
§ 15

Rapporter

§ 15

Aja Axlund har lämnat förslag om hastighetsbegränsningar i Axmar.
Beslut:
♦ Trafikgruppen får uppdrag att föra samtal med Aja och berörda parter,
Axmarby intresseförening och Föreningen Hyttan.
.
§ 16

Övriga frågor

§ 16

Trafikkommittén genom Tommy Berglund informerade om problemen med parkeringar utifrån vad som framkommit under arbetet.
Kjell Urban Näs påminde om kommunallagen kap 2 § 8
Stöd till andra näringsverksamheter
8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det
finns synnerliga skäl för det.
Under samtalet framkom synpunkterna
-Det är styrgruppen som tar beslutet och har att följa kommunallagen.
-Hamrångegruppen bör vid Månadsmöten inte föra till Rådet ärenden som uppenbart strider mot kommunallagen.
-Tveksamma ärenden bör få vänta medan Landsbygdshandläggaren kontrollerar
om ärendet hamnar i första eller andra stycket, och om det senare, om det kan
finnas synnerliga skäl.

§ 17

Avslutning
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 7
Plats och tid:

2019-04-09 Knutpunkten, kl. 18:00 – 18:59

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Tommy Berglund
Roger Sjödin

Lars-Ove Molin
Jan Eriksson
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Jan Eriksson

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

18-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 8
§ 18

Inledning.

§ 18

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.
§ 19

Ärende från Månadsmöte 2019-04-02.

§ 19

Berth Vestergård hade till månadsmötet 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.
Under samtalet framhölls vikten av att Månadsmötena inte förefaller stressade, att
kaffepausen markerar gränsen mellan allmänna frågor och rådsärenden och att om
frågor som är fylligt behandlade ånyo tas upp skall ordföranden kunna hänvisa till
utskickade protokoll.
Beslut:
♦ Månadsmötena behåller samma mötesintervall, om möjligt fasta dagar
såsom hittills.
♦ Mötenas struktur skall vara:
o Extern information
o Rapporter
o Kaffepaus
o Ärenden till Rådet
o Övriga frågor
§ 20

Ändring av sammanträdeslokal för styrelse och råd.
Tommy Berglund meddelade:
Norrsundets hamn har erbjudit Hamrångegruppen att använda konferensrummet på
nedre plan i kontoret. Projektor och duk finns. Inga möteskostnader debiteras och
det finns kaffebryggare.
Eftersom Knutpunkten planerar att bygga om sina lokaler, så är vi då temporärt
utan vårt vanliga mötesrum för styrelse- och rådsmöten.
Jag förslår att vi antar erbjudandet och flyttar våra möten till Norrsundet.
Beslut:

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 9
♦ Nästa möte 7 maj sammanträder styrelse och Råd i Hamnkontoret, och ser
hur det är och om det går bra även framgent.
Utdrag till: Rådet.
§ 21

IT-frågor.

§ 21

Svante Wallberg hade talat med UndoIT som disponerat Knutpunktens domäner. Efter
samtalet hade han överlämnat förhandlingarna till Lars-Ove Molin. Resultatet av överläggningarna: hamrange.se tillhör Knutpunkten. hamrånge.se och hamrånge.nu upphör
under våren.

I arbetet med den nya hemsidesportalen har det uppkommit problem med Baringos
koncept. Svårigheter att kunna fylla sidan med önskat innehåll eftersom bl.a. bakgrundsfärg, typsnitt och stilstorlek är låsta.
Beslut:
♦ Äganderätten till domänerna hamrange.se, hamrånge.se och hamrånge.nu
flyttas från Knutpunkten till Hamrångegruppen.
♦ Kontakt skall tas med kommunen för att få rätsida på uppbygganden av
hemsidan.
♦ Lars-Ove Molin verkställer.
Utdrag till: UndoIT, Knutpunkten.
§ 22

Byavandringar.

§ 22

Svante Wallberg framförde att det är dags att byavandringarna i Örnsköldsviks efterföljd
sätts i gång snarast, Erika Engvall Stefansson drar i frågan. Början bör ske i Bergby och
Norrsundet.

Beslut:
♦ Roger Sjödin, Lars-Ove Molin och Svane Wallberg utses att tillsamman
med Erika står för byavandringarna med kallelser av lokala deltagare, dokumentering m.m..
Utdrag till: Erika Engvall Stefansson.
§ 23

Rapporter.
Trafikgruppen har idag skrivit till Erika Engvall Stefansson om hjälp att få kartor med aktuella fastighetsbeteckningar och ägaruppgifter. Tommy Berglund hade tagit ut kartor på

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 10
nätet där det framgår att i gränsen mellan ICA:s stora parkering och Wenglers finns ett
område med servitut för väg och en del andra egendomligheter.
Gulklädda fotografer har iakttagits invid korsningen Vijvägen-Totravägen. Trafikräkningsutrustning har anbragts på flera ställen i bygden. Troligen är det Trafikverket som är igång.
Kjell Urban Näs rapporterade att VA gruppen nu är på gång med möten med kommunen
och Gästrike Vatten.

§ 24

Övriga frågor.

§ 24

Svante Wallberg undrar hur vi går vidare med projekt särskilt för ungdom. Roger Sjödin
meddelade att frågan om att anlägga Pumptrackar i Bergby och Norrsundet är på gång.

§ 25

Avslutning.
Kommande sammanträden 15/5, 12/6, 11/9, 8/10, 13/11, 10/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 11
Plats och tid:

2019-05-15 Hamnkontoret i Norrsundet, kl. 18:00 -19:05

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson

Frånvarande:

Ove Wahlgren

Stig Jönsson
Lars-Ove Molin
Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Stig Jönsson

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

26-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 12

§ 26

Inledning.

§ 26

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

§ 27

Rapporter.
Skriftliga rapporter (lätt redigerade) från Erika Engvall Stefansson markerade med (EES)

Från möte om Jungfrukusten, Norrsundet 27/3. (EES)
Representanter från Gävle kommun (näringsliv och besöksnäring), Söderhamns
kommun, Hudiksvalls kommun och Ovanåkers kommun samt från Jungfrukustens
ekonomiska förening. Det var ett trevligt ”lära känna möte”, som diskuterade gemensamma utmaningar kring kustutveckling.
Beslut om möte igen inom kort. Till detta möte inbjuds även representanter från
Länsstyrelsen och Region Gävleborg, då kustfrågorna berör oss alla och det behövs
en tydligare samordning.
Inom Gävle kommun finns idag inget tydligt uppdrag att utveckla kusten och det
kustnära läget. Näringslivsenheten har uppdrag att göra en tjänsteskrivelse som
presenteras för politikerna.
Erika (EES) lyfter frågorna med ytterområdessatsningens styrgrupp.
Berth Vestergård lyfte utmaningar och behov vid ett möte med kommunalrådet Åsa
Wiklund Lång den 24/4.
Kommentar från Lars-Ove Molin: Pågår flera projekt, verkar inte som om Jungfrukustgruppen känner till detta.
Lars-Ove meddelar Erika om pågående samarbetsprojekt.
2. Om VA-frågorna. (Länk https://www.gastrikevatten.se/hamrange.) (EES)
Den 8/4 bjöd Gästrike Vatten in kommunalråden, Livsmiljö (f.d. Samhällsbyggnad) och EES till ett möte kring VA-frågorna i Hamrångebygden. Vid mötet visade
Malin Delin, Gästrike Vatten, olika utredda möjligheter att få fram vatten av god
kvalitet i Hamrångebygden.
Den långsiktigt hållbara lösningen som föreslås är att bygga en överföringsledning
från Gävle.
En utbyggnad i Hamrångebygden är prioriterad. Den står dock emot andra planerade och prioriterade åtgärder.
Gästrike Vatten har nu fått i uppdrag att ta fram en tidplan där de beskriver planerade åtgärder, uppskattade kostnader, tid för genomförandet osv. som beslutsunderlag för politikerna.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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En utredning/sammanställning av enskilda avlopp ska genomföras av Livsmiljö
(Miljö och Hälsa), som underlag. I några områden har brister noterats. Utredningarna presenteras i Samhällsbyggnadsutskottet. De nya investeringarna kommer att
påverka Va-taxan på sikt. Den lokala ”vattengruppen” i Hamrångebygden har bjudits in till ett möte med Gästrike Vatten den 3/6.
3. Från föreningsalliansens möte med SISU - idrottsutbildarna.
Hittills tre möten i processen.
Den 5/2. Möte med föreningarna och representanter från Livsmiljö Gävle.
Den 20/2. Möte med SISU, Per Svensson, för att introducera uppdraget. Han tog
ärendet vidare till SISU:s ledningsgrupp.
Den 17/4. Möte med SISU, Pia Hillgren,.
SISU är positiva till att genomföra uppdraget och har fått i uppdrag att återkomma
med en idé om omfattning och tillvägagångssätt. Erika inväntar återkoppling.
4. Ortsvandringar (EES)
Erika och Roger har träffats för att planera in vilka aktörer som bör vara med.
Förslag på datum för första ortsvandringen: 13/6 och/eller 14/6, alternativt i höst.
5. Hamrange.se. Lars-Ove Molin muntligt.
Avstämningsmöte med Baringo hölls 14/5, för genomgång av brister som ska åtgärdas omgående. Lars-Ove och Svante var med på mötet.
Arbetsgruppen gick igenom webbsidan i Axmar och noterade vad som var galet.
Inför mötet med Baringo. Gruppen hade inte sett problemen, men såg dem nu. Baringo åtgärdar:
Kan bara länka till webbsida, men inte Facebook och likn. Tilläggs utan avgift.
De förändringar som Barings betraktar som utökad beställning och beräknad tidsåtgång:
• Uppladdningsmöjlighet för olika typer av protokoll och bilagor. 2,5 tim.
• Filtrering av föreningar och företag i listan. 9 tim.
• Evenemangssökning som fritextsökning. 3 tim.
• Ändring av textfärger. Välja på två färger en mörk och en ljus. 2,5 tim.
• Justera redaktörernas behörigheter. Förenkling. 2,5 tim.
Från Per Forsmark i Totra byförening hade inkommit en fråga om föreningar m.m.
i Hamrångebygden kunde få en e-postadress: nn@hamrange.se
Under samtalet framkom att det i nuläget skulle innebära för e-postanvändare:
o Ingen support. Personalresurser saknas för detta.
o Begränsat utrymme.
o Bristfällig sekretess.
Protokollsjusterarnas signaturer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslut:
♦ Hamrångegruppen söker genom Rådet medel för 19,5 tim. utökad beställning hos Baringo.
♦ Möjligheten att ansluta e-postanvändare till hamrange.se måste vänta till
dess det finns supportmöjligheter och tillräcklig sekretess byggts in i systemet.
Utdrag till:

Rådet Per Forsmark.

6. Lokala servicepunkter (EES)
Erika har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för lokala servicepunkter i
Gävle kommuns ytterområden. Processen har påbörjats enligt följande:
• Möte med Regionala servicerådet, som samlas 2ggr/år för diskussioner
kring service på landsbygden. Region Gävleborg sammankallar till servicesrådet, i gruppen finns representanter från varje kommun i länet, LRF,
Leader, lokala handlare m fl. Erfarenhetsutbyte med Söderhamns kommun
som just nu bygger upp 5 servicepunkter i projektet SAURURE.
• Genomgång av andra kommuners serviceplaner och varuförsörjningsplaner.
Mycket är lika och kan tas till Gävle.
• Den 11/4 besökte Erika och Carina Munter från Region Gävleborg de lokala butikerna i Bergby, Norrsundet, Forsbacka och Hedesunda för att
stämma av vilken allmän service butikerna erbjuder, intresset för att bli servicepunkt (och i så fall utifrån vilken service), intresset för hemsändning,
lokala utmaningar och behov. Butikerna är ombud för post och paketutlämning, systembolaget och i vissa fall även apoteksvaror. Flera av butikerna
har redan en caféhörna, kaffemaskin, toalett, hjärtstartare och bistår boenden med vissa digitala tjänster, vilket ingår i konceptet servicepunkt. Steget
till att bli servicepunkt är inte stort. Intresset finns hos butiksägarna.
• Nästa steg i processen är att bjuda in butiksägarna till ett gemensamt möte
för att diskutera service på landsbygden och komma överens om vilka kriterier Gävle kommun ska sätta upp för de servicepunkterna. (Förslagsvis:
caféhörna, kaffemaskin, toalett, hjärtstartare, dator med internetuppkoppling och utskriftsmöjlighet, turistinformation, hemsändning, arrangerande
av ett par aktiviteter för allmänheten per år).
• Gävle kommun har ingen serviceplan eller varuförsörjningsplan. Erika tar
fram ett förslag som presenterar för politikerna för beslut.
7. Lokala lärcentramiljöer (EES)
Erika har haft ett par möten med Bibliotekschefen, chef för närbiblioteken i Gävle
kommun och Vuxenutbildningen kring lokala lärcentra. Samtliga är positiva till att
tillgängliggöra biblioteken för fler och tror att en lokal lärcentramiljö kan ge vuxna
Protokollsjusterarnas signaturer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
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på landsbygden bättre förutsättningar att vidareutbilda sig. Närbiblioteken finns
ofta i anslutning till skolan, vilket öppnar möjligheter för skolans elever, lärare och
boende i bygden. Genom tekniken på lärcentret kan fler ta del av utbildning och föreläsningar på distans. Det kan även ge fler positiva effekter, att fler vuxna finns i
skolmiljön, äter i skolmatsalen mm.
Nästa steg är att besöka biblioteken och titta på lokalernas förutsättningar (i vissa
fall tillsammans med skolan). Den optimala lösningen är att det finns ett separat
studierum som kan utrustas med digital teknik samt en yta på biblioteket för ett par
studieplatser. Närbiblioteken har ”Mer öppet”, vilket innebär att biblioteket kan
nyttjas även när det är stängt genom att besökare använder lånekort och kod för att
ta sig in.
8. Trafikfrågor (buss till Ockelbo) Muntligt.
Från samtalet:
Frågan om busstrafik mellan Hamrångebygden och Ockelbo möter ringa intresse.
Diskussion om att utöka lokaltrafiken inom Hamrångebygden bör prioriteras hellre
än förbindelse med Ockelbo.
§ 28

Ärenden till Månadsmötet.

§ 28

En rapport från VA-gruppen m. a. a. publiciteten i frågan bör inleda månadsmötet
2019-06-04.
Frågan om att anlägga Pumptrackbanor i Norrsundet och Bergby tas ånyo upp.
Banorna bör läggas centralt i resp. ort för att minimera riken för förstörelse.
Norrham villig att bedriva skötsel och tillsyn av dem såväl i Norrsundet som i Bergby.

Beslut:
♦ VA-gruppen rapporterar vid månadsmötet 2019-06-04.
♦ Information om vad Pumptrack är skall meddelas vid månadsmötet 201906-04.

♦ Ärendet om Pumptrackbanor förs till Rådet för vidare handläggning.
♦ Rådet bör först tillfråga NIF om de vill åta sig uppdraget med skötsel och
tillsyn av pumptrackbanan i Norrsundet. Om inte bör Norrhams erbjudande
antas.
§ 29

Avslutning.
Kommande sammanträden 12/6, 11/9, 8/10, 13/11, 10/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Plats och tid:

2019-09-11 tills. med Rådet Hamnkontoret i Norrsundet, kl. 18:00 -20:10

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Daniel Englund
Lars-Ove Molin
Stig Jönsson t o m § 45

Övriga närvarande:

Jörgen Edsvik, Erika Engvall Stefansson

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Christer Lantz
Toni Melin
Anna Jupither Berg
Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 43

Inledning.

§ 43

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna vid dagens sammanträde.
Ett särskilt välkommen till kommunalrådet Jörgen Edsvik som gästade rådet för
första gången.
Protokollsjusterare utsågs.

§ 44

Dagordningen.
Dagordningen hade beretts genom möte med Råd och styrelse kl. 1700.
Dagens överläggningar med kommunalrådet Jörgen Edsvik skulle ske med ämnen i
följande ordning:
Strategiska frågor för bygden:
• Skola och föreningsliv (Utbyggnaden av Bergby skola och sporthall)
• Bostäder + vatten (Alla kategorier OBS Trygghetsboende)
• Trafik- och Infrastruktur (Järnvägsstation, industrispår, trafikfrågor m.m.
cykelbana till Totra, fiber i Axmar,)
• Trygghet och säkerhet (Ortsvandringar, info till hamrange.se Medborgardialoger)
• Turism/Besöksnäring (konferensen i Norrsundet, infrastruktur, cykelled vid
Häck. Fäbod.)
• Service på landsbygden (Servicepunkter)
• Arbetstillfällen i bygden (ersättning för två nedlagda industrier)
Efter överläggningar med kommunalrådet skulle ärenden från Månadsmötet
2019-09-03 behandlas:
• Val av ledamöter i referensgrupp till förstudie utförd av SISU.
• 213-2019 Gräsklippare till Axmarby Intresseförening.
Handlingar vid mötet.
• 214-2019 Processledare till Hamrångebygden Byggemenskap Kooperativ
hyresrättsförening. Handling utsänd till Rådets ledamöter.

Beslut:
♦ Dagordningen fastställes

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 45

Överläggning med kommunalrådet Jörgen Edsvik.
Skola och föreningsliv
Samtalet fördes kring skisser rörande förslag på utbyggnaden av skolan i Bergby.
(Bil).
Från Hamrångegruppen framfördes vikten av att förslaget i sin helhet utförs i en
följd så att byggnaden med fritidsgård, sporthall, gym, kafélokal, bibliotek och administrationslokaler för förening/ar inte avskiljs från förslaget och uppförandet av
den skjuts på framtiden. Den delen är viktig för att ge framtidshopp i bygden.
Kommunalrådet instämde i att ett sammanhängande utförande av hela förslaget är
det bästa både praktiskt och långtidsekonomiskt. Just nu pågår prioriteringsarbetet
med de många förslag som finns i investeringsbudgeten och den ekonomiska situationen gör att inte alla förslag kan bifallas i årets beslut om budget 2020 och
treårsbudget.
Han undrade även hur långt det var till kaféet i Bergby centrum, eftersom det är
känsligt, kommunen skall inte konkurrera med den befintliga lokala företagsamheten. Bäst om den delen sköts ideellt eller på entreprenad.
På fråga svarade han att ett samgående mellan idrottsföreningarna i bygden skulle
ge klart bättre ekonomiska förutsättningar. Det blir en röst och en vilja i förhandlingar med Kultur och Fritid Gävle om bidrag och större möjligheter att söka externa bidrag från t ex. Allmänna arvsfonden.
Bostäder och vatten
Hamrångegruppen anförde att byggande av bostäder är viktigt för bygdens framtid.
Planändringar och byggnadstillstånd/-lov bromsas dock av att kapaciteten i dricksvattenförsörjningen är nära sin övre gräns. Kommunen uppför Trygghetsboende i
Bergby, en förening för uppförande av kooperativa hyresrätter har bildats i bygden
och många enskilda frågar om att få bygga på möjliga platser för villatomter. Vattenfrågan är akut.
Kommunalrådet instämde i att dricksvattenförsörjningen ar viktig och har problem
i kommunen. Uppdraget att förse kommuninnevånarna med tjänligt vatten ligger
på Gästrike vatten. I Hamrångebygden gäller primärt att se till att vattenverket i
Totra om möjligt kan göra mera dricksvatten med befintliga utrustningar och vattentillgångar. Ledningssystemet i Hamrångebygden är gammalt och har fått läckor
vid flera tillfällen de senaste åren. Det gäller att ha kontroll och reparera snabbt så
att inte tjänligt vatten förloras. Avsaltning av bräckvatten från Bottenhavet är för
dyrt.
Kapacitetstopp för vattenförsörjningen i Gävle C och Valbo närmar sig också p g a
befolkningsökning och i Furuvik är det brist. I Älvkarleby kommun finns gott om
råvatten och ett nytt vattenverk i Skutskär planeras med överföring till Gävle. Därifrån kan en ledning byggas till Hamrångebygden. Byggande av en överföringsledning tar dock lång tid främst på grund av projektering med markägarförhandlingar

Protokollsjusterarnas signaturer:
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och korsande av vägar, el- och teleledningar och bredbandsfiberledningar är tidsödande.
Vid ortsvandringen 30/8 hade företrädare för Gavlegårdarna berättat om ett försöksprojekt med insamlande av regnvatten från taket till tankar för att sedan användas till gräsmattebevattning för av i ett nästa steg användas till spolning av toaletter
via separata ledningar i en nybyggnad. Detta borde väl kunna ske i alla nybyggnader sade en av deltagarna i vandringen?
Kommunalrådet anförde att konstruktionen med tankar och separata ledningar innebär en fördyring vid byggandet och att byggherren nog vill se om detta system
fungerar tillfredsställande innan det införs generellt.
Kommunalrådet vill se fler trygghetsboenden i kommunen (i Luleå planerar man
11 nya sådana)
Förslag har framkommit att en byggherre skall tvingas bygga en viss procent av
beviljade bygglov på landsbygden motsvarande de bygglov de får i tätorten.
Diskussion om vattenförsörjningen skall föras under våren 2020.
Trafik- och Infrastruktur
Tommy Berglund anförde att Landsbygdpengarna har gett ett större intresse bland invånarna i Hamrångebygden att intressera sig för dess utveckling.
När det gäller utbyggnaden av dubbelspår på OKB vill Hamrångegruppen att Gävle kommun avger en avsiktsförklaring att de önskar en snabb utbyggnad och ett tågstopp i Hamrångebygden och att den del av det gamla spåret som behövs för godstransporter till och
från hamnen i Norrsundet blir kvar i drift.
Kommunalrådet anförde att alla kommuner från Gävle till Härnösand trycker på i frågan
om utbyggnaden. OKB är överbelastad. Trafikverket kan inte ens göra erforderligt planerat
underhåll utan stora trafikstörningar. Befintligt spår kvar för gods? Trafikverket brukar
vilja riva upp de gamla spåren så snart som möjligt även för att utnyttja materialet i byggandet av nya. Intressenterna bör ligga på.
Den stora haken är om det beslutas om byggande av banor för höghastighetståg mellan
våra större städer beslutas. Det är så dyrt att det tar alla medel för järnvägsbyggnad under
en lång följd av år. På riksplanet har de tre storstädernas regioner om de går samman majoritet i beslutsorganen.
Trafikfrågorna i Bergby centrum försvåras av det splittrade markägandet, Gävle kommun,
Gavlegårdarna, Trafikverket/banavdelningen, och privata markägare. Parkering vid ICA
finns bakom butiken och om man kan ordna med kundvagnar så att de finns där skulle nog
fler parkera där i stället för på Totravägen där de då ofta hindrar bussar och annan tung trafik. Det behövs för säker gångtrafik 100 m trottoar mellan den nya hållplatsen på Totravägen och korsningen vid ICA.

I dag vid möte med Gavleårdarna och Trafikverket meddelades att kommunen inväntar beslut från Trafikverket för att kunna gå vidare med granskningen av detaljplanen. Vid ortsvandringen den 11/9 framgick det att Trafikverket har kommit
fram till ett förslag om var en gång-och cykelväg mellan Trygghetsboendet och
busshållplatsen vid Solberga ska dras fram (det södra alternativet)? Nästa steg är
Protokollsjusterarnas signaturer:
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att komma överens om hur gång- och cykelvägen ska finansieras. Trafikverkets
förslag är att den ska finansieras av entreprenören (Gavlegårdarna)
Cykelbana Bergby - Totra behövs. Vid tid för skolstart på morgonen är det många barn
som cyklar på Totravägen i den då ganska täta morgontrafiken. Via Hagalund eller Totravägen.
Cykelled läns kusten mellan Norrsundet och Hari skulle vara viktig för den kustnära turismen. En väg som tidigare föreslagits möter motstånd från ägarna till Häckelsängs fäbodar som befarar ökning av inbrott och tillgrepp.

Trygghet och säkerhet
Ortsvandringar genomfördes i Bergby och Norrsundet 30/8 2019 med deltagare
från Gävle kommun (Landsbygdsutvecklare; Livsmiljö Gävle Gata park, D:o Drift
och service, Trafik och Tillstånd; Gavlegårdarna utemiljö Bergby Norrsundet;
Hamrångegruppen och Gästrikekustens pastorat-Svenska kyrkan.
Protokoll med dokumentation av iakttagelser och förslag till åtgärder och ansvarig
för dessa fördes.
Träd, buskar och sly växer bra i Hamrångebygden. För invånarnas säkerhet behövs
röjning och fällande av farliga träd med torra grenar.
Trygghetsröjning försvåras av:
1. Den splittrade markägarstrukturen.
2. Miljöstrategiska programmet rörande hotade arter.
3. Kommunens höga kostnader vid åtgärder.
Hjälp från kommunen behövs för att göra bygden säkrare. Förslag till detta:
1. Kommunen kommer överens med alla markägare vilka åtgärder som behöver vidtas. En skötselplan för Hamrångebygden upprättas.
2. Trygghetsröjning och säkerhetsmotiverad trädfällning får inte alltid hindras
av ev. förekomst av hotade arter. Direktiv till miljöhandläggare och/eller
särskild beslutfattare.
3. Hamrångegruppen kan bli entreprenör för trygghetsröjning/-trädfällning.
Licensierade möjliga underentreprenörer finns i bygden
Gavlegårdarna har ansvar för torget i Bergby. De får sällan förfrågningar eller anmälan om när torget används för något ändamål, marknad eller annat.
Både Gavlegårdarna och Gävle kommun får in mycket få felanmälningar. Sådana
behövs som underlag för planering av åtgärder och underhållsplaner.
Kommunalrådet meddelade att kommunen tagit beslut om att bli en äldrevänlig
kommun och att äldre inbjudits till samtalsgrupper om trygghet och att polisen
återbildat sin gatulangningsgrupp.
Förslag framfördes om att information om hur man anmäler fel skall offentliggöras
på olika vägar, Alla Tiders, www.hamrange.se, FB infoforum Hamrånge, och på
andra sätt.
Protokollsjusterarnas signaturer:
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På ett kommande månadsmöte kommer företrädare för polisen och socialförvaltningen att inbjudas.
Anmälningsvägar:
Gavlegårdarnas rutin för tillåtelse till användning av Bergby torg:
Ring 026-17 27 00 välj kundtjänst fem dagar innan
Tala om när och för vad du vill använda torget
Lämna dina kontaktuppgifter
Du kommer att kontaktas och få besked.
Felanmälningar:
Felanmälningar till Gavlegårdarna: 026-17 27 00
Felanmälningar till Gävle kommun: 026-17 80 00 eller
https://www.gavle.se/driftinformation-och-felanmalan/fel-du-kan-anmala-tillgavle-kommun/
Turism/Besöksnäring
Stig Jönsson informerade om Axmar bruk och Föreningen Hyttan.
Vi har bra läge och en god samverkan tack vare landsbygdsprojektet.
Ambitionen är att få "Kulissen" av Axmar "slott" i naturlig storlek utförd i corténstål på plats till Axmar bruks 350-årsjubileum år 2021.
Cykelturismen har utvecklats. Vi vill kunna göra hela kusten tillgänglig med en cykelstig binda ihop cykelleder och kanotleder. Ev. även Cykeluthyrning med noder
där cykel kan hyras och lämnas.
Våra behöv är fiberkabel. Besöksmål behöver WiFi och den kräver fiberanslutning.
Kanske kan vi få Leaderpengar till detta?
Turistgruppen som tillkommit arbetar och har senast mest varit upptagen med
www.hamrange.se. Gemensam marknadsföring av hela kuststräckan behövs.
Under vilket namn skall det marknadsföras?
Kommunalrådet påminde om Port Mate-projektet i vilket kommunen deltar.
Näringslivschefen bör bjudas in för information och överläggning?
Service på landsbygden (servicepunkter)
Kommunalrådet informerade: Ö-viksmodellen följs. Den skall genomföras och det
börjar redan i år. Berörda handlare är kontaktade och positiva. Det bidrag som
kommunen ger tryggar troligen butikens överlevnad och ger en bra kanal för kommunal information om vad som är på gång särskilt i bygden. Landsbygdshandläggaren arbetar med informationsmaterial
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Arbetstillfällen i bygden (ersättning för två nedlagda industrier)
Kommunala arbetsplatser kan etableras i bygden i liten skala. Det gäller att identifiera vilka tjänster det handlar om, som blir bättre med en utlokalisering. Vi diskuterar även utlokalisering av kommunala möten så att beslutfattare lär känna hela
kommunen.
Hamrångegruppen kan hjälpa till genom att bl. a tipsa om lokaler.
Ordföranden tackade kommunalrådet för besök och överläggning.

§ 46

§ 46

Referensgrupp till förstudien SISU.
Ärendet presenterades vid Månadsmötet 2019-09-03.
Tre personer föreslogs då att väljas av Rådet samt en från vardera föreningen efter
SISU:s första rundvända med föreningarna.
De som väljs av Rådet bör inte vara ledamöter i Rådet, men intresserade av idrottsverksamheten.
Beslut:
♦ Anna Jupiter Berg och Christer Lantz frågar lämpliga personer. Vill de föreslås de. Tillfrågade villiga meddelas till sekr.
♦ Personbeslut tas på nästa Rådsmöte.

§ 47

214-2019 Processledare till Hamrångebygden Byggemenskap Kooperativ hyresrättsförening.
Ärendet presenterades vid Månadsmötet 2019-09-03.
Inkommen handling har utsänts tillsammans med kallelsen.
Bedömning:
A
B
3
1

Kommentar:
Ingen
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Samtal fördes om vikten av att arbetet med kooperativ hyresrätt inte avstannar.
Beslut:
♦ Ärendet överlämnas till Landsbygdshandläggaren.
Utdrag till:

Landsbygdshandläggaren,

§ 48

Övriga frågor.

§ 48

Lars-Ove Molin meddelade att alltför få föreningar och företag har anmält verksamheten
till www.hamrånge.se. Portalen behöver marknadsföras.

Beslut:
♦ Portalen skall marknadsföras genom information på FB infoforum Hamrånge
♦ Portalen skall marknadsföras genom utskick till företag genom utskickslistor som finna på Knutpunkten
♦ Portalen skall marknadsföras genom Hamrångegruppen utskickslista.
♦ Portalen skall marknadsföras genom annons i Alla Tiders
§ 49

Avslutning.
Kommande sammanträden Rådet 8/10, 13/11, 10/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.
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Plats och tid:

2019-10-08 Hamnkontoret Norrsundet kl. 18:00 - 1900

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund sekr.
Lars-Ove Molin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Lars-Ove Molin

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

30-33
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 30

Inledning.

§ 30

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

§ 31

Ekonomisk rapport.

§ 31

Hamrångegruppen har en behållning på c:a 69 000 kr varav c:a 50 000 kr är reserverade för hemsidans framställning.
Webhotellet ar betalats tv gånger om 687 kr. Varje betalning gäller 2 månader.
Hamrångegruppen har en fordran om c:a 10 000 kr på Gävle kommun för sammanträdeskostnader. Den kommer att faktureras snarast.
Kassören skall till Landsbygdshandläggaren lämna in ansökan om Bidrag till Utvecklingsgrupp.
§ 32

Rapporter, övriga
Om VA-frågorna.
Inget nytt. Möjligen ombyggnad under 2020 för en mindre kapacitetsökning
Förstudie SISU.
Arbetet med förstudien pågår enligt plan. Hamrångegruppens representanter i referensgruppen skall väljas i dag på Rådet.
Julgranar.
Olle Hedström har lovat att ordna granar om Kommunen och Gavlegårdarna gör en
beställning. Han har tidigare år levererat 7 granar till Gavlegårdarna.
Flaggor på torget i Bergby.
Lämpligt antal av Hamrångeflaggan och 4 st Svenska flaggor och 4 vimplar beställs hos
Svenska flaggstångsfabriken.
Kjell-Urban Näs åtog sig skulle utreda vilken bakgrundsfärg flaggorna med Hamrånge
sockensigill ska ha, samt att beställa alla flaggor och vimplar.
Hemsidesportalen www.hamrange.se.
Marianne Lundqvist fortsätter att skriva bygdetexter enligt uppdrag. Några redaktörer är ej
utsedda och därmed ej heller utbildade. Endast Aja Axlund och Lars-Ove Molin kan hantverket.
Serviceavtal finns med Baringo (§ 40-2018). Diskuterades om Baringo skulle köra igång
serviceavtalet nu eller senare.
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Trafikfrågor.
Hamrångegruppens kommentarer till förslag om hastighetsregler har inte fått något svar
från någon av de inblandade myndigheterna.
Turism.
Mat och mathantverk i Hamrånge är ett intressant område att utveckla.
Reklam längs E4. Intressant men inte aktuellt just nu.
Utveckling av vandrings-, cykel- och vattenleder. Projektledare behövs till detta.
LUP turistgruppen inkom med ett förslag gällande att tillsätta en projektledare för att
kunna driva de turist punkter som finns med i den Lokala Utvecklingsplanen vidare. Turistgruppens förslag var att söka pengar för en projektledare på 25% från ytterområdes
satsningen.
Styrelsen föreslog istället att gruppen skulle söka pengar ifrån ytterområdessatsningen till
de arbetstimmar som behövs för att göra en större ansökan från LEADER Gästrikebygden
gällande en projektledartjänst på 25% för att driva LUP:ens turistfrågor.
Vindkraft.
Svea Vind Offshore har hållit samrådsmöte i Norrsundet. tre nya områden utanför Gästrikekusten 30 – 50 km ut från kusten planeras. Tommy Berglund har företagets presentationsmaterial. Detta visas vid nästa styrelsemöte.

§ 33

Avslutning.
Ordföranden Svante Wallberg är upptagen alla onsdagar framöver. Därför skall
styrelse- och rådssammanträden alltid hållas på tisdagar.
Nästa styrelsemöte (liksom rådsmötet) flyttas till tisdagen 12 november kl.18:00 på
Hamnkontoret. (Sekreteraren Sture Larsson är bokad på annat detta datum.)
Sista mötet under år 2019 hålls tisdagen 10/12 kl. 18:00.
Sammanträdet förklarades avslutat.
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Plats och tid:

2019-11-12 Hamnkontoret Norrsundet kl. 18:00 - 1900

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Jan Eriksson

Frånvarande:

Ove Wahlgren
Stig Jönsson
Sture Larsson

Lars-Ove Molin
Kjell Urban Näs
Roger Sjödin sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Kjell Urban Näs

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….
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§ 34

Inledning.

§ 34

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

§ 35

Ekonomisk rapport.

§ 35

Rapporter Övriga.

§ 36

Rapport förelåg ej.

§ 36

Förstudie SISU.
Arbetet med förstudien pågår enligt plan. Hamrångegruppens representanter i referensgruppen skall väljas i dag på Rådet.
Julgranar.
Gavlegårdarna kommer inte sätta upp några julgranar I år. Hamrångegruppen tillskriver till Gavlegårdarna, vi riktar skrivelsen till Per Erik
Strandhäll.
Flaggor på torget i Bergby.
Vi beslutar att vi använder Sigillet på flaggor, kommunikation eftersom vi har det på hemsidan. Ta det vidare med att använda sigillet
på lokalproducerade varor eller produkter.
Halmstad flaggfabrik har svarat bäst på förfrågan och kommer få leverera både Svenska flaggan och vimpel, samt flaggor med tryckt sigill.
Hemsidesportalen www.hamrange.se.
Marianne Lundqvist har skrivit mer texter, ett möte med gruppen sker
under vecka 47.
Det har bara skrivits historiskt om byarna, inget om nutiden finns klart
eller skrivet.
Baringo har aktiverat serviceavtalet. (§ 40-2018).
Säkerhetskopiering av filer.
Via hemsidan så har vi möjlighet att föra över dom filer vi behöver
säkerhetskopiera.
Protokollsjusterarnas signaturer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 29
Vi kommer tillsvidare kommer köra på ftp-tjänst (filöverföingsprotokoll) och hjälpa Sture att sätta upp hans dator så han kommer åt det
via filhanteraren i Windows
Trafikfrågor.
Det är aktuellt att ta in offerter för buskröjning.
Turism.
En projektledare behövs för att driva vidare utvecklingen av utvecklingsplanen i turismfrågor.
Uppvaktning
Stures hustru har avlidit. Hamrångegruppen lämnar donation till Hembygdsföreningen, och uppvaktar med blommor.
Beslut:
♦ Tommy Berglund gör en skrivelse till Gavlegårdarna för att påpeka värdet
av julgranar i bygden
♦ Halmstad Flaggfabrik blir leverantör av flaggor och vimplar. Kjell Urban
ser om vi kan få tygprover. Beställning av flaggor och vimplar görs snarast.
♦ Tommy Berglund tar in offerter på buskröjning.
♦ Tommy Berglund verkställer donation och uppvaktning.

§ 37

Avslutning.
Sista mötet under år 2019 hålls tisdagen 10/12 kl. 18:00.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 37

