
  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 Månadsmöten och Årsmöte 2018  
     sid 1 

 
Plats och tid: Månadsmöte 2018-02-06  Träffpunkten Bergby kl. 18:00 -20:25 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordförande  
 Stig Edvinsson Ove Wahlgren 
 Lars-Ove Molin Stig Jönsson 
 Daniel Ringström  Roger Sjödin 
 Jan Eriksson  Rozita Kullberg 
 Östen Händel Kjell Urban Näs 
 Christer Lantz  Ralf Åkerblom 
 Anna Sohlman Annika Engberg 
 Lillemor Isaksson Anne Marie Niemi 
 Ulrika Jidåker Carina Gustafsson 
 Lennart Sjögren Sture Larsson sekr. 

   
   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson  
   
   
   
   
Utsedd att justera:  Jan Eriksson 
  
 
 
 
Tid och plats för justering:  

 
 
2018-02-12 kl.1830 och 2018-02-14 kl. 1800 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 
 
1-7 

  
Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:…………………………………….. 
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Protokollsjusterarnas signaturer:     
 
 
 

  

Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

§ 1 Inledning.  § 1 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Tid och plats för justering meddelades. 
 
 

 

§ 2 Information om Rådets överväganden enl. § 100/2017 
 

§ 2  

 Ordföranden Svante Wallberg informerade om de överväganden som diskuterats 
i Rådet och beslutats 2017-12-12 i protokoll som utsänts 

  

    
   

 
§ 3     Statusrapport på inlämnade ärenden till Landsbygdsprojektet. § 3 

  
48-2017 Renovering av Tvättstuga/badhus i Axmar Bruk. 
Ärendet hade presenterats tidigare och återremitterats av Rådet. 
Stig Jönsson presenterade ärendet ånyo utifrån tillkommande handlingar. 
 
51-2017 Skateboardramp vid Zebran i Bergby 
Ulrica Jidåker aviserade ärendet vid mötet 2017-10-31 och överlämnade sedan 
handlingar. Ärendet hade återremitterats av Rådet.  Ulrika Jidåker föredrog ären-
det. 

 
Beslut: 
♦ Ärendena 48 och 51 - 2017 återöverlämnas till Rådet för handläggning och 

beslut. 
 

 

 

§ 4 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom Landsbygdsutvecklings-
projektet. 

 
47-2017 Norrsundets Biokombonat.  Från reningsverk. 
Lennart Sjögren presenterade ärendet och Biokombinatet, en paraplyorganisation 
för nuvarande och ev. framtida företag i samverkan med kommunala och region-
ala organ för att arbeta med framtida möjligheter inom den cirkulära ekonomin, 
skogsprodukter och återvinningsprodukter. Biokol Norrsundet bearbetar pellets 
till biokol som är ett jordförbättringsmedel. Restprodukt en bioolja som blir rå-
vara till biodiesel. Försök görs med slam. Handling inlämnad.  Koppling finns 
även till Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Forskning görs om svampar 
från Färöarna som ”äter” cellulosa och producerar en bioolja.  
Konkret för bidragsansökan: Konferens i Norrsundet runt cirkulära ekonomin. 
Kombinatet skall hitta synergin mellan företagen.  
 

§ 4  
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

 Även vindkraften finns med. Ett företag som har planer på vindkraftpark på 
Finngrundet m fl. ställen i havet finns med. 
 
Stig Edvinsson anförde att det också finns en koppling till småbåtshamnen och 
kajproblemen för NMK. Markfrågan behöver lösas. 
Frågan om bostäder för anställda som vill bo i Norrsundet hör också hit. 
 
101-2018 Belysning vid utegymmet NorrHam 
Ansökan hade inkommit 2018-02-01.  Bordlägges till 2018-02-06 då muntlig fö-
redragning emotses. 
 
102-2018 Kustkonst 
Ansökan hade inkommit 2018-02-06. Presenterades av Carina Gustafsson. An-
sökan avsåg bidrag till informationsinsatser för en konstrunda i Hamrångebyg-
den påskdagen den 1 april. Utställarna bidrar med en avgift om 100 kr vardera.  
Kompletteringar begärdes och utlovades. 
 
103-2018 Kamerans ABC 
Anna Sohlman utvecklade med hjälp av bildvisning det i december (§ 66) pre-
senterade projektet, och föreslog ett demonstrationstillfälle.  
Betonade att projektet inte är för speciellt fotointresserade utan för att vi alla få 
med bilder som del i vår argumentation och del i förmågan att vara källkritisk. 
Viktigt att vi själva tar och visar våra bilder.  
 
HIK erbjöd som demonstrationstillfälle del av sin Öppet-husdag 18 februari.  
 
Erika Engvall Stefansson betonade vikten för föräldrar att kunna tala med sina 
ungdomar om lämplighet och etik vid bildpublicering på bl. a sociala medier. 
 
104-2018 Ansökan från Norrsundets arbetarmuseum. 
Ansökan som inkommit 2018-02-06 innebar hjälp med en satsning på Arbetar-
museets verksamhet med program och aktiviteter som utnyttjar museets sam-
lingar på Ådala och i Kastellet. Aktiviteterna skall också innebära möjligheter 
till intäkter. Samverkan skall ske med andra aktörer i Hamrångebygden. Före-
dragningen sköttes av Rozita Kullberg. 

 

  

 Beslut:   
 ♦ Ärende 47- 2017 överlämnas till Rådet för handläggning och beslut. 

♦ Ärende 102, 103 och 104 -2018 överlämnas till Rådet för handläggning och 
beslut. 

 
Utdrag till: NorrHam. 
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

§ 5 Till Hamrångegruppen förvarnade kommande ärenden. § 5 
  

A Stig Edvinsson väckte fråga om att arbeta med nyttjande av Hamninloppet 
och strömmen från hamnen upp till Ådala i Norrsundet. 
Beskrev ärendet: En miljö som har stora turistiska möjligheter. 
 
B Kjell Urban Näs meddelade: 
Ostkustbanan börjar byggas 2021-2023. Det är alternativet väster om E4 med 
tågstopp i Hagsta som ser ut att gälla. 
 
Järnvägsmuseet behöver stöd när det gäller att det gamla spåret från Gävle till 
Norrsundet bör få finnas kvar för museitågsverksamhet.  

 

  
Beslut: 

 

 ♦ Hamrångegruppen noterar de kommande ärendena och emotser detaljerad 
presentation och handlingar. 
 

 

   
§ 6 Rapporter. § 6 

   
 Blandade känslor redovisades rörande Medborgardialogen som Kultur och Fritid 

Gävle inbjudit till på Fyren i Norrsundet 2018-01-25.  
Inbjudan hade varit sen och med dålig spridning. Av de närvarande var merpar-
ten tjänstemän och politiker från Nämnden. 
Samtal fördes om hur dialogen med politikerna skulle utformas i framtiden. 
Framförda synpunkter och förslag: 

 

 • Hamrångegruppen bjuder in tjänstemän och politiker från olika nämnder 
till ett förberett samtal rörande bygdens utveckling i olika avseenden. 

• Bygdens föreningar uppdaterar kommunens föreningsregister med aktu-
ella e-postadresser som kan sprida ett budskap vidare. 

 

  
 

 

§ 7 Avslutning § 7 
   
 Nästa månadsmöte blir direkt efter årsmötet tisdagen 6 mars kl. 18:00 i Träff-

punkten. Mötena annonseras i Alla Tiders. 
Övriga månadsmöten under året 10/4, 8/5, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12. (Första tisdagen 
i månaden är i april under påsklovet, är i maj 1 maj och i juni kompliceras bilden 
av Nationaldagen och skolavslutningar. 
 
Sammanträdet förklarades avslutat.  
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

 
Plats och tid: Årsmöte 2018-03-06  Träffpunkten kl 18:00-18:45 

 
  
Beslutande: Tommy Berglund  Sture Larsson sekr. 
 Jan Eriksson Ralf Åkerblom 
 Christer Lantz Roger Sjödin 
 Daniel Ringström Östen Händel 
 Kjell Urban Näs Lars-Ove Molin 
 Jan Holm Maria Sjöberg 
 Lennart Sjöberg Lillemor Isaksen 
 Anne Marie Niemi Marianne Lundqvist 
 Svante Wallberg ordf. Ragnvald Pelttari 
 Stig Edvinsson Ove Wahlgren 
   
   
   
   
   
   
   
Utsedd att justera: Roger Sjödin, Stig Edvinsson 
  
 
 
 
Tid och plats för justering: 

 
 
 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:………………………………………………………………….. 
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

Hamrångegruppens ordförande Tommy Berglund hälsade välkommen och förkla-
rade årsmötet öppnat. 

 
§ 1.   Ordförande för årsmötet. 

Svante Wallberg väljs. 
 
§ 2. Sekreterare för årsmötet. 

Sture Larsson väljs. 
 
§ 3. Justeringspersoner. 

Roger Sjödin och Stig Edvinsson 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 alla registrerademottagare. Det förklaras vara stadgeenligt utlyst. 

 
§ 6. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen presenteras godkänns. 
 
§ 7. Verksamhetsberättelse för 2017 med kassarapport.  

Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna. Godkän-
nande av kassarapporten flyttas till månadsmötet 2018-04-10 

 
§ 8. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen uppläses och godkänns.  
 
§ 9. Beslut om ansvarfrihet. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 i enlighet med revisorer-
nas förslag. 

 
§ 10. Beslut om arvoden och reseersättningar. 
 Inga arvoden utgår. Reseersättningar utgår enlig skattemyndighetens skattefria be-

lopp vid resa på gruppens uppdrag. 
 
§ 11. Beslut om medlemskap i andra organisationer. 
 Hamrångegruppen är medlem i Knutpunkten Landsbygdscenter , Hamrånge företa-

garförening, Leader Gästrikebygden, Jungfrukusten ek.för. och X-ing 
 
 
§ 12.  Revisorer för år 2018. 

Tjänsten köps in från Knutpunkten.  
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

§ 13. Ordförande från årsmötet 2018, till årsmötet 2019 (1 år). 
Svante Wallberg, nyval. 

 
§ 14.  Styrelseledamöter (från årsmöte till årsmöte): 

Tommy Berglund (1 år) kvarstår. 
Roger Sjödin (1 år) kvarstår. 
Jan Eriksson (1 år) kvarstår. 
Lars-Ove Molin (1 år) kvarstår 
Sture Larsson (2 år) omval. 
Ove Wahlgren (2 år) omval. 
Kjell-Urban Näs (2 år) omval. 
Jämnt antal i styrelsen. Vid omröstning med jämnt utfall överlämnas fråga till Må-
nadsmötet. 

  
§ 15. Ledamöter i Rådet (från årsmöte till årsmöte) 

Svante Wallberg Hamrångegruppen 
Tommy Berglund Hamrångegruppen 
Daniel Englund Knutpunkten 
Lars-Ove Molin Norrsundets motorbåtsklubb 
Elisabeth Meijer Norrsundets IF 
Östen Händel PRO 
Christer Lantz Hamrångefjärdens IK 
Anna Jupither NorrHam idrottsförening 
Lillemor Isaksen Norrsundets arbetarmuseum 
Stefan Ehn Axmarby intresseförening 
Roger Sjödin Bergby vägförening 
Toni Melin Häckelsängs by 
Sture Larsson Hamrånge hembygdsförening sekr. 

 
§ 16 Avtackning. 

Daniel Ringströn avtackas för sina insatser inom styrelsen och Mats Frykman,  
Kevin Sjögren, Rosita Kullberg och Susanne Norén för sina insatser i Rådet. 

 
§ 17. Valberedning inför årsmötet 2019. 
  Val av valberedning flyttas till Månadsmötet 2018-04-10. 
 
§ 18. Verksamheten för år 2018. 

Förslag till verksamhetsplan för år 2018 föredras och godkänns. 
 
§ 19. Budget för år 2018. 

Styrelsens förslag till budget för 2018 föredras och godkänns.  
 
§ 120. Årsmötet förklaras avslutat. 
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

Plats och tid: Månadsmöte 2018-03-06  Träffpunkten Bergby kl. 19:00 -20:35 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordförande  

Stig Edvinsson  
Lars-Ove Molin  
Daniel Ringström  
Jan Eriksson  
Östen Händel  
Christer Lantz  
Ragnvald Pelttari  
Lillemor Isaksen  
Anne Marie Niemi  
 

Marianne Lundqvist  
Ove Wahlgren  
Jan Holm  
Roger Sjödin  
Kjell Urban Näs  
Ralf Åkerblom  
Maria Sjöberg  
Lennart Sjöberg  
Tommy Berglund  
Sture Larsson sekr. 

   
   
   
   
   
   
   

  
Övriga närva-
rande: 

Erika Engvall Stefansson 

  
  
Utsedd att justera: Tommy Berglund 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet 

omfattar para-
graferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

§ 8 Inledning.  § 8 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
 

 

§ 9 Rådets utgångspunkt för arbetet 2018. Förvarning om kommande ärenden. 
 

§ 9 

 Ordföranden Svante Wallberg informerade om de överväganden som diskuterats 
i Rådet och beslutats 2017-12-12 och läget med många kostnadskrävande ärenden. 
Förvarnades om ärenden rörande ljudanläggning till Axmarby intresseförening 
och Åtgärder för utveckling av hamnen. 
 

 

   
§ 10  Statusrapport på tidigare inlämnade ej beslutade ärenden till Landsbygdsprojektet. 

(allt ej föredraget muntligt) 
 

§ 10 

 48-2017 Renovering av Tvättstuga/badhus i Axmar Bruk. 
Ärendet hade inlämnats till kommunen. Erika Engvall Stefansson meddelade att 
styrgruppen sammanträtt 22/2 och beviljat sökta 418 750 kr under förutsättningarna: 

• All övrig sökt finansiering beviljas av andra bidragsgivare. 
• Kostnaderna redovisas under år 2018. 

 
51-2017 Skateboardramp vid Zebran i Bergby 
Erika Engvall Stefansson meddelade att Gavlefastigheter hade dragit tillbaka sitt 
löfte om bidrag. Hela kostnaden är för stor för landsbygdsprojektet. Möte kommer 
att ordnas med ungdomar och föräldrar vid fritidsgården för att sondera 
andra önskemål. 
101-2018 Utebelysning vid utegymmet på Heden (NorrHam) 
Hela kostnaden är 57 500 kr enligt offerter. Inget beslut ännu. Presentation på 
Månadsmöte ej gjord. 
102-2018 Kustkonst. Arrangemang i hela Hamrångebygden 2018-04-01 
Hela kostnaden är 12 300 kr enligt offerter och kalkyl. Intäkter från utställare 
3 500kr. Hembygdsföreningen har tagit sig an Kustkonst som inhyst verksamhet 
och sökt bidrag om 8 600 kr hos Kultur och Fritid. Efter beviljat bidrag från Kultur 
och fritid torde nettokostnaden som hembygdsföreningen kommer att ansöka 
om att uppgå till mindre än 3 000 kr. Ansökan kommer efter 2018-04-01 då redovisningen 
är färdig. 
103-2018 Kamerans ABC. Anna Sohlman och Kalle Boman 
Efter återremiss har verksamheten organiserats som studiecirkel inom ABF. 
Återstående kostnader beräknas till 4 500 kr. 
104-2018 Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum. 
Ansökan är på 85 000 kr enligt föreningens kalkyl och avser igångsättande av 
verksamhet som framöver även kan ge intäkter. Ärendet har återremitterats för 
precisering av planerad verksamhetsutveckling. 
105-2018 Rockskolan. Ansökan om utrustning. 
Ansökan är på 81 700 kr. Presentationen kommer att ske vid Månadsmötet  
2018-04-10. 
106–2018 Skoter för att preparera skidspår. HIK. 
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

Ansökan är på 89 900 kr enligt föreningens kalkyl och avser utrustning för att 
preparera skidspår i elljusspåret i Hamrångefjärden. Presentation Christer Lantz. 
107-2018 Kul på vattnet. NMK. 
Ansökan är på 80 800 kr och avser inköp av säkra flytetyg och säkerhetsutrustning 
för planerat avgiftsfritt projekt för barn och ungdom kommande sommar 
och framöver. Presentation Lars-Ove Molin. 
108-2018 Byggnation av läktare på Lindövallen NIF. 
Ansökan är på 40 000 kr (billigast av tre offerter) och avser uppbyggnad av läktare 
med material som tidigare beviljats av landsbygdsprojektet. Av säkerhetsskäl 
bör uppförande ske professionellt.  

   
§ 11 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom Landsbygdsprojektet.  

 
§ 11 

 105-2018 Rockskolan. Ansökan om utrustning. 
Ansökan är på 81 700 kr. Presentationen kommer att ske vid Månadsmötet 2018- 
04-10. 
106–2018 Skoter för att preparera skidspår. HIK. 
Ansökan är på 89 900 kr enligt föreningens kalkyl och avser utrustning för att 
preparera skidspår i elljusspåret i Hamrångefjärden. Presentation Christer Lantz. 
107-2018 Kul på vattnet. NMK. 
Ansökan är på 80 800 kr och avser inköp av säkra flytetyg och säkerhetsutrustning 
för planerat avgiftsfritt projekt för barn och ungdom kommande sommar 
och framöver. Presentation Lars-Ove Molin. 
108-2018 Byggnation av läktare på Lindövallen NIF. 
Ansökan är på 40 000 kr (billigast av tre offerter) och avser uppbyggnad av läktare 
med material som tidigare beviljats av landsbygdsprojektet. Av säkerhetsskäl 
bör uppförande ske professionellt.  
 

 

 Beslut: 
♦ Ärendena 106-2018, 107-2018 och 108-2018 överlämnas till Rådet för beredning 

och beslut. 
 

 

   
§ 12  Beslut om Hamrångegruppens deltagande.  

 
§ 12 

 Vid Årsmöte med Jungfrukusten 2018-03-27 i Söderhamn deltar Stig Edvinsson 
och Ralf Åkerblom. 
 
Vid Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik 2018-05-18 – 20 deltar Lennart och 
Maria Sjöberg samt Ralf Åkerblom. 
 
 

 

§ 13 Rapporter och övriga frågor. 
 

§ 13 

 Startmöte för arbetet med en Lokal utvecklingsplan går av stapeln söndagen den 
15 april kl. 1300-1530 i Hamrånge församlingshus. Annons i Alla tiders ordnas 
av Erika Engvall Stefansson. 
Erika Engvall Stefansson meddelade att kommunens trafikplanerare inbjuds till 
Månadsmötet 2018-05-08. 

 



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 Månadsmöten och Årsmöte 2018  
     sid 11 

 

    
Protokollsjusterarnas signaturer:     
 
 
 

  

Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

 
Startmöte för arbetet med en Lokal utvecklingsplan går av stapeln söndagen den 
15 april kl. 1300-1530 i Hamrånge församlingshus. Annons i Alla tiders ordnas 
av Erika Engvall Stefansson. 
Erika Engvall Stefansson meddelade att kommunens trafikplanerare inbjuds till 
Månadsmötet 2018-05-08. 
Följande ärenden skall av styrelsen beredas för samtal: 
Nya dragningen av Ostkustbanan. Tågstopp i Hamrångebygden skall 
finnas. Möjligheter för Järnvägsmuseet att köra ångtåg till och från Norrsundet 
ska beaktas. Ockelbo kommun skall inbjudas. 
Busshållplatsens i Bergby centrum. Placering och ny sträckning. 
Hastighetsbegränsningar i hela Bergby centrum och på vägar till och från. 
 
Erika Engvall Stefansson rapporterade om de två alternativ till sporthall vid 
Bergby skola som diskuteras av Gavlefastigheter. 
En byggnad om 20X20 m för skolan. 
En byggnad om 20X40 m för skolan och bygdens föreningar. 
 
Hamrångebygdens informationsportal har diskuterats med Baringo och kommer 
att sjösättas under våren. 
Samtal fördes om huruvida den planerade placeringen av Serviceboendet i 
Bergby är så nära Sjöbergs ladugård att det framöver kan uppstå klagomål från 
boende. 
Stig Edvinsson uppmanade att nu under valåret påverka politikerna så att ytterområdesfrå-
gor kommer in i de kommunala valprogrammen. 

   
   
   

§ 14  Kommande möten. Avslutning. 
 

§ 14 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 10 april kl. 18:00 i Träffpunkten. Mötet annonseras i Alla 
Tiders. 
Övriga månadsmöten under året 8/5, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12. (Första tisdagen i månaden, är i 
maj 1 maj och i juni kompliceras bilden av Nationaldagen och 
skolavslutningar. 
 
Styrelsen har konstituerande sammanträde 19/3 kl. 1800 i Knutpunkten. 
 
Det nyvalda rådet sammanträder 19/3 kl. 1900 i Knutpunkten. 
 
Sammanträdet förklarades avslutat. 
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Plats och tid: Månadsmöte 2018-04-10 Träffpunkten Bergby kl. 1800 -21:10 
  
Beslutande: Tommy Berglund tf. ordf. Ulf Ögren 
 Margareta Söderström Lars Ove Molin 
 Håkan Löfgren Lillemor Isaksen 
 Bert Vestergård Elisabeth Meijer 
 Helena Nyström Lars Meijer 
 Carina Rosenqvist Kjell-Urban Näs 
 Jan Öblom Christer Lantz 
 Elsie Persson Stefan Ehn 
 Anita Nordgren Eric Höggrund 
 Boris Karlsson Mikael Hyvärinen 
 Jan Eriksson Mikael Jansson 
 Ralf Åkerblom Sture Larsson sekr. 

   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson 

Hans Helmersson 
 

   
   
   
   
Utsedd att justera:  Jan Eriksson 
  
 
 
 
Tid och plats för justering:  

 
 
OK per e-post. Undertecknande vid styrelsemöte 23/4. 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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§ 15 Inledning.  § 15 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
 

 

§ 16 Frågor om trafik i Hamrångebygden. § 16  
 Tommy Berglund presenterade flera års samlade frågeställningar att enas om in-

för möte med företrädare för kommunens trafikplanering, trafikverket samt kom-
munpolisen 2018-05-08. 
 
A: Samtal fördes om lägre hastigheter för vägarna inom Bergby. Den väg bus-
sen går är offentlig utom vinkeln vid Bergby hållplats, övriga vägar sköts av 
vägsamfälligheter. 
Förslag till hastighetsbegränsningar framfördes och olika argument för och emot 
och ändringar av dem diskuterades 
 
Beslut: 

♦ Ändring av hastigheter kommer att föreslås enligt nedan: 
Vijvägen; hela sträckan från Verkstadsvägen till utfarten på väg 583 i 
Vifors 30 km/tim. (Trafikverket och Bergby Vägsamfällighet). 
Bergbyvägen; från ”Gropen” till Norrsundsvägen 60 km/tim. (Åbyns 
samfällighetsförening) 
Totravägen; från Humlevägen till Englinska villan 60 km/tim., från Eng-
linska villan till Norrsundsvägen 40 km/tim. (Trafikverket) 
Järnvägsgatan i Norrsundet; från S om hållplatsen vid konsum till strax 
bortom Lillvägen 30 km/tim. (Trafikverket) 
Hela Norrsundet inne bland villorna: 30 km/tim (Norrsundets vägföre-
ning) 

 
B: Behovet av trottoarer och övergångsställen framhölls, särskilt där barn och 
gamla ofta går nära trafik eller korsar trafikerad väg. 
 
Beslut: 

♦ Ökad säkerhet för gående föreslås enligt nedan: 
Trottoar/gångbana; Totravägen mellan Humlevägen och Vijvägen på 
Totravägen södra sida.  
Övergångsställen; Totravägen vid Hertevägen. Väg 583 vid trafikdelaren 
vid Råvägen. 

 
C: Cykelvägar eller cykel- och gångvägar, finns på några sträckor i Hamrånge-
bygden. Längs Norrsundsvägen samt vid Ockelbovägen 
Längs den trafikerade Totravägen färdas många barn på väg till Totrabadet.  
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E Frågan om tågstopp i Hamrångebygden har hela tiden handlat om ett stopp i 
Bergby och därmed har den förskjutits till tiden efter fullbordat dubbelspår.  
I samtalet framkom att det vid Hamrångefjärdens gamla station finns flera spår 
där tåg nu stannar för tågmöte. Att där anlägga en plattform borde vara ett en-
klare sätt att möjliggöra tågstopp så att det kan komma tidigare redan vid befint-
lig järnväg. För bussanslutning måste de turer på linje 25 som till tiden ligger 
nära tågstoppen göra en sväng in till stationen som ”förr i tiden”. Pendlarparke-
ringsmöjligheter bör också finnas vid tåghållplatsen. 
 
Beslut: 

♦ Frågan om tågstopp i Hamrångebygden med förslaget om stopp i Ham-
rångefjärden överlämnas till berörda myndigheter och X-trafik med frå-
gorna om bussanslutning och parkeringsmöjligheter. 

 
F. Bevarande av Industrispåret till Norrsundet.  
Tågdag har för några år sedananordnats från Gävle till Norrsundet då fullsatt 
ångtåg från Järnvägsmuseet körde sträckan Gävle C till Norrsundet.  
Detta är en turistattraktion som inte får omöjliggöras när det nya dubbelspåret på 
Ostkustbanan blivit färdigt.  
Ett fungerande industrispår kan också behövas för de industrier som kommer på 
det gamla fabriksområdet och hamnen i Norrsundet. 
 
Beslut: 

♦ Frågan om bevarande av industrispåret till Norrsundet för framtida indu-
strier och turistverksamhet överlämnas till kommunen och berörda myn-
digheter. 

 
Utdrag: Berörda myndigheter Gävle kommun, berörda vägsamfälligheter. 
 

  

    
§ 17 Från Årsmötet överlämnade ärenden. 

 
§ 17  

 Årsmötet 2018.03-06 hade överlämnat till månadsmötet att besluta om följande 
vid årsmötet ej färdigberedda frågor. 
 
§ 7 Godkännande av kassarapporten för år 2017. 
§ 8 Godkännande av Revisionsberättelsen för år 2017. 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen 2017. 
§ 17 Val av valberedning inför årsmöte 2019 och ev. fyllnadsval under 2018. 
 
Kassören rapporterade om den ekonomiska ställningen och läste upp revisorer-
nas berättelse och förslag. 
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 Förlag till personer att ingå valberedning presenterades. Personerna var närva-
rande eller tillfrågade 

  

 Beslut: 
♦ Kassarapporten godkändes 
♦ Revisionsberättelsen godkändes 
♦ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017 
♦ Till valberedning inför årsmöte 2019 och ev. fyllnadsval under 2018 utsågs  

Marianne Lundqvist, Ralf Åkerblom och Kjell-Urban Näs. 
 

Utdrag till: De till valberedningen valda. 
 

§ 18    Statusrapport på tidigare inlämnade ej beslutade ärenden  
till Landsbygdsprojektet.  

§ 18 

  
07-2017 Informationsplattform för Hamrångebygden. 
Beviljat av Styrgruppen. 
 
48-2017 Renovering av Tvättstuga/badhus i Axmar Bruk. 
Beviljat av styrgruppen. 
 
51-2017 Skateboardramp vid Zebran i Bergby 
Erika Engvall Stefansson skall delta i möte med ungdomar och föräldrar vid fri-
tidsgården för att sondera ev. andra önskemål. 

 
101-2018 Utebelysning vid utegymmet på Heden (NorrHam) 
Hela kostnaden är 57 500 kr enligt offerter. Inget beslut ännu.  
Presentation på Månadsmöte ej gjord. 
 
102-2018 Kustkonst. Arrangemang i hela Hamrångebygden 2018-04-01 
Hela kostnaden är 12 300 kr enligt offerter och kalkyl. Intäkter från utställare  
3 500kr. Hembygdsföreningen har tagit sig an Kustkonst som inhyst verksamhet 
och sökt bidrag om 8 600 kr hos Kultur och Fritid. Efter beviljat bidrag från Kul-
tur och fritid torde nettokostnaden som hembygdsföreningen kommer att ansöka 
om att uppgå till mindre än 3 000 kr.  
Redovisning till Kultur och fritid ej klar. 
 
103-2018 Kamerans ABC. Anna Sohlman och Kalle Boman 
Efter återremiss har verksamheten organiserats som studiecirkel inom ABF. 
Återstående kostnader beräknas till 4 500 kr. Kultur och Fritid Gävle har beviljat 
ett bidrag om 4 000 kr. Ytterligare medel synes ej behövas 
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 104-2018 Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum.  
Ansökan är på 85 000 kr enligt föreningens kalkyl och avser igångsättande av 
verksamhet som framöver även kan ge intäkter. Ärendet har återremitterats. 
Återremissen med verksamhetsplan har inkommit 2018-04-10.  
Frågan ligger hos Rådet. 
 
106–2018 Skoter för att preparera skidspår. HIK.   
Ansökan är på 89 900 kr enligt föreningens kalkyl och avser utrustning för att 
preparera skidspår i elljusspåret i Hamrångefjärden.  
Uppskjutet av Rådet. 
 
107-2018 Kul på vattnet. NMK. 
Ansökan är på 80 800 kr och avser inköp av säkra flytetyg och säkerhetsutrust-
ning för planerat avgiftsfritt projekt för barn och ungdom kommande sommar 
och framöver.  
Beviljat av styrgruppen. 
 

  

 108-2018 Byggnation av läktare på Lindövallen NIF. 
Ansökan är på 40 000 kr (billigast av tre offerter) och avser uppbyggnad av läk-
tare med material som tidigare beviljats av landsbygdsprojektet. Av säkerhets-
skäl bör uppförande ske professionellt.  
Beviljat av styrgruppen. 
 
 

  

§ 19 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom Landsbygdsprojektet. § 19 
  

105-2018 Rockskolan. Ansökan om utrustning. 
Ansökan är på 81 700 kr. Presentation Mikael Hyvärinen Verksamhetschef på 
ABF:s verksamhet i Norrsundet. Handlingar är inlämnade  
 
109-2018 Dränering av Hagsta skola. Hagsta slöjdare 
Ansökan är på 168 000 kr exkl. moms. Presentation. Anita Nordgren. Hand-
lingar inlämnade. 
 
110-2018 Buss till Yrkes SM i Uppsala 2018-04-25. Bergby skola. 
Ansökan är på 15 000 kr exkl. moms. Presentation Ulf Ögren. Syftet är att hög-
stadieungdomar skall kunna se äldre kamrater och pröva på olika yrken Själva 
Yrkes-SM gratis men två bussar för klass 8 och 9 behövs.  
 
P g a den korta tiden föreslog Lars-Ove Molin att närvarande rådsledamöter 
skulle ta beslut omedelbart. 
 
Månadsmötet ajournerades kl. 20:40 för kort Rådsmöte med särskilt protokoll. 
 
Månadsmötet återupptogs kl. 20:43. 

 



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

 Månadsmöten och Årsmöte 2018  
     sid 17 

 

    
Protokollsjusterarnas signaturer:     
 
 
 

  

Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

 
111-2018 Reparation av traktor NIF. 
Presentation. Elisabeth Meijer. Handlingar inlämnade  
 
112-2018 Anslagstavla i Norrsundet. KNUFF. 
Frågan har tidigare berörts i samband med staket i Norrsundets centrum; ärende 
27-2017. 
Presentation. Stig Edvinsson. och Tommy Berglund. Handlingar inlämnade. 
 

 Beslut:  
 ♦ Ärendena 105-2018, 109-2018, 111-2018 och 112-2018 överlämnas till Rå-

det för beredning och beslut. 
 

 

   
   

§ 20 Rapporter och övriga frågor. 
 

§ 20 

 o Startmöte för arbetet med en Lokal utvecklingsplan går av stapeln sönda-
gen den 15 april kl. 1300-1530 i Hamrånge församlingshus.  

o Landsbygdsriksdagen 18-20 maj. Återbud har lämnats av två anmälda. 
Ralf Åkerblom kvarstår, två nya kan få åka. Anmälan till Erika Engvall 
Stefansson Gävle kommun. 

o Tommy Berglund föreslår att försäkringsfrågan för det som lånas mellan 
föreningarna utreds av kommunen som har jurister. 

o Erika Engvall Stefansson undrade: Hur tänker man kommunicera att 
vissa saker finns för uthyrning. 

o Besök har av Lars-Ove Molin och Tommy Berglund gjorts på Baringo 
med workshop. Frågeställningen som bearbetats var: Hur man vänder sig 
till turister. Arbetet med Hamrångebygdens hemsidesportal pågår och 
förväntas vara klart till sommaren. 

 
  

 

§ 21 Kommande möten. Avslutning § 21 
   
 Nästa månadsmöte blir tisdagen 8 maj kl. 18:00 i Träffpunkten tillsammans med 

polis och folk från kommunen och Trafikverket. Mötet annonseras i Alla Tiders. 
 
Övriga månadsmöten under året 4/9, 2/10, 6/11, 4/12. (Första tisdagen i måna-
den, är i maj den 1 maj och i juni kompliceras bilden av Nationaldagen och 
skolavslutningar. 
 
Sammanträdet förklarades avslutat.  
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Plats och tid: Månadsmöte 2018-05-08  Träffpunkten Bergby kl. 1800 -21:10 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. 

Tommy Berglund  
Lillemor Isaksen 
Christer Lanz  

 Roger Sjödin Elsie Person 
 Berth Vestergård Siw Lindahl 
 Zinitha Silén Ove Wahlgren 
 Helen Sundsquist Östen Händel 
 Margareta Söderström Lars-Ove Molin 
 Sandra Engström Carina Rosenqvist 
 Ralf Åkerblom Susanne Källström 
 Jan Eriksson Helena Nyström 
 Anne Marie Niemi Anna Jupither Berg 
 Åsa Hedström Sture Larsson sekr. 
 Kent Edin  

   
Övriga närvarande: Från Gävle kommun: 

Erika Engvall Stefansson,  
Hans Helmersson, Harald Knutsen, He-
lena Werre, Måns Jennehag 
(polisen). 

 

   
Utsedd att justera:  Anna Jupither 
  
 
 
 
Tid och plats för justering:  

 
 
OK per e-post. Undertecknande vid . 
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§ 22 Inledning.  § 22 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
Kommunpolisen Måns Jennehag: f d chef ordningspolisen berätta om sin roll 
och sitt arbete. I samband med polisens nya organisation inrättades en ny funkt-
ion för arbete nära kommunen. Kommunens anställda och nämnder skall ha en 
enkel och tydlig ingång till polisen. Måns egna ambition: Komma ut till folk för 
kontakt och ömsesidig information. Åker till möten med olika stadsdelsgrupper 
som nu här vid Hamrångegruppens månadsmöte.  
 
 

 

§ 23 Frågor om trafik i Hamrångebygden. 
 

Styrelsen hade berett ärendet 2018-04-23 och utsett föredraganden till de olika 
förslagen. 
 

• Hastighetsreglering i Bergby – Totra.  Föredragande Tommy Berglund: 
Förlängning av begränsning till 30 km/tim. på Vivägen från Bergby cent-
rum till Vivägen 98. Många gående och cyklande barn och ungdomar på 
väg till och från Vifors och idrottsplatsen.  
Förlängning av begränsning till 30 km/tim. på Vivägen från Vivägen 3 
till järnvägsövergången. Smal och krokig väg med skymd sikt på flera 
ställen. Många gående och cyklande barn och ungdomar på väg till och 
från skolan. 
Ändrad hastighetsbegränsning på Totravägen till 60 km/tim från Humle-
vägen t o m Totravägen 105. Därifrån till Norrsundsvägen ändrad be-
gränsning till 40 km/tim. 
Från samtalet: Svårt med hastighetsefterlevnad vid 30 km/tim. Kanske 
skulle 40 km/tim. gå bättre. Vilka är följderna av en överträdelse. 
 

• Hastighetsreglering inom angränsande vägföreningar.  Föredragande 
Tommy Berglund: Inte aktuellt med nuvarande förslag, där begräns-
ningen till 30 km/tim upphör före vägen mot kyrkogården. 
Från samtalet: Sänkt hastighet ger sänkt statsbidrag enligt muntligt be-
sked från Trafikverket till Åbyn. 

 
 

§ 23  
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  • Busshållplats vid skolan i Bergby. Föredragande Tommy Berglund: Vi-
sade olika tidigare förslag om en flyttning av hållplatsen Bergby till pla-
nen utanför Träffpunkten. 
Från samtalet: Bussförare: Med endast två skolturer per dag är det inga 
problem med att svänga ut på Vivägen vid ICA som inte har öppet före 
kl. 0800. Att göra det på alla turer skull leda till stora besvär med parke-
rade bilar som backar ut. 
 

• Nuvarande busshållplats ”Bergby” rust. Föredragande Tommy Berglund: 
Gropig väg med dålig avrinning ger ”sjöar” vid hållplatserna.  
Fån samtalet: X-trafik står bakom en rust av befintliga hållplatser. Samtal 
om utökade parkeringsmöjligheter för kunder till ICA. Svårt även med 
parkeringen vid Solberga. 
 

• Pendlarparkering i Bergby. Föredragande Svante Wallberg: Borde vara 
fler parkeringar intill järnvägen vid busshållplatsen Bergby. Det som 
Gavlegårdarna skyltat som pendlarparkering borde vara Torgets och 
ICA:s kundparkering. 
 

• Tågstopp i Hamrångebygden, Bergby. Föredragande Svante Wallberg: 
Olämpligt att vänta med tågstopp till dess det kommer vig Hagsta. Pend-
ling med tåg bör vänjas in så snart som möjligt.  
Från samtalet: Ännu inget beslut om dubbelspår. Trolig trafikstart 2032.  
Tillfälligt tågstopp kostar 100 Mkr. Hamrångefjärdens f d station är inget 
alternativ, att där finns mötesspår underlättar inget. Bussarna bör vara 
kvar. Tågstopp påverkar alltid busstrafiken inom ett område. Behov finns 
att studera frågan. 
 

• Trottoar längs Totravägen; Hertevägen – ICA. Föredragande Roger Sjö-
din: Gångbana på båda sidor av Totravägen, eller om det inte går bara på 
södra sidan. Från samtalet: Behövs, svårt för äldre med rullatorer att gå 
på vägkanten på denna kraftigt trafikerade väg. Det är Trafikverkets väg. 
Den som rår om vägen är ansvarig. En Gångbana/cykelbana måste var 
minst tre meter bred för att kunna snöröjas med dagens maskiner. Frågan 
bör tas upp med Trafikverket. 
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• Övergångsställe-vägbula; Totravägen vid Hertevägen. Föredragande Ro-

ger Sjödin: Platsen är en passage för skolbarn som bor norr om Totravä-
gen och genar genom villaområdet till skolan. Dålig sikt. 
Från samtalet: Vägverkets väg. Skall vara högst40 för att få övergångs-
ställe. Övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan en tillgäng-
lighetsåtgärd. 
 
Övergångsställe, väg 583 vid Råvägen Föredragande Tommy Berglund: 
Boende i området vid Råvägen måsta ta sig över för att komma till håll-
platsen för norrgående trafik. Gäller många skolbarn. Särskilt svårt att ta 
sig över när E4 är avstäng och all trafik går på väg 583. Refugen finns 
kvar  
Från samtalet: Vägverkets väg. Skall vara högst 40 för att få övergångs-
ställe. Det är möjligt att det skulle gå att sänka. Frågan får tas upp med 
Trafikverket. 
 

• Hastighetsreglering förbi ”Framma” i Norrsundet. Kjell-Urban Näs som 
anmält förhinder men sänt in skriftlig inlaga som visades. 
Från samtalet: Inga problem med hastighetsbegränsning 30 km/tim p g a 
förskola. 
 

• Cykelväg från Bergby till Totra. Föredragande Roger Sjödin: Många 
barn och ungdomar cyklar på Totravägen för att bada vid Totrabadet.  
Från samtalet: Förslag till cykel-och gångväg ligger med prio 2 i förslag 
från kommunen till Trafikverket som rår över vägen.  
 

• Förbättrad utmärkning av gång- och cykelbana längs Ockelbovägen.  Fö-
redragande Lars-Ove Molin: På väg 303 i backen mellan E4 och väg 583 
finns en cykel- och gångväg utmärkt endast med målning på vägbanan. 
Syns ej vintertid. Då E4 är avstängd och trafiken går på väg 303 används 
den för omkörningar. 
Från samtalet: Fler och fler går från busshållplats på 303 ner mot 583 och 
tvärtom. Bättre utmärkning är nödvändig. Frågan får tas upp med Trafik-
verket. 
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 • Bevara industrispåret till Norrsundet. Vision! Föredragande Svante Wall-
berg: Industrispåret behövs för framtida verksamheter i Norrsundet. 
Skulle också vara bra för Järnvägsmuseets ångtågstrafik. 
Från samtalet: Bra för turismen med ångtåg till Norrsundet. Industrispå-
ret skall gå norrut och ansluta till ostkustbanan vid Axmartavlan. 
Sträckan Hamrångefjärden – Gävle kommer spåret att tas bort. 
 

• Svar på fråga: För att sänka hastigheten på en enskild väg skall man ha 
tillstånd från Länsstyrelsen. I tätbebyggt område från kommunen. 

 
Beslut: 

♦ Referensgrupp bildas för Hållplatsen Bergby. Bland bussförare valdes 
Helena Nyström bland passagerare valdes Ove Wahlgren. Hamrånge-
gruppens styrelse utser tredje personen i gruppen vid nästa sammanträde. 

♦ Övriga frågor överlämnas till kommunen för egen handläggning och/eller 
propåer till Trafikverket. 

 
Utdrag: Gävle kommun. 
 

  

    
 

§ 24    Statusrapport på tidigare inlämnade ej beslutade ärenden  
till Landsbygdsprojektet.  

 
104-2018 Utvecklingsbidrag Norrsundets Arbetarmuseum. 
Begärda handlingar har inkommit. Det som saknas ännu är specifikation av kost-
nader för omflyttning av utställning. 
 
105-2018 Rockskolan. Ansökan om utrustning. 
Ansökan är på 81 700 kr. Presentation Mikael Hyvärinen Verksamhetschef på 
ABF:s verksamhet i Norrsundet. Handlingar är inlämnade. Rådet har begärt Re-
sultat och balansräkning 
 
109-2018 Dränering av Hagsta skola. Hagsta slöjdare 
Ansökan är på 168 000 kr exkl. moms. Presentation. Anita Nordgren. Hand-
lingar inlämnade. Rådet har begärt Resultat- och balansräkning, Verksamhetsbe-
skrivning och undran om andra (del-)finansieringar har undersökts. 

 
111-2018 Reparation av traktor NIF. 
Presentation. Elisabeth Meijer. Handlingar inlämnade. Kultur och Fritids Gävle 
beslut om bidrag avvaktas.  

 

§ 24 
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112-2018 Anslagstavla i Norrsundet. KNUFF. 
Frågan har tidigare berörts i samband med staket i Norrsundets centrum; ärende 
27-2017.Presentation. Stig Edvinsson. och Tommy Berglund.  
Handlingar inlämnade. Rådet anser att även rivning bör vara ett alternativ, varför 
offert på rivning skall begäras. 
 
 
 

  

§ 25 Till Hamrångegruppen nyanmälda/ej till rådet lämnade ärenden inom 
Landsbygdsprojektet. 

§ 25 

 
 

 
101-2018 Belysnings vid utegymmet. Norrham. 
Handlingar har inkommit. Anna Jupither föredrog ärendet. 
 
102-2018 KUSTKONST, Hamrånge hembygdsförening. 
Handlingar hade inkommit. Föreningens kassör Sture Larsson föredrog ärendet. 
 
114-2018 Badkurer vid Totrabadet. Totra byförening. 
Handling har inkommit. Ingen fördragande hade kommit. 
 
115-2018 Fördjupad på efterfrågan på bostäder. Förstudie. KNUFF 
Handling har inkommit. Föredragning genomfördes av ombedd reserv då 
KNUFF-företrädaren var tvungen lämna mötet i förtid. 
 

 

 Beslut:  
 ♦ Ärendena 101-, 102- och 115-2018 överlämnas till Rådet för beredning och 

beslut. 
♦ Totra byförening inbjuds att föredra ärendet vid nästa månadsmöte  

2018-09-04, Balans- och resultaträkning 2017 samt verksamhetsplan 2018 
önskas. 
 

 

 Utdrag: Totra byförening. 
 

 

§ 26 Rapporter och övriga frågor. 
 

§ 26 

 o Startmöte för arbetet med en Lokal utvecklingsplan hölls söndagen den 
15 april kl. 1300-1530 i Hamrånge församlingshus. Nästa stormöte blir 
sö 3/6 1300-1530.  Sture Larsson ordnar lokal. Anna Jupither ordnar fika. 

o Landsbygdsriksdagen 17-20 maj. Återbud har lämnats av två anmälda. 
Ralf Åkerblom kvarstår. Fixarna tillkommer kanske. 

o NMK rapporterar att all utrustning för ”Kul på vatten” är inköpt. Kom-
mitté för verksamheten är bildad. Behövs några till ungdomar (över 20) 
till kommittén. Kontakt: lars-ove.molin@telia.com 
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§ 27 Kommande möten. Avslutning § 27 
   
  

Kommande månadsmöten under året 4/9, 2/10, 6/11, 4/12.  
 
Sammanträdet förklarades avslutat.  
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Plats och tid: Månadsmöte 2018-09-04 Träffpunkten Bergby kl 18:00 – 20:30 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf  

Tommy Berglund 
Östen Händel 
Jan Eriksson 
Lars-Ove Molin 
 

Bodil Larsson 
Berndt Lövgren 
Christer Lantz 
Kjell-Urban Näs 
Ralf Åkerblom 
Sture Larsson sekr. 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  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 omfat-
tar paragraferna: 

 
 

 
28-33 

 
 

Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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§ 28 Inledning.  § 28 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
 
 

 

§ 29 Frågor om trafik i Hamrångebygden 
 

§ 29 

 Tommy Berglund informerade om läget med de trafikfrågor som behandlades 
vid förra månadsmötet i maj 2018. 
Det har blivit stopp i kommunens handläggning. Ärendet återupptas nästa gång i 
ett oktobermöte med tjänstemän på kommunen. 
 

 

   
   

§ 30 Civilsamhällets delaktighet i visionen kring en utbyggnad av Bergby skola. 
 

Ärendet presenterades av Svante Wallberg: 
 

§ 30 

 Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tog i juni beslut om att lägga 70 mkr för att 
bygga ut en 
gymnastikhall vid Bergby skola och ersätta 1947-års skola. Däremot beviljades 
inte de 7 mkr 
som sökts för att inkludera fritidsgård och bibliotek i utbyggnaden. 
För civilsamhället skall sammankallas en grupp bestående av representanter från 
skolan (barn, 
föräldrar och medarbetare), fritidsgården och de lokala idrottsföreningarna för dia-
log. Dokumentation till 2018-10-10 
Allmänt möte planeras i skolans matsal vid månadsmötet 2018-10-02. 
 
 

 

   
§ 31 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

§ 31 

 117-2018 Grupp som arbetar för nybyggnation i Hamrånge. Information, för-
slag. 
Ärendet presenterades av Berndt Lövgren. Gruppen som bildats inom ramen för 
arbetet med en lokal utvecklingsplan för Hamrångebygden önskar att erhålla 
medel om 50 000 kr för att Lennart Sjögren skall göra en utredning om intresse 
för bildande av kooperativa hyresrätter och om lämpliga byggplatser i så väl 
Norrsundet som Bergby. 
 
Markarbeten i Axmarby hamn. 
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Ralf Åkerblom har inlämnat ärende om kostnad för markarbeten i Axmarby 
hamn vilket han föredrog. Ärendet bedöms som hörande under 17-2017. 
 
Kompletterande ansökan till 108-2018. 
Kjell Urban Näs har inlämnat en kompletterande ansökan om 2002 kr, för åtgärder 
vid Lindövallen. 
 
Beslut: 
♦ Frågorna om Trafik och Bergby skola överlämnas till Styrelsen för vidare 
handläggning 
♦ Ärendena 117-2018 och kompletteringarna/utvidgningarna till 17-2017 och 
108-2018 till Rådet för handläggning och beslut. 
 

   
§ 32 Rapporter och övriga frågor. 

 
§ 32 

 Christer Lantz rapporterar från grupp samråd om samverkan mellan föreningar. 
Skriftlig rapport bilägges. 
 
Torsd. 2018-09-06 fortsätter arbete med lokal utvecklingsplan kl. 1830 i Försam-
lingshuset. 
 
Lars-Ove Molin rapporterade om nya hemsidesportalen. Den kommer igång i 
slutet av september. 
 
 

 

   
§ 33 Avslutning. 

 
§ 33 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 2 oktober kl. 18:00 i Bergby centralskolas matsal. 
Mötet annonseras i Alla Tiders. 
Övriga månadsmöten under året 6/11, 4/12. 
 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: Månadsmöte 2018-10-02  Matsalen på Bergby centralskola kl. 18:00 -20:30 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordförande Östen Händel 
 Kjell-Urban Näs Jonas Bogren 
 Lars-Ove Molin Patrik Sundström 
 Zinitha Silén Lisa Wåhlstedt 
 Emilia Wallberg Marianne Lundqvist 
 Karin Sjödin Berth Westergård 
 Roger Sjödin Arvis Sjöström 
 Krister Palm Stephanie Forsmark 
 Stef van Heteren Jan Eriksson 
 Åsa Hedström Tommy Berglund 
 Johan Berg Harald Åberg 
 Anders Jern Berndt Lövgren 
 Tomas Franke Karin Åberg 
 Kjärstin Pelttari Gunilla Hägglund 
 Aja Axlund Sture Larsson sekr. 
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson,   

Per Modén, Bo Rickegård,  
Pontus Andersson 

 

   
Utsedd att justera:  Roger Sjödin 
  
 
 
 
Tid och plats för justering:  

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

 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 
 
34-38 

  
Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:…………………………………….. 
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§ 34 Inledning.  § 34 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
 

 

   
§ 35 Civilsamhällets delaktighet i visionen kring en utbyggnad av Bergby skola. 

 
Ärendet presenterades av Svante Wallberg: 

§ 35  

  Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tog i juni beslut om att lägga 70 mkr för att bygga ut en 
gymnastikhall vid Bergby skola och ersätta 1947-års skola. Däremot beviljades inte de 7 mkr som 
sökts för att inkludera fritidsgård och bibliotek i utbyggnaden. 
 
För civilsamhället skall sammankallas en grupp bestående av representanter från skolan (barn, för-
äldrar och medarbetare), fritidsgården och de lokala idrottsföreningarna för dialog. Dokumentation 
till 2018-10-10.  
 
Bo Rickegård från Gavlefastigheter visade olika skisser över tänkt utbyggnad och 
förklarade tågordningen och de beslut som skall fattas i de politiska organen i 
samband med investeringar av denna art. Byggstarten planeras till 2020-2021. 
 
Frågorna rörde sig mest om den till synes långa tid det tar innan de nya byggna-
derna är på plats och om det skulle kunna gå att skynda på processen. Enligt Bo R 
ligger det nu på oss i Hamrånge att på olika sätt visa att vi tycker att det beslutade 
är angeläget så att det inte nedprioriteras vid kommande budgetarbeten. 
 

  

 Rektor Pontus Andersson beskrev rektorsområdets nuvarande utsträckning och 
elevunderlag, utmaningen att i hård konkurrens rekrytera lärare och vikten av att 
inflyttning sker så att mängden barn i området inte minskar utan hellre ökar. 
Med glädje och stolthet meddelade han att alla skolans elever i avgångsklassen i 
våras kom in på gymnasieutbildning på sitt förstahandsval. 
 
Svante Wallberg och Erika Engvall Stefansson beskrev det grupparbete kring 
”civilsamhällets” målbild rörande utbyggnadens olika delar. 
 

Efter en halvtimmes grupparbete med fika redovisade grupperna sina önskemål 
och förslag på kompletteringar av det som redovisats bl. a. 

• Viktigt med rejäla öppettider på den del som skall nyttjas av allmänheten 
och föreningar. 

• En cafeteria med receptionsfunktioner kan behövas. 
• Avskilda duschar och flera omklädningsrum för att underlätta för dem 

som av blygsel och/eller rädsla för att bli fotograferade i dagsläget under-
låter att duscha. 

• Tillräckligt med förrådsutrymmen för föreningars enskilda utrustningar. 
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 Svante Wallberg tackade deltagarna för det givande grupparbetet och samlade in 
de olika förslagen för sammanställning. 
 

 

   
§ 36    Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

Nytt ärende 118-2018 Kustkonst 2019. Föreningen kustkonst. 
Aja Axlund berättade att Kustkonst 2018 som igångsatts med mycket kort fram-
förhållning blivit en succé med upp till 400 besökare på vissa utställningsplatser. 
Tack framfördes till Hembygdsföreningen som värdförening vid kontakter med 
Kultur och Fritid Gävle m fl organ. 
Nu har Kulturföreningen Kustkonst bildats och planerar en likadan utställnings-
runda som 2018. Föreningen önskar att ur Landsbygdsutvecklingsmedlen erhålla 
samma typ av Garantibidrag som värdföreningen erhöll 2018.  
Kalkyl skall levereras till Rådets möte 2018-10-09. 
 

§ 36 

 Nytt ärende 119-2018 Turistbroschyr 2019. Turismgruppen LUP. Förening?? 
Aja Axlund presenterade ett utförligt förslag till en turistbroschyr för Hamrånge-
bygden utifrån de stora möjligheterna att marknadsföra bygden som dess natur 
och andra upplevelsemöjligheter erbjuder. Kalkyl skall levereras till Rådsmötet 
2018-10-09. 
 
Under samtalet framfördes bl. a: 

• Kostnaden ser ut att bli stor, hur är finansieringen tänkt att ske. Hamrånge-
broschyren om 8 sidor som utdelades i 25 år finansierades med lokala an-
nonser. Planeringen av föreningars verksamheter är vanligtvis klar i maj 
månad. Svårt att få med en evenemangkalender. 

• En turistsatsning kräver betydligt större beredskap och öppethållande av 
olika företag och arrangörer än som finns idag även under andra årstider 
än sommaren. Turister skall inte drabbas av komma till en stängd dörr eller 
få besked om att i broschyren utlovade upplevelser inte kan erhållas.  

 
Komplettering av ärende 111-2018 Reparation av traktor NIF  
Ärendet hade återremitterats av Rådet för erhållande av fler förslag till reparation 
och fler offerter. Kjell Urban Näs presenterade NIF:s nyaste offert. 

 
Beslut: 
♦ Ärendet rörande utbygganden vid Bergby centralskola överlämnas till Styrel-

sen för att följa skeendena. 
♦ Ärendena 111-2018, 118-2018 och 119-2018 överlämnas till Rådet för hand-

läggning och beslut. 
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§ 37 Rapporter och övriga frågor. § 37 
   
 Inga rapporter förelåg.  
   
  

 
 

§ 38 Avslutning § 38 
   
 Nästa månadsmöte blir tisdagen 6 november kl. 18:00 på Fyren i Norrsundet. 

 
Övrigt månadsmöte under året 4/12.  
 
Sammanträdet förklarades avslutat.  
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Plats och tid: Månadsmöte 2018-11-06  Fyren, Norrsundet kl. 18:00 -20:30 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordförande Ove Wahlgren 
 Kjell-Urban Näs Ralf Åkerblom 
 Lars-Ove Molin Christer Lantz 
 Anna Jupither Berg Lennart Sjögren 
 Lars Olof Hedström Stig Edvinsson 
 Margareta Söderström Berth Vestergård 
 Roger Sjödin Harald Åberg 
 Jan Eriksson Karin Åberg 
 Tommy Berglund Sture Larsson sekr. 
 Berndt Lövgren  

   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson,   

Hans Helmersson 
 

 

   
   
Utsedd att justera:  Owe Wahlgren 
  
 
 
 
Tid och plats för justering:  

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

 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:…………………………………….. 
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§ 39 Inledning.  § 39 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
 

 

   
§ 40 Nybyggnation i Hamrånge. 

 
Lennart Sjögren hälsades välkommen. Hans uppdrag inom fältet nybebyggelse i 
Hamrångebygden berör människor i bygden som vill byta bostad, återvändare el-
ler andra som vill flytta till Hamrånge. Huvudpunkterna i framställningen var: 

• Uppdraget 
• Arbetsgruppen  
• Kooperativ hyresrätt; innebörd och lag 
• Den ekonomiska föreningens ändamål 
• Erfarenheter från motsvarande projekt i Vännäs 
• Tidplan för uppdraget i Hamrångebygden 
• Befolkning och åldersstruktur i Hamrångebygden 
• Utdrag ur Gävle 2030 kommunens översiktsplan 
• Intressanta tomter i Bergby och Norrsundet 
• Aktuella frågeställningar 

PDF-fil med detaljer bifogas detta protokoll. 
Tips, förslag, frågor emottas gärna.  
E-post: lennart.sjogren@analysutveckling.se   mobil: 070-6953168 
 
Sammanfattning av efterföljande samtal. 

• Viktigt att alla som är intresserade hör av sig. Inget är bindande. 
• Viktigt att det blir ett tryck på politikerna, så de ger tydliga signaler att det 

skall byggas i Hamrångebygden.  
 

§ 40  

    
• • Hamrånge byavakter informerar om sin verksamhet. 

 
Ove Wahlgren presenterade byavakterna  
• Vad är byavakterna? 

Intressegrupp som åker i kring om nätterna i brist på polis. Är privatperso-
ner och har inga särskilda befogenheter och inget extra skydd. Kontakt 
med polisen vid start och slut samt vid iakttagelser som kan behöva ingri-
pande. 

• Hur arbetar byavakterna?  
Två personer åker om nätterna. Får låna en av kommunens hemtjänstbilar.  

 

§ 41  
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 Åker i hela Hamrångebygden. Hålla sig i bakgrunden, iakttar, noterar och 
rapporterar. Ställer även upp på larm och finns då snabbt på plats och inger 
respekt. Sammanställning av iakttagelser i Alla Tiders. 

• Hur finansieras verksamheten? 
Sponsring från företag och gåvor från föreningar och enskilda.  

• Villkor för att delta i verksamheten. 
Man kan vara med och åka så ofta eller sällan som man kan.  

 

  

   
§ 42    Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

Nytt ärende 120-2018. Robotgräsklippare  Norrham.  
Anna Jupither Berg presenterade ärendet utifrån att föreningen inte har råd med en 
vaktmästare. Under samtalet framkom att användande av robotgräsklippare även 
var att anpassa sig till tillgänglig ny teknik. 
 

§ 42 

 Beslut: 
♦ Ärendet 120-2018 överlämnas till Rådet för handläggning och beslut. 

 

 

   
§ 43 Inbjudningar. § 44 

   
 1. Inbjudan till samtal med biskop Ragnar Persenius i samband med visitation av 

Gästrikekustens pastorat. Fyren den 7 nov kl. 1315-1415 (Sture Larsson utsedd av 
styrelsen). Alla föreningar och sammanslutningar i Hamrångebygden är inbjudna/ 
välkomna.  
2. Rådet har inbjudits till kommunkontoret den 6 dec kl 1800 för rapportträff med 
dom andra ytterområdena inom ramen för ytterområdessatsningen. 
3. Inbjudan har kommit från Kultur och Fritid till föreningsträff på Gasklockorna 
den 5 dec kl 1800. 
 
 

 

§ 45 Rapport om trafikfrågorna. § 45 
   
 Tommy Berglund meddelade från möte med kommunens trafikhandläggare. 

Från en intressegrupp i Ockelbo har kommit begäran om att Hamrångegruppen 
skall ansluta till begäran om bussförbindelse mellan Hamrångebygden och Ock-
elbo. Möjligheterna till kommungränsöverskridande förbindelser har ökat då det 
nu är regionen och inte kommunerna som upphandlar busstrafiken. 
 
Beslut: 
Helena Nyström utses till kontaktperson med Ockelbo i detta ärende. 
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§ 46 Övriga frågor. § 46 
   
 Stig Edvinsson erinrade om att det nästa år är 50-år sedan kommunsammanslag-

ningen och detta kunde firas med ett evenemang för Jungfrukusten då det även är 
20-årsjubileum för Jungfrukustföreningen. Finns det jungfrukustevenemang på i 
övriga kommuner bör Gävle kommun ansluta och göra ngt i Hamrångebygden.  
 
Erika Engvall Stefansson meddelade: 

• 29/11 är det nästa styrgruppssammanträde det sista för året om inte det blir 
anledning till ett extra sammanträde i december. Nästa års styrgruppssam-
manträden skall meddelas Rådet för samordning för minsta möjliga tidsut-
dräkt för ärenden från Hamrångebygden. 

• Utvecklingsmedel finns att söka. Senaste utbetalning för detta års medel är 
i först halvan av december. Detta gäller alla utbetalningar. 

• Detaljplanen för Saltharsfjärden är klar. Bergman fisks nya anläggning 
som presenterades på månadsmötet 2017-12-05 an börja byggas.  

• Föreningen hyttan i Axmarbruk är på gång med det nya taket på tvättstu-
gan.  

• Kenneth Nyberg ledare i arbetet för lokal utvecklingsplan kommer till 
Bergby centralskola för samråd med de ungdomar som vill delta i arbetet.  

 
Lars-Ove Molin meddelade: 

• Hamrångegruppens E-post är låst. Nytt e-postkonto skall tas in i den nya 
portalen Frågan tas upp på styrelsen i nästa vecka. 

 

   
  

 
 

§ 47 Avslutning § 47 
   
 Nästa månadsmöte blir tisdagen 4 december kl. 18:00 i Axmar skola. 

 
Månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-2000. 
5/2, 5/3 (även Årsmöte), 2/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12. 
Plats för månadsmötena varierar. Upplyses om i annons och genom kallelse/inbju-
dan på e-post, liksom ev. tidsändring. 
Annons införs i Alla Tiders. 
 
 
Sammanträdet förklarades avslutat.  
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Plats och tid: Månadsmöte 2018-12-04  Axmarby Skolan kl. 18:00 -20:45 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordförande Berndt Lövgren 
 Kjell-Urban Näs Ralf Åkerblom 
 Lars-Ove Molin Christer Lantz 
 Ebbe Lundqvist Lennart Sjögren 
 Aja Axlund Sonja Broberg 
 Per-Erik Gustafsson Berth Vestergård 
 Roger Sjödin Johan Lundberg 
 Jan Eriksson Östen Händel 
 Tommy Berglund Sture Larsson sekr. 
   

   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson 

 
 

   
   
Utsedd att justera:  Tommy Berglund 
  
 
 
 
Tid och plats för justering:  

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

 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 
 
48-55 

  
Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:…………………………………….. 
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§ 48 Inledning.  § 48 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs.  
 
 

 

 § 49 Kooperativa hyresrätter. 
 

Lennart Sjögren presenterade projektets nuläge. En slutrapport är nära. Intresse 
finns för 20 lägenheter i vardera Bergby och Norrsundet. (Bildspelet skickas som 

extra e-postmeddelande) 

Samtal fördes om vatten- och avloppssituationen i Hamrångebygden; många är 
övertygade om att det är problem, men ingen vet riktigt vad som är problemet, 
tillgången på vatten eller avloppsreningskapaciteten. (Frågan återkommer under 
ärende rörande ansökan 122-2018.) 
 
 

   § 49 

§ 50 Sammanfattning av årets verksamhet. 
 
En kort sammanfattning av vad styrelsen, månadsmötena och rådet gjort under 
året hade utsänts. Ordföranden öppnade för möjligheten att ställa frågor. 

• Frågor ställdes om kombinerade sjö- och landmacken i Norrsundet. 
Tommy Berglund meddelade att inga studiebesök ännu gjorts men att en 
preliminär rapport skall skrivas. Frågeställningar som måste klargöras. 
Vem skall ägamacken? Var skall den ligga? HVO diesel är inte godkänd 
av alla motortillverkare. 

• Samtal fördes även om Bergby skolas kommande utbyggnad. En infra-
struktursatsning från kommunen som ökar Hamrångebygdens attraktivitet 
och gynnar inflyttning av barnfamiljer. 

 

§ 50  

§ 51 Samtal med kommunföreträdare om planändring för byggtomter i Åbyn. § 51  
  

Johan Lundberg redogjorde för överläggning som hållits på Fyren 26/11 med före-
trädare för Åbyns byamän och Hamrångegruppen samt kommunen företrädd av 
tjänstemannen Hans Helmersson och kommunalråden Therese Metz och Marga-
reta Wedin rörande detaljplan för Hamrångefjärden där Åbyns byamän har flera 
eftertraktade tomter att bebygga. Besök på platsen hade gjorts av Lars Skogsberg 
Bygg och Miljö och i rapporten fanns frågetecken för bullerproblem från väg och 
järnväg samt vissa problem med vatten och avlopp. Åbyns byamän vill få klarhet i 
vilka hinder för byggande som finns och hur långvariga de är. De har till Ham-
rångegruppen lämnat in en ansökan om medel för ett förhandsbesked om möjlig 
detaljplaneändring. 
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Ordförande                                Justerare                                   Justerare  

   
§ 52    Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

Nytt ärende 122-2018. Bidrag till förhandsbesked rörande Detaljplan. 
Åbyns byamän.  
Handling hade inkommit före Månadsmötet. Johan Lundberg föredrog ärendet: 

• Begäran om förhandsbesked skall ske med den förutsättningen att järnvä-
gen flyttas vilket kan ske inom en ganska snar framtid. 

• Bygg och Miljö skall rangordna de i sin rapport angivna svårigheterna för 
byggande och ange hur kommunen avser att lösa frågan rörande vatten och 
avlopp- 

Tommy Berglund m.fl. påpekade att frågan om tillgång vatten och avlopp är av-
görande eftersom det redan nu planeras för trygghetsboende och för kooperativa 
hyresrätter och att kommunens tidigare planer att bebyggelsen på Rån skulle an-
slutas till det kommunala systemet hade stoppats av Gästrike Vatten.  
Hamrångegruppens styrelse bör tillsätta en grupp som arbetar med frågan om 
Hamrångebygdens framtida vatten- och avloppskapacitet. 
 
Nytt ärende 121-2018. Ansökan om medel att bygga arkiv. Hamrånge hem-
bygdsförening  
Handling hade utsänts med kallelsen. Sture Larsson presenterade ärendet:  

• Hembygdsföreningen har många lokalhistoriskt värdefulla arkivalier och 
nya tillkommer årligen genom donationer från dödsbon. 

• Det nuvarande arkivutrymmet i f d kommunalhusets källare är knökfullt. 
Frågan om ett nytt arkivutrymme på/vid Hembygdsgården har diskuterats i 
minst 20 år, men de ekonomiska resurserna har saknats. 

• Möjligheten att studera arkivalierna hindras av att det inte finns någon-
stans att sitta och ta del av dem i närheten av arkivutrymmet. 

• Länsmuseet och Bygg och Miljö Gävle har godkänt planerna på att bygga 
ett brandsäkert arkiv inuti en befintlig timmerbyggnad. 

 
Nytt ärende 123-2018. Ansökan om medel till dataprojektor i sammanträdes- 
rum. Knutpunkten. 
Handling hade inkommit innan Månadsmötet. Svante Wallberg presenterade ären-
det.  

• Projektor behövs numera vid de flesta möten.  
• Projektor på bordet tar bort 2-4 sittplatser.  
• Rummet blir attraktivare att hyra med en projektor. 

 

§ 52 

 Beslut: 
♦ Ärendet 121-, 122 och 123-2018 överlämnas till Rådet för handläggning och 

beslut. 
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§ 53 Inbjudningar. § 53 
   
 1. Inbjudan från Kultur och Fritid till allmän föreningsträff på Gasklockorna 

5 dec kl. 1800. Flera av månadsmötets deltagare skall delta. 
2. Rådet har inbjudits till kommunkontoret för rapportträff med dom andra 

ytterområdena inom ramen för ytterområdessatsningen den 31 januari. 

 

   
§ 54 Övriga frågor. § 54 

   
 Erika Engvall Stefansson:  

• Visade ett bildspel med en del av det som tillkommit tack vare Lands-
bygdsutvecklingsmedlen och Hamrångegruppens engagemang och arbete. 
(Bildspelet skickas som extra e-postmeddelande) 

• Lovordade Hamrångegruppens organisation och arbetssätt. 
• Kommenterade rapporter från Kenneth Nybergs möte med elever i ÅK 8 

och 9 i Bergby vilket hade gett en lista på ungdomars prioritering av ut-
vecklingsområden i Hamrångebygden (Rapporterna bifogas). 

• Uppvisade den nya kommunledningens ”Politisk plattform 2019-2002” 
med 100 åtgärdspunkter för ett 100%igt Gävle visades och kommenterade 
några för Hamrångegruppen viktiga punkter. (Plattformen bifogas.) 

 

Tommy Berglund meddelade: 
• Öppet WiFi i Bergby och Norrsundet finns och fungerar. 
• Cykelpumpar vid Coop i Norrsundet och vid Knutpunkten i Bergby finns 

på plats. 
• Vattenfrågan är av ett allmänt intresse för hela Hamrångebygden. Ärendet 

skall upp på styrelsens dagordning. Återträff med kommunalråd önskas 
när Åbyn fått sitt förhandsbesked. 

 

Kjell Urban Näs: 
• Miljöfrågor kring vatten och avlopp. Bräddavlopp från avloppsdammar går 

rakt ut i Hamrångefjärden 
• En gammal avloppsledning går under vatten i Hamrångefjärden från Ha-

galund via Hällskär till reningsverket i Norrsundet. 

 

   
§ 55 Avslutning § 55 

   
 Nästa månadsmöte blir tisdagen 5 februari kl. 18:00 i Träffpunkten. 

Övriga månadsmöten under år 2019 följande tisdagar kl. 1800-2000. 
5/3 (även Årsmöte), 2/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12. 
Plats för månadsmötena varierar. Upplyses om i annons och genom kallelse/inbju-
dan på e-post, liksom ev. tidsändring. 
Annons införs i Alla Tiders. 
Sammanträdet förklarades avslutat.  

 

 


