SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Månadsmöten och Årsmöte 2020
sid 1
Plats och tid:

Månadsmöte 2020-02-04 Träffpunkten, kl. 18:00-20:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Ragnvald Pelttari
Kjell Påhlman
Tommy Alftberg
Ronnie Bäcklin
Ingrid Karlsson
Stig Edvinsson
Aja Axlund
Benny Lundin
Karl-Gunnar Berglund
Gun Vendin
Ralf Åkerblom
Ulrika Källström

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson, Torgny Jacobsson (ABF)
Sofia Nohrstedt (Gävle kommun)

Utsedd att justera:

Roger Sjödin

Tid och plats för justering:

Berndt Lövgren
Östen Händel
Christer Lantz
Kerstin Bergman
Katarina Åkersten
Helena Nyström
Roger Sjödin
Anna Sohlman
Maj Britt Berglund
Kjell-Uran Näs Lars-Ove Molin
Jan Eriksson
Bo Stenberg
Therese Metz
Sture Larsson sekr.

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….
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Inledning.

§1

§1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes.
Therese Metz (kommunalråd MP) informerar om bakgrunden till dagens huvudärende: Kommunens politiska majoritet gör i mandatperioden satsningar både på
den materiella och den kulturella infrastrukturen. Ett exempel är trygghetsboendet.
Kommunledningen anser att Fyren behövs för Hamrångebygden.

Försäljning av Fyren.

§2

Sofia Nohrstedt, kulturchef i Gävle kommun och Ulrica Källström och Torgny
Jacobsson företrädare för ABF Gästrikebygden informerade om förhandlingar rörande Fyren i Norrsundet:
Sofia Nohrstedt: Det är viktigt att alla delar av kommunen finns med i kulturutbudet. Jag har sett på Fyren och funnit att Kultur och Fritid Gävle inte är rätt organisation för att bevara och utveckla arbetet där. Därför har vi inlett diskussion med
ABF Gästrikebygden som är den som arbetar lokalt och stadigvarande kan utveckla
verksamheten. Vi har börjat utreda en försäljning av Fyren till ABF.
Torgny Jacobsson ABF: Mycket har hänt med och på med Fyren ett antal år bakåt
som jag fått följa., när industrin lades ner var även Folkets hus på fallrepet samtidigt och kommunen gick in och tog över ägandet. Gävle Fastighetsaktiebolag sköter fastigheten. Läget idag är mer positivt än det var då. Förutsättningen som ger
den bedömningen är ni hamrångebor. Här finns det engagemang. Ulrika berättar
mera.
Ulrica Källström: Många har ringt och undrat om det var nedläggning på gång
och glatts åt att så inte är fallet. Fyren är ett så föränderligt hus som kan anpassas
till nya verksamheter. Under asylvågen ändrades det mycket. Nytt nu är matakuten
som delar ut mat till hemlösa och andre med ekonomiska svårigheter. Soppluncherna på onsdagar en annan en annan liknande verksamhet där vi kan subventionera tack vare ReDo.
Sofia Nohrstedt: Kommunens politiska ledning har gett Kultur och Fritid uppdrag
att se till att föreningarna kan leva och verka i de olika kommundelarna. Det sker
genom verksamhets- och driftsstöd.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Marianne Lundqvist (Alla tiders): Hur har ABF tänkt att få det hela att snurra?
Torgny Jacobsson: ABF tar lån för köpet, för driftskostnaden äskas pengar från
kommunen. Villan (Rockskolans lokal) går bra genom ideella insatser från er som
bor här i Hamrångebygden. Chansa måste man göra och törs göra när man ser det
lokala engagemanget.
Marianne Lundqvist (Alla tiders): Tidigare sades det vara stora renoveringsbehov på Fyren.
Sofia Nohrstedt: Mycket av nödvändigt underhåll är redan gjort. Värmesystemet
skall ordnas innan övertagandet.
Stig Edvinsson: Majoriteter i kommunledningen kan växla. Vi måste arbeta för att
det finns politisk enighet bakom ett beslut av detta slag. Annars riskerar vi kris
igen.
Torgny Jacobsson: En tillbakablick på förra mötet med 250 deltagare från Hamrångebygden om Fyren och andra lokaler som dåvarande kommunledningen ville
sälja på öppna marknaden visar på detta. Vi måste arbeta på samsyn i sådana här
långsiktiga frågor. Det var tyvärr inte enighet för detta beslut som vi diskuterar
idag.
Ralf Åkerblom: Hoppas det går bra med samsynen. De politiker som går emot den
här typen av lösning kan räkna med mothåll från Hamrångebygden.
Marianne Lundqvist (Alla tiders): Att komma överens i Hamrångebygden? Hur
skall det gå nu när det misslyckats förr? Hur går det med restaurangen?
Ulrika Källström: Vi vill utveckla den, men ligger lågt i dag. Kopparmässen upplevde orättvis konkurrens när vi hade vanliga luncher. Vi har gjort en överenskommelse för att vara justa. Konferenser och kulturlunch är OK. Hamrånge event ligger tillfälligt nere. Att ta över ägandet är en utmaning, vi kan byta ut vissa entreprenörer som kommunen haft avtal med mot lokala t ex Fixarna.
Sofia Nohrstedt: Ett nytt driftsbidrag kommer att tillskapas. I och med Kommunstyrelsens beslut i dag börjar förhandlingarna.
Torgny Jacobsson: Vi får reda ut hur vi kan växla upp bidragen från kommunen.
Fyren kan bli ett nav i olika nya projekt för ABF.
Sofia Nohrstedt: Ni får gärna komma med fler frågor direkt till mig.
(sofia.nohrstedt@gavle.se)

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Ordföranden tackade för informationen.

Kooperativa hyresrätter, lägesrapport.

§3

§3

Karin Åberg informerade om arbetet med kooperativa hyresrätter i Bergby och
Norrsundet.
• C:a 40 personer deltog på informationsmötet 16 dec på Fyren
• Föreningen har nu 15 medlemmar.
• Hamrångbygdens byggemenskap kommer att delta på näringslivsmötet 17/2.
• Hamrångbygdens byggemenskap överväger skicka in en skrivelse om vattenfrågan och undrar hur Hamrångegruppen och dess vattengrupp tänker
agera - besked är ju utlovat under Q1
• Hamrångbygdens byggemenskap jobbar med frågan om tomtmark men det
är inte löst
• Hamrångbygdens byggemenskap har träffat kommunledningen under december och januari och fortsätter dialogen om samverkan med kommunen
• Byggnation i höst om ej överklagande.
• Byggnation och inflyttning är viktigt för annat i Bygden.
Bli stödjande medlem för 100 kr. Bankgiro 5397-9803 Hamrångebygdens
byggemenskap.
Ordföranden tackade för informationen och beslutade att betalningsuppgifterna
skall finnas i protokollet.

Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.
§4

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.
301-2020 Utrustning till A-salen på Fyren.

Ulrika Källström presenterade ansökan. (bilaga 1)
Stig Edvinsson: Viktigt för bygden att detta fungerar.

Beslut:
♦ Ansökan överlämnas till Rådet för diskussion och beslut.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Utdrag till:
Rapporter.

§5

SISU; förstudie om föreningssamverkan
Flera möten med berörda föreningar har skett. En sista träff för hela bygden (öppet
möte) den 16 februari 1800 på (plats ej meddelad sekr.)
Hemsidesportalen; www.hamrånge.se.
Marianne Lundqvist har skrivit berättande texter om de olika byarna i Hamrångebygden.
Föreningar och företag uppmanas att lägga in aktuellt material så snart som möjligt.
Trafikfrågor.
• Cykelbana Bergby-Totra är komplicerat då Trafikverket äger vägen och det
är många mark/tomtägare längs den. Bergbyvägen togs upp som alternativ
sträckning ned till cykelvägen till Hagalund. Gruppen får utreda detta.
• Jan Eriksson tog upp frågan om den trånga, av stora lastbilar tätt trafikerade
bron över E4 vid Hakke gård och cykelbanan som avslutas ung 100 m före
nerfarten till Hakke gård. (bil 2 bild.)
• Helena Nyström meddelade att de nya busshållplatserna ej är slutbesiktade.
Solbergahållplatsen prioriterades före hållplatsen Bergby p g a det kommande trygghetsboendet.
Svar på frågor:
o För att en hållplats skall ha busskurer krävs mer än 20 påstigande passagerare per dag. Vid hållplatsen Hamrångefjärden är nu vägen avsmalnad m a a
hållplatsen.
o Busskurer uppförs i glas efter de har sikt runt om och därför anses tryggare
än ”träbås”. ”Mindre trygghet” handlar om risken för överfall.
Vattenfrågan
• Kjell-Urban Näs kunde från Gävle Vatten meddela att nytt vattensystem
inte kan förväntas förrän 2025. Rörande den diskuterade möjligheten till en
mindre kapacitetsökning har Gävle Vatten ännu inte svarat.
• De många vattenläckagen beror på gamla dåliga vattenledningar särskilt i
Norrsundet. Therese Metz ombads att ta upp frågan i kommunstyrelsen.
• Benny Lundin anmälde att allmänheten borde upplysas var Hamrångebygden har sina vattentäkter och uppmuntra till varsamhet i deras närhet.
Turismen i bygden
Aja Axlund: Även i Axmar bruk är det bristande tillgång på vatten?

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Turismutvecklingsprojektet framskrider under mottot Naturleder och mathantverk.
En LEADER-ansökan är på gång. Samarbete inom Hamrångebygden är nödvändigt för framgång både med ansökningar och i verksamheten.
•

•
•

Cykel och vandringleder finns, kajakleder kommer i sommar liksom lekpark vid kaféet med Vattenlek som visar hur vattenkraft fungerar. Muséet
har hjälp till med underlag till berättarkvällar om Järn Britta och Swedenborg, Paketerbjudanden för turister planeras.
Axmar Brygga utvecklas med en särskild kundvärd och en mininärbutik för
turister och boende. Gångvägen dit från väg 583 är klar.
Det planerade Järnslottet behöver pengar. Ev. skall man starta en s k
”Crowd founding” insamling från många enskilda. Inventering av den engelska parken är påbörjad för att leda till att den förbättras som besöksmål.

Beslut:
♦ Upplysningstext om vattentäkter skall utarbetas och publiceras i Alla tiders
och på sociala medier samt www.hanrange.se.
♦ Vattengruppen får detta uppdrag.
Övriga frågor.

§6
•
•

•

•

§6

Marianne Lundqvist efterlyste röjning vid Gräsharsbacken så fjärden kan synas
från vägen.
Erika Engvall Stefansson meddelade att 8-10 maj hålls årets Landsbygdsriksdag i
Jönköping. Gävleborg deltar med buss. Hamrångebygden kan få med 2 pers. De
som är med i arbetet med lokal utvecklingsplan har förtur.
Kjell-Urban Näs berättade om de nya Hamrångeflaggorna. Svante Wallberg upplyste om att Gavlegårdarna betalar men att Hamrångegruppen har ansvaret för
hissning och halning av flaggor och vimplar.
Stig Edvinsson efterlyste fler platser på Solberga. De äldre blir fler och bör inte
tvingas att på äldre dagar flytta till andra kommundelar. Om den förfallande f d
IOGT -lokalen kunde rivas skulle det finnas plats för en utbyggnad.

Beslut: Frågan om deltagare i Landsbygdsriksdagen hanteras av styrelsen.
Avslutning.

§7

Nästa månadsmöte/Årsmöte blir tisdagen 3 mars kl.18:00 på Fyren Se annons i
Alla tiders.
Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
7/4, 5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.
Protokollsjusterarnas signaturer:
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Plats och tid:

Årsmöte 2020-03-03 Fyren, Norrsundet kl. 18:00-19:20

Beslutande:

Svante Wallberg
Lars-Ove Molin
Stig Edvinsson
Ralf Åkerblom
Tommy Berglund
Bo Stenberg
Rose Geschwindt
Bo Silén

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson,
Hans Helmersson

Utsedd att justera:

Bo Stenberg, Rose Geschwindt

Tid och plats för justering:

Östen Händel
Ove Wahlgren
Christer Lantz
Kjell-Urban Näs
Ragnvald Pelttari
Anna-Kain Åström
Marianne Lundqvist
Roger Sjödin
Sture Larsson sekr.

Godkännande på e-post. Underskrift efter överenskommelse.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Justerande:…………………………………………………………………..

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

Ordförande för årsmötet.
Svante Wallberg väljs.

§ 2.

Sekreterare för årsmötet.
Sture Larsson väljs.

§ 3.

Justeringspersoner.
Bo Stenberg och Rose Geschwindt väljs.

§4

Röstlängd.
Röstlängden fastställs.

§ 5.

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

§ 6.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen presenteras och godkänns.

§ 7.

Verksamhetsberättelse för 2019 och kassarapport.
Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.
Kassarapporten föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8.

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9.

Beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna hade förordat ansvarsfrihet.
Styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Resultatet övergår i ny räkning.

§ 10.

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

§ 11.

Beslut om medlemskap i andra organisationer.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Hamrångegruppen är medlem i Knutpunkten Landsbygdscenter, Hamrånge företagarförening, Leader Gästrikebygden, Jungfrukusten ek. för. samt X-ing.
§ 12.
§ 13.

Revisorer för år 2020.
Tjänsten köps in från Knutpunkten.
Ordförande från årsmötet 2020, till årsmötet 2021.
Svante Wallberg, omväljes.

§ 14.

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

§ 15.

Ledamöter i rådet. (väljs från årsmöte 2020 till årsmöte 2021).
Antalet ledamöter bestäms till 13. Följande väljes:
Svante Wallberg Hamrångegruppen ordf.
Tommy Berglund Hamrångegruppen
Daniel Englund Knutpunkten
Lars-Ove Molin Norrsundets Motorbåtsklubb
Christer Lantz Hamrångefjärdens IK
Anna Jupither Berg NorrHam idrottsförening
Toni Melin Häckelsängs by
Roger Sjödin Bergby vägförening
Bo Stenberg Norrsundets Vägförening
Sture Larsson Hamrånge hembygdsförening sekr.
Benny Lundin, Hamrånge fiskevårdsförening & Totra byförening
Rolf Lundberg, OK Ödmården
Birgitta Öberg, Norrsundets arbetarmuseum

§ 16.

Avtackning.
Lillemor Isaksen, Stefan Ehn och Elisabeth Meijer avtackas för sina insatser i Rådet.

§ 17.

Valberedning inför årsmötet 2021.
Till valberedning väljs Anna-Karin Åström sammankallande, Stig Edvinsson och Östen Händel.

§ 18.

Verksamheten för år 2020.
Förslag till verksamhetsplan för år 2020 föredras och godkänns.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§19.

Budget för år 2020.
Styrelsens förslag till budget för 2020 framlägges på månadsmötet 2020-04-07.

§ 20.

Årsmötet förklaras avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Plats och tid:

Månadsmöte 2020-03-03 Fyren Norrsundet, kl. 19:30- 20:35

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Lars-Ove Molin
Stig Edvinsson
Ralf Åkerblom
Tommy Berglund
Bo Stenberg
Rose Geschwindt
Bo Silén

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hams Helmersson

Utsedd att justera:

Bo Stenberg

Tid och plats för justering:

Östen Händel
Ove Wahlgren
Christer Lantz
Kjell-Urban Näs
Ragnvald Pelttari
Anna-Kain Åström
Marianne Lundqvist
Roger Sjödin
Sture Larsson sekr

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Inledning.

§8

§8

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

§9

Nyanmälda ärenden inom Landsbygdsutvecklingsprojektet
samt rapport om pågående återremitterat ärende.

§9

302-2020 HIK Bidrag till byte till LED-lampor i elljusspår.
HIK hade inkommit med ansökan om bidrag till utbyte av glödlampor mot LED-lampor i
sitt elljusspår i Hamrångefjärden. Ansökan hade utsänts tillsammans med dagordningen
Christer Lantz presenterade ansökan.
303-2020 NATF Bidrag till digitalisering av videoband.
Norrsundets Arbetarteaterförening firar 2020 40 år. Jubileumsevenemang ordnas och
dokumentationen från de 40 åren ses över för bättre bevarande av detta kulturarv inför
framtiden. Bidrag sökes till dokumentation om 16 800 kr för att digitalisera videoband som
annars riskerar att förstöras. Bo Silén presenterade ansökan.

17-2017 Axmarby intresseförening. Utveckling av hamnen i Axmarby.
Ralf Åkerblom aviserade att en fördröjning skett vid behandlingen av ärendet vid
Bygg och Miljö Gävle, men att det efter förnyad kontakt nu är på gång igen.
Beslut:
♦ Ansökningarna 302-2020 och 303-2020 överlämnas till Rådet för diskussion och beslut.
Rapporter.

§ 10

a) SISU förstudie.
Öppet möte med föreningarna ägde rum i HIK:s lokaler söndagen den 16 februari.
Ytterligare ett offentligt möte skall komma slutet av april - början på maj. Viktigt
att inte bara föreningarnas funktionärer deltar utan även brukarna t ex. deltagande
barns föräldrar. För möjligt upplägg för framtiden kan jämförelser med idrottsverksamheten i Hedesunda göras.
I och med de nya lokalerna vid skolan i Bergby med byggstart 2021 kommer nyttjandet av dem att ställa nya och större krav på samarbete inom Hamrångebygden.
b) Hemsidesportalen.
Den historiska informationen om Hamrångebygdens orter finns men den aktuella
är rudimentär. Info från föreningar och företag saknas ännu. När portalen upparbetats något mer, skall inbjudan ske till möte/utbildning i att nyttja den för företags
och föreningars information.
Protokollsjusterarnas signaturer:
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c) Trafikfrågor.
Hastighetsfrågorna ligger på Länsstyrelsen och ”vilar”. Oenighet om lämplig hastighet på Totravägen föreligger.
Belysningsfrågan som resultat av ortsvandringarna. Bättre belysning behövs i
Norrsundet vid Centrum, vid återvinningen, och på vändplatsen ute vid den nuya
anläggningen i Saltharsfjärden. Belysningsfrågan kopplas även till trygghetsröjningen kopplas till trygghetsröjningen.
Nya skyltningar har skett i Norrsundet för att undvika felkörningar. Samma namn
på hela vägsträckan från järnvägsövergången vid Coop till Saltharsfjärden önskas.
Hastighetsbegränsning i Hamrångefjärden gäller ej väg 583 bara övriga vägar.
d) Vattenfrågan.
Tidsplan.
Möjlig anslutning från den nya vattentäkten Älvkarleby, tidigast år 2025 som läget
i nuläget.
Anslutning nu-läget
Möjlig ytterligare anslutning till dricksvatten i Hamrångebygden idag är oförändrat ca 100 personer. Vår översiktliga bedömning är att läcksökning inte kommer
att ge några större möjligheter till ytterligare anslutning.
För att ge oss bättre kontroll över den faktiska vattenförbrukningen så har vi inom
hela Gästrike Vatten beslutat att installera digitala vattenmätare för alla våra kunder. Arbetet påbörjas 2020 och följer ordinarie utbytesplan (mätare byts i regel var
10:e år).
Vattenskyddsområde
Gävle kommun har en karttjänst där man kan se vattenskyddsområden i kommunen samt söka på fastighet för att se om man berörs. Se länk till hemsidan nedan.
På hemsidan hittar du även vattenskyddsföreskrifterna och i slutet av föreskrifterna så hittar du också där kartor över vattenskyddsområdena.
Länk: https://www.gavle.se/service-och-information/bygga-bo-och-miljo/din-bostad/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/

e) Turismen i bygden.
Ansökan till Leader för projektet ”Turismutveckling i Hamrångebygden – måltidsturism” har blivit uppskjuten till maj.

Övriga frågor.

§ 11

Jungfrukusten har sitt årsmöte tisdagen10/3 kl. 1900 Flygstaden. Kallelse och handlingar
till detta kommer att sändas ut till styrelsen och Rådets ledamöter för ev. anmälan till detta.
Linje 27 Bergby- Axmarbruk skall troligen läggas ner. Ny tidtabell gäller från dec. 2020.
Ang. pumptrackbanan. Den är levererad men Länsstyrelsens dispens krävs för att gräva på
skolgården. Verkställigheten fördröjs.
Vindkraft planeras ute i havet utanför Norrsundet. KNUFF har skrivit till entreprenören
ang. att erhålla s k bygdepeng. (Jfr Jädraås)

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Bygget av sporthall m.m. vid skolan i Bergby börjar 2021 klar 2022. Det blir många byggmöten den närmaste tiden.

Beslut:
♦ Beläggningsstatistik för linje 27 begärs in av trafikgruppen som underlag
för ev. skrivelse m.m. från Hamrångegruppen i ärendet.
♦ Ralf Åkerblom deltar i Jungfrukustens årsmöte för Hamrångegruppen. Fler
ur styrelse och råd kan vara med. Anmälan (för att fikaplanering) göres av
var och en enligt Årsmöteskallelsen.

Avslutning.

§ 12

Nästa månadsmöte blir tisdagen 7/4 kl.18:00 på Träffpunkten Se annons i Alla tiders.
Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000.
5/5, 2/6, 1/9, 6/10, 3/11 och 1/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Planerade månadsmöten i april och maj månader inställdes m a a covid-19 och
FHM:s rekommendationer.
Plats och tid:

Månadsmöte 2020-06-02 Hamrånge hembygdsgård, kl. 18:00- 19:45

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin
Christer Lantz
Ove Wahlgren
Anna Jupither Berg

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson.

Utsedd att justera:

Ove Wahlgren.

Tid och plats för justering:

Jan Eriksson
Kjell Urban Näs
Thor Wallgren
Roger Sjödin
Ralf Åkerblom
Sture Larsson sekr.

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Inledning.

§ 13

§ 13

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

§ 14

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 14

Ansökan inkommen på e-post 2020-05-18.
Bidrag till: Regntåg 304-2020 och Linjeringsmaskin 305-2020 NorrHam.
Muntlig föredragning av Anna Jupiter Berg företrädare för Norrham.
Ansökan inkommen på e-post 2020-05-28.
Bidrag till: 306-2020 Discgolfbana; Projekt inom Gävle Disc Frisbee Club, en lokal förening i Hamrångebygden kommer att bildas.

Muntlig föredragning av Thor Wallgren företrädare för Gävle Disc Frisbee Club.
Beslut:
♦ Ärendena 304-, 305- och 306-2020 överlämnas till Rådet för beslut.
Budget för år 2020.

§ 15

§ 15

Kassören presenterade budget för år 2020 som enligt Årsmötets beslut 2020-03-03
skulle tagits vid det inställda månadsmötet i april.
Beslut:
♦ Budgeten för 2020 antas.
♦ Budgeten bifogas protokollet.
SISU förstudie. Lägesrapport.

§ 16

§ 16

Det offentliga möte i april som aviserats vid Månadsmötet i mars blev inställt m a a
covid-19. Nytt möte planers i höst

§ 17
Protokollsjusterarnas signaturer:

Hemsidesportalen www.hamrange.se
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Senaste rapporten var vid månadsmötet 2020-03-03, då det meddelades att inbjudan ske till möte/utbildning i att nyttja den för företags och föreningars information.
Lars-Ove Molin rapporterade:
• Inläggningen av lokalt material i evenemangskalendern från föreningar
m.m. har blivit ringa, då de flesta evenemang ställts in.
• En filtjänst (”molntjänst”) inom portalen för styrelse och råd att förvara
Hamrångegruppens filer har inrättats. Utbildning har gjorts för 3 ledamöter.
Erika Engvall Stefansson meddelade att kommunens hemsida gavle.se kommer att
kunna länka till www.hamrange.se.
Trafikfrågor

§ 18

§ 18

Tommy Berglund rapporterade:
• Trygghetsröjningen i Norrsundet vid Havsvägen är utförd och färdig.
• Förslagen till hastighetsbegränsningar har ej fått något svar från Länsstyrelsen ännu.
• Gavlegårdarna och Trafikverket är inte överens om trafiksituationen ännu
så trygghetsboendet kommer att fördröjas.
Jan Eriksson meddelade att cykel- och gångbanan på Norrsundsvägen inte har någon naturlig anslutning till busshållplatserna ”Hamrångefjärden”.
Beslut:
♦ Frågan om utformningen av avfarten till Norrsundet i Hamrångefjärden och
cykelbanans/gångbanans anknytning till busshållplatsen tas upp i trafikgruppen.
Vattenfrågan

§ 19

§ 19

Länk till Gästrike vattens hemsida hade skickats ut vid inbjudan till månadsmötet.
Senaste Alla Tiders hade artikel om detta.
Kjell Urban Näs rapporterade:
• Utmärkningen av vattenskyddsområdena med skyltar på plats är mycket
bristfällig.
• Upphandling av konsulter för vattenledningssträckan från Älvkarleby pågår.
§ 20
Protokollsjusterarnas signaturer:
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Ansökan till Leader Gästrikebygden för lokal matturism är på gång. Ingen rapport
finns hur långt den framskridit.
Övriga frågor.

§ 21

§ 21

Ralf Åkerblom meddelade att Strandskyddsdispensen inför arbeten i Axmarby
hamn ännu ej har beviljats.
Jan Eriksson meddelade:
• All utrustning för flaggning i centrum finns, men kontrakterad flagghissare/-halare saknas.
• Orienteringstavlorna som satts upp av Företagarföreningen är inaktuella
och bör uppdateras.
Erika Engvall Stefansson I berättade att kommunstyrelsen den 5/5 beslutat om
• -Serviceplan (bifogas)
• Avtal för servicepunkter, (bifogas)
• - Avtal för hemsändningsbidrag, för att kunna erbjuda en livsmedelsförsörjning och drivmedelsförsörjning samt ett utbud av offentlig service i kommunens ytterområden/landsbygder. (bifogas)
Nästa steg är att erbjuda, i första hand butikerna, att bli servicepunkt och få ersättning för att köra hem varubeställningar till kunder. De närmaste två veckorna planerar in möten med butikerna (Näringslivsenheten tar över kontakterna med butikerna framledes).
Beslut:
♦ Fråga om kontrakterad flagghissare/-halare tas upp i styrelsen för beslut.
♦ Frågan om Orienteringstavlorna och servicepunkterna tas upp med företagarföreningen för överläggning och förslag. Ordföranden åtar sig detta.
Avslutning.

§ 22

Nästa månadsmöte blir tisdagen 1 september kl.18:00 på Hembygdsgården. Se annons i Alla Tiders. Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800omkr 2000. 6/10, 3/11 och 1/12.
Ordföranden meddelade att styrelsens och Rådets sammanträden den 9 juni kommer att hållas på Hembygdsgårdens dansbana.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Plats och tid:

Månadsmöte 2020-09-01 Hembygdsföreningens dansbana, kl. 18:00 – 20:15

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Benny Lundin
Rolf Lundberg
Jan Eriksson
Lars-Ove Molin
Annika Andersson
Ida Thunman
Lars Nilsson
Lars-Erik Larsson
S-E Wahlberg
B Lövgren
Katarina Åkersten
Kerstin Bergman

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson - Kommunledningen
Per-Åke Fredriksson, Peter Levin, Lars Janols - Gavlegårdarna
Sara Larsson - Gästrike vatten

Utsedd att justera:

Christer Lantz

Tid och plats för justering:

Östen Händel
Seppo Nakkila
Lennart Sjögren
Stig Edvinsson
Berth Westergård
Ebbe Lundqvist
Dagmar Lundqvist
Therese Metz
Kjell Urban Näs
Christer Lantz
Bodil Larsson
Sture Larsson sekr.

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Inledning.

§ 23

§ 23

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

Om trygghetsboendet m.m.

§ 24

Per-Åke Fredriksson styrelseordf. samt Lars Janols och Peter Levin från Gavlegårdarna hälsades välkomna.
Per-Åke Fredriksson berättade om hur styrelsen arbetar utifrån det givna uppdraget och om de olika hänsyn som alltid måste tas i frågor om byggnation.
Alla pågående projekt kollas upp vid varje styrelsesammanträde (en gång i
månaden utom i juli),
Lars Janols: Detaljplan för området för det planerade bygget av Trygghetsboendet i Bergby är granskad och synpunkter har lämnats. Gång och cykelväg
fram till busshållplats/ICA skall finnas för att planen skall godkännas. Eftersom Totravägen är en väg som tillhör Trafikverket söker de markägarna för
den tänkta vägen.
I Norrsundet har Gavlegårdarna köpt mark bakom Coop av Svenska kyrkan –
Gästrikekustens pastorat. Frågan om bidrag utreds även. Lägenheter för vanlig
uthyrning och trygghetsboende är lika men Trygghetsboenden har dessutom
gemensamhetsutrymme. Bidragen är olika däremot.
Frågan är också om det skall bli ett eller två hus på vartdera stället. Intresseanmälningar behövs före beslut.
Svar på frågor:
• Vattentillgången är en avgörande fråga, men vad som sagts från kommunen så räcker det nuvarande till fyra hus för 20-25 personer.
• Arbetet inom Gavlegårdarna går med10 projekt parallellt. Ytterområdena är högt prioriterade.
• Inga alternativa platser i Bergby har ännu diskuterats, vi avvaktar utgången av markägarkontakterna.
• Att flytta busshållplatsen är inte diskuterat men kan vara en möjlig lösning.
• Någon tidsplan för byggnation i Norrsundet är inte gjord, vi har nyss
köpt tomtmarken.
Vattenfrågan kom upp eftersom den är avgörande för bygdens utveckling.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Kommunalrådet Therese Metz: Efter valet har den styrande koalitionen sagt
att en av de viktigaste frågorna är att bygga bostäder i ytterområdena. Det
finns ett tryck från äldre här att kunna bo i lägenhet i stället för i eget hus och
från yngre familjer som vill flytta hit.
En stor utmaning för hela östkusten är bristen på rent vatten. I den frågan har
samverkan upprättats med Älvkarleby kommun. Vatten från Älvkarleby skall
ledas till Gävle och därifrån till ytterområdena.
Gästrike vatten vidtar nu åtgärder för att dessa båda byggen blir av. Nuvarande marginal rör sig om vatten för ung.100 pers. Investeringar görs i vattenverket i Totra för att utöka reningskapaciteten. Läckor i det gamla ledningsnätet skall spåras upp och ledningar bytas ut.
Frågor och svar:
Lennart Sjögren: När kan våra kommande fastigheter anslutas till kommunalt
vatten?
- Under 2021 kan man få svar. Frågan utreds nu snabbt. Den politiska
viljan finns
Karin Åberg: Bildandet av en förening för kooperativa hyresrätter berodde på
missnöje med Gavlegårdarnas upplevda ointresse för att bygga i Hamrånge.
Nu verkar det som om det blir konkurrens om att få bygga. Kommer Gavlegårdarna att prioriteras?
- Den som först kan komma igång får bygga; det är bra för bygden om
fler vill bygga, och det är fullt möjligt för många byggprojekt bara vi
har mer kunskap om den totala vattenkapaciteten.
Lennart Sjögren: Från föreningen som driver kooperativfrågan har efterlysts
samarbete med Kommunen och Gavlegårdarna. Är Gavlegårdarna beredd att
samarbeta?
- Förfrågan har nyligen kommit. Vi tittar på den.
Svante Wallberg: Vattenledningen mellan Gävle och Hamrånge skulle kunna
projekteras och byggas parallellt med och under tiden man projekterar och
bygger för vatten från Älvkarleby.
Sara Larsson: Det görs; vårt problem är svårigheten att få tag på kunniga och
lediga projektörer.
Vi diskuterar utreder även frågan om distribution av Tekniskt vatten; tillvarataget regnvatten eller renat vatten men utan dricksvattenkvalitet.
Lennart Sjögren: Frågan om tågstopp i Hamrånge är delvis avhängig befolkningsutvecklingen och därmed vattenfrågan.
- Hamrångebygden har redan tillräckligt stor befolkning för att motivera
ett tågstopp. Det gäller att utreda busstrafiken så att tågstopp inte blir
en försämring för delar av bygden.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Ordföranden framförde tack till gästerna från Gavlegårdarna och Gästrike vatten.

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 25

§ 25

307-2020 Ny karta över ”Näset”. OK Ödmården. Ärendet presenterades av
Rolf Lundberg
308-2020 Kommunalt vatten och avlopp NMK. Ärendet presenterades av Annika Andersson och Lars Nilsson
Beslut:
♦ 307-2020 Ny karta över ”Näset”. OK Ödmården. Remitteras till Rådet
för beslut.
♦ 308-2020 Kommunalt vatten och avlopp NMK. Remitteras till Rådet
för beslut.

Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.

Rapporter.

§ 26

a. SISU förstudie. Lägesrapport.
Erika Engvall Stefansson: Nytt möte måste arrangeras digitalt eller analogt. Allmänheten skall inbjudas att delta. Ny kontakt med Per skall tas.
b. Hemsidesportalen www.hamrånge.se.
Lars-Ove Molin: Problem med uppdatering av kalender, bugg i kalenderfunktionen är felanmäld. Aja har gjort klart texterna för byarna i nutid.
c. Trafikfrågor. Jan Eriksson presenterade förslag till förbättring av cykelbanan från Hagalund i Hamrångefjärden. Den nya sträckningen går på
kommunens mark till största delen. Vägen lyder under Trafikverket. Bild
bilägges.
d. Vattenfrågan: Se § 24 samt Information från Kjell Urban Näs: Längs
Hamrångevägen 176 - 198 (jämna nummer) så pågår arbete med att byta
Protokollsjusterarnas signaturer:
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teknisk lösning för några fastigheter. Den nya avloppslösningen är en
mindre fastighetspumpstation som installeras på varje tomt. Anledningen
till byte av teknisk lösning är att vi inte får förnyat tillstånd för den befintliga avloppspumpstationen. Inga nya anslutningar alltså!
e. Turismen i bygden. AjA meddelade att möte skall hållas ang. ansökan för
att sedan lämna in den.
f. Sockensigillet. Lars-Ove Molin visade originalet och en sektoriseras fil
med sockensigillet. Bilden kan nu användas i valfri förstoring. Bild bilägges.
Information om händelse i bygden.

§ 27

§ 27

Lennarts Sjögren meddelade att Colabitoil har förvärvat Norrsundets hamn.
Önskas möte med KNUFF av Christer Sundin, ordförande för bolaget Colabitoil fastigheter.
Övriga frågor.

§ 28

Svante Wallberg väckte frågan om att använda ev. medel under 2020 som ej
åtgår tillinlämnade ansökningar till att anlägga en solcellspark vars avkastning
kan använda för bidrag till bygden framgent.
Stig Edvinsson: Vindkraftfrågan måste tas upp till behandling i Hamrånggruppen. Det kan finnas pengar i det om bygden är med från början i diskussionerna. Norrsundets hamn blir en landningsplats för anslutning till elnätet på
land.
Tommy Berglund tog upp frågan om KNUFF: förslag om cykelväg längs kusten. På lördag anordnas en promenad för att se i vilken utsträckning stigen
mellan Häckelsängs fäbodar och Finnharen kan bli cykelväg. Samling vid
första huset på fäbodana 2020-08-05 kl. 1000.
Beslut:
♦ Hamrångegruppen bildar en Solcellsgrupp. Söker intresserade. Styrelsen utser gruppen formellt.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Avslutning.

§ 29

Nästa månadsmöte blir tisdagen 6/10 kl.18:00 på Fyren. Se annons i Alla tiders. Övriga månadsmöten under år 2020 följande tisdagar 3/11 och 1/12 kl.
1800-omkr 2000.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 29
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Plats och tid:

Månadsmöte 2020-10-06 Fyren A-salen, kl. 18:00 – 19:55

Beslutande:Styrelsen
och kommunrepr.

Svante Wallberg ordf.
Lars-Ove Molin
Kjell Urban Näs
Jan Eriksson
Tommy Berglund

Sture Larsson sekr.
Roger Sjödin
Stig Jönsson
Erika Engvall Stefansson
Hans Helmersson

Beslutande: Övriga:

Birgitta Öberg
Ronnie Bäcklin
Dennis Bergman
Lars-Gunnar Bergman
Stig Edvinsson
Laila Bissman
Dennis Nordström
Östen Händel
Anna-Karin Åström
Lasse Malmström

Benny Lundin
Claes Blom
Tommy Alftberg
Magnus Bergman
Margareta Söderström
Bodil Larsson
Ralf Åkerblom
Curt ?? ????
Marianne Lundqvist
Yvonne Öström

Närvarande digitalt:

Annika Heggem

Utsedd att justera:

Roger Sjödin

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Inledning.

§ 30

§ 30

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

Vindkraftverk i havet utanför Norrsundet.

§ 31

Annika Heggem jobbar med Gävle kommunsplanering avseende mark och miljö.
Hon deltog digitalt och berättar om kommunens roll vid vindkraftsansökningar
inom kommunens område.
Svante Wallberg presenterade Hamrångegruppen för henne.
Kommunens roll vid ansökan om tillstånd för vindkraft är inte alltid beslutande.
Vid havsbaserad vindkraft är det Mark- och miljödomstolen som beslutar. Kommunen deltar med yttranden i två steg.
I kommunerna finns en översiktsplan för att nå en god mark-och vattenanvändning.
Det är utifrån den planen som kommunen yttrar sig över vindkraftsbolagens planer
och ansökningar.
I steg ett bjuds kommunen in till samråd med Länsstyrelsen och företaget.
Planerna för byggandet presenteras, miljöeffekter och annan påverkan på infrastruktur och näringar - hänsyn till värdefull miljö, natur, och företagsamhet, bullergränser. Vilka ”tysta områden” vill kommunen ha. I detta skede får kommunen och
Länsstyrelsen möjlighet att göra inspel till miljökonsekvensutredningen så att företaget tar med de frågor som kommunen tycker är viktiga i sin ansökan.
I steg två, projekteringsfasen, har Mark- och miljödomstolen fått in en komplett ansökan. Kommunen skall då avge yttrande över denna samt tillstyrka eller avstyrka
genomförande enligt miljöbalken 16 kap 4§. Vid detta yttrande noteras om ansökan
följt kommunens synpunkter i steg ett, men även under mellantiden tillkomna synpunkter kan beaktas och ingå i yttrandet.
Beslutsgången är följande: Det av tjänstemän gjorda yttrandet skall Samhällsbyggnadsutskottet godkänna. Det godkända yttrandet går till Kommunstyrelsen som bereder det som ärende till Kommunfullmäktige med beslutsförslag om tillstyrkande
eller avstyrkande. Mark- och miljödomstolen behöver normalt ett kommuntillstyrkande för att besluta om tillstånd. Mark- och miljödomstolen kan inte ge tillstånd
till ansökan om havsbaserad vindkraft om inte kommunen tillstyrker ansökan.
Regeringen kan gå in enligt lag och yttra sig i kommuns ställe men detta har hittills
aldrig skett.
Aktuella planer i Gävle kommun:
Protokollsjusterarnas signaturer:
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Utposten samråd våren 2019. Företaget har dragit tillbaka sin ansökan.
Storgrundet samråd pågår hösten 2020. Senaste förslag till ansökan från WPD är
ute för samråd för allmänheten. Möjlighet finns för varje medborgare att inge synpunkter på hemsidan www.wpd.se/aktuella-projekt/vindkraft-till-havs/storgrundet/
Föreningar i Hamrångebygden har inbjudits till samråd 2020-10-08 kl 18.00 på Fyren. Detta är ej ett offentligt möte.
Alla synpunkter som kommer fram i samråd och inskickade synpunkter, skall redovisas för
Mark- och miljödomstolen.

Bild på områdena visades. Inom området som ligger i både Söderhamns och Gävle
kommuner planeras 50-83 omkr. 300 meter höga vindsnurror.
Deltagarsynpunkter:
Hur står politikerna i det som gäller? Denna fråga intresserade många.
Fråga om friluftslivet. Visuell tysthet. Ingen har det med i yttrandet.
Familjen Bergman har fiskat på utposten i 170 år. Högsta domstolen har en prejudicerande dom om att där näring länge funnits kan inte annan näring tillåtas som
hindrar den gängse. Risk för fiskeförbud finns med anledning av risker i vindkraftsverkens närhet.
Ingen ström kommer att gå till oss i Hamrånge. Den går utomlands.
Ordföranden avslutade. Hur skall vi göra detta på bästa sätt. Hamrångegruppen kan
ta emot och vidarebefordra synpunkter till rätt mottagare.
Om det beslutas om tillstånd, kommer Hamrångegruppen att bevaka att bygden får
del av bygdepengen.
Beslut:
♦ Ansvariga politiker bjuds in för att förklara hur de tänker inom partierna i
denna fråga.
♦ Synpunkter kan insändas till sekreteraren: sekreterare@hamrange.se
Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.
§ 32

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.
309-2020 Ny läktare till fotbollsplan. NorrHam. Ärendet presenterades av Mattias
Lundberg.
310-2020 Ombyggnad av ishockeyrink. Ärendet presenterades av Claes Blom.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Månadsmöten och Årsmöte 2020

sid 28

311-2020. Jubileumskonsert vid 350-årsjubileum. Ärendet presenterades av Stig
Jönsson
Beslut:
♦ 309-2020 Ny läktare till fotbollsplan. NorrHam. Remitteras till Rådet för
beslut.
♦ 310-2020 Ombyggnad av ishockeyrink. Remitteras till Rådet för beslut.
♦ 311-2020 Jubileumskonsert vid 350-årsjubileum. Remitteras till Rådet för
beslut.
Rapporter. (från resp. arbetsgrupp)

§ 33

§ 33

SISU förstudie. Lägesrapport.
Träff kommer att ordnas med Gavlefastigheter som belyser Bergby skolas utbyggnad och dess betydelse för föreningslivet i Hamrånge. Efter det ordnas en informationsträff för allmänheten, ev. 26/11.
Hemsidesportalen www.hamrånge.se.
Alltför få företag och föreningar har lagt in sig. För att hemsidesportalen skall bli
den informationskälla som den är ämnad måste fler lägga in sina uppgifter och
kontaktvägar. Hamrångegruppens och Rådets protokoll finns nu som årsfiler.
Trafikfrågor.
Inget nytt från Trafikverket! Tårpilarna Skolgatan har beskurits. Sikten är bättre nu.
Vattenfrågan
Inget nytt. Alla Tiders septembernummer har en bra redovisning på sid 5.
Turismen i bygden
Leaderansökan för veckan med lokalt mathantverk håller på att färdigställas och
skall behandlas på styrelsesammanträdet 13/10. Föreningen för Lindöns bevarande
efterfrågades.
Kooperativa hyresrätter
Inget nytt.

Övriga frågor.

§ 34

Ralf Åkerblom efterlyste bättre hörbarhet på mötena. Mikrofon för användas där det

finns.
Protokollsjusterarnas signaturer:
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Totra byförening genom Benny Lundin tog upp frågan om den dåliga vägen mellan
Norrsundsvägen och Totrabadet, och undrade om det gick att få den asfalterad med
hjälp av Gävle vatten som nyttjar den.
Han uppmanade också de närvarande att se det goda arbete som utförts med utflödena från Hamrångefjärden till havet. Vattennivån i Hamrångefjärden kommer nu
att kunna hållas jämnare.
Beslut:
♦ Hamrångegruppen stöder Totra byförening angående vägen till badet.

Avslutning.

§ 35

Nästa månadsmöte blir tisdagen 3/11 kl.18:00. Sista chans att anmäla ärenden till
Landsbygdsprojektet för år 2020. Plats: Se annons i Alla tiders.
Sista månadsmötet under år 2020 1/12. kl. 1800-omkr 2000.
Sammanträdet förklarades avslutat.
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Plats och tid:

Månadsmöte 2020-11-03 Fyren A-salen Norrsundet, kl. 18:00- 20:30

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Kjell-Urban Näs
Östen Händel
Owe Wahlgren
Dennis Nordström
Lasse Malmström
Kurt Edin
Ronnie Bäcklin
Sten Öberg
Bo Stenberg

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson,

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Christer Lantz t.f. sekreterare
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin
Tommy Berglund
Laila Bissman
Ywonne Öström
Seppo Akkola
Tommy Alftberg
Benny Lundin
Jan Eriksson

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Inledning.

§ 36

§ 36

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

Information om Byvakterna.

§ 37

Owe Wahlgren presenterade syftet Byavakterna.
I dagsläget genomförs rundåkning med bil vid de flesta av veckans kvällar. Detta
genomförs helt på frivillig basis, alltid med minst två personer i varje bil. Möjligheten som fanns före Corona pandemin, att utnyttja några av kommunens bilar,
gäller inte längre, varvid egna fordon används. Bilägaren erhåller ersättning av förbrukat drivmedel. Ekonomiska medel till verksamheten kommer från insamlingsbössor, företagsstöd och enskildas bidrag. Hur turerna ska genomföras bestäms
slumpmässigt vid varje tillfälle.
Byavakterna har inga speciella rättigheter att ingripa, utöver det som varje medborgare har.
Man iakttar och larmar polisen vid incidenter. Noterar ev. fordon med reg.nr, modell och färg.
Annars är ett av det främsta bidragen med bevakningen, att störa ”buset” på byn.
Under den gångna sommar och hösten har mycken brottslighet hänt i bygden.
Några exempel angavs: Stöld av kopparrör in Bergby, stöld och förstörelse av lampor på Vifors idrottsplats.
Några nya frivilliga har under denna period anslutet sig till Byavakterna. Intresserade kan anmäla sitt deltagande till Kenneth Engblom telefon 070-619 77 09.
Ekonomiskt bidrag till verksamheten kan lämnas på Bankgiro 5962-8677 Hamrånge Byvakt.
Appen Coyards kommer snart med en uppgraderad version. Det är en svenskutvecklad kommunikationsplattform som är skräddarsydda för Grannsamverkan.
Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, anti-brottsorganisationer, säkerhetsexperter, försäkringsbolag och kommuner. Coyards är gratis att
ladda ned och använda.
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Information om Vindkraftsparken.

§ 38

§ 38

Ordförande Svante Wallberg informerade om Hamrångegruppens deltagande vid
samråd med företaget WPD Storgrundet Offshore AB. Ordförande har överlämnat
en skrivelse till företaget. Denna form att skrivelser kommer att ingå och ska uppvisas av företaget vid ansökan av tillstånd för byggnationen.

Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus.
§ 39

Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom
Landsbygdsutvecklingsprojektet.

§ 39

Tommy Berglund, som representant för Knuff, presenterade en ansökan om utveckling av Sillvik på Skatuddens norra del. Man vill skapa framkomlighet för
barnvagnar, rollatorer och rullstolar.
Befintligt vindskydd börja förfalla, varför Knuff söker bidrag till att bygga nytt
vindskydd på platsen. En offert gällande en s.k. ”slogbod” presenterades, med en
kostnad av 85 000 Kr. Ett avtal om nyttjanderätt ska tecknas mellan Stora Skog
och Knuff.
Beslut:
♦ Ärendet överlämnas till Rådet för beslut.
Jan Eriksson presenterade en ansökan gällande ”Kostnader för uppskyltning
av havsnivåer genom tiderna Hamrånge”. En större tavla ca 6 meter ovan havet
med information om landhöjningen invid den nya strandpromenaden.
Beslut:
♦ Ärendet överlämnas till Rådet för beslut.

§ 40

Övriga frågor rörande Landsbygdsutvecklingsprojektet.
På fråga från Dennis Nordström, gällande iläggningsplats för kanoter, ifall Knuff kan
driva denna fråga. Som svar på frågan, Knuff inte kan driva ärende, men kan stå som ansvarig organisation till ansökan till Landsbygdsstöd. Det finns några frågor som initiativtagaren måste behandla, ex. vattentillstånd/strandskyddsdispens och liknande. Man kan jämföra mot Axmar byamäns detaljplansansökan vid strand och båtplats.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Månadsmöten och Årsmöte 2020

sid 33

Svante Wallberg tog upp frågan kring en testinstallation av solpaneler för att skapa intäkter till Hamrångegruppen i en kommande framtid. Frågan kan behandlas vid nästa möte i
Hamrångegruppens styrelse- och rådsmöte den 10 november.

§ 41

Övrig information och rapporter
Hemsidesportalen, hamrange.se
 Det är fortfarande dåligt med inlagd information från föreningar och företag. Få föreningar har presenterat sig.
 Kalendariet utnyttjas dåligt
Trafikfrågor
 Erika Engvall Stefansson ska stämma av mot föregående års protokoll,
vad som är genomfört
 Gällande ärendet med hastighetsbegränsningar, måste kommunansvariga
påminnas, om något ska hända
 Det finns olagliga hastighetanvisningar i korsningen mellan Norrsundsvägen och Bergby/Totravägen. Det är en ologisk blandning av 50 km/t och 70
km/t, framför allt under vintertid
 Vägen ner till Totrabadet förbi vattenreningsverket behöver underhåll. Det
finns ingen tydlig ägare till hela vägsträckan, men man hoppas att kommunen kan göra underhållet. Detta med anledning av utbyggnad av reningsverket, då kommunen transporter behöver en bra vägstandard
 Trafikgruppen bör försöka påskynda en cykelväg mellan Bergby och Totra.
De kan påtala för kommun att den behövs, då nya utbyggnaden av skolan i
Bergby är genomförd. Betydligt fler trafikanter på cykel och gående kommer att utnyttja vägsträckan
Turism i bygden
 Lokal matvecka, ett projekt kring matprodukter från bygden
Kooperativa hyresrätter
 Inget nytt att meddela

Ortsvandring Norrsundet och Bergby centrum
 En uppföljning mot protokollförda punkterna av genomförda uppdrag bör
genomföras
 Kom ihåg att göra felanmälningar till kommunen. Deras statistik är viktig
för att våra ärenden ska prioriteras
 Erika Engvall Stefansson föreslog ett byte av gatubelysningar med gult
sken, till vitt sken, för att öka trygghets- och säkerhetskänslan. Ekonomiska
Protokollsjusterarnas signaturer:
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medel för bytet kan tas från ev. kvarstående pengar ur Landsbygdsstödets
budget
 Knuff har fått tillstånd av markägaren Colabitoil, att röja sly mellan Coop
butiken och ner till Båtklubbens uppställningsplats för husbilar
Utbyggnad av Bergby skola
 Erika Engvall Stefansson infoerade om ett kommande informationsmöte.
Mötet är planerat att genomföra den 26 november kl. 18:00 till 21:00 på Fyren i A-salen. På grund av Corona restriktioner får bara max 50 personer
närvara, varför även en digital videolänk (Microsoft Teams) kan etableras,
för övriga intresserade.
 Även SISU/Per Svensson ska informera om förstudien kring föreningssamverkan i Hamrångebygden vid detta tillfälle
 Föranmälan om deltagande kommer att behövas för att ha kontroll över antal deltagare. Information om mötet kommer bl.a. finnas på www.hamrange.se
Övriga frågor.

§ 42

§ 42

En önskan att kunna hämta sand för halkbekämpning till privat bruk. Detta finns
inte idag i Hamrångebygden. Frågan lämnas till Erika Engvall Stefansson.
Lämplig upplagsplats är Återvinningsstationen utmed Norrsundsvägen.

Avslutning.

§ 43

Nästa månadsmöte blir tisdagen 1 december. Troligtvis blir det på Fyren i Norrsundet. För tid och plats se annons i Alla tiders.
Sammanträdet förklarades avslutat.
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