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

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 
 

 

§ 2 Information om RÖRELSESATSNINGEN I SKOLAN. 
Medverkande från Bergby skola, RF-SISU och Rädda Barnen. 

 

§ 2 

 Ordföranden hälsade de informerande välkomna; Pontus Andersson, Per Modén 
och Viktoria Hallin från Bergby skola, Pia Pernu från RF-SISU verksamhetschef i 
Gävleborg. 

Jenny Myrberg från Rädda Barnen hade fått förhinder.  

Josefin Wennelin arbetar som strateg på Enheten för Social hållbarhet i Gävle 
kommun. 

Josefine Wennelin, Pia Pernu och Jenny Myrberg ingår i Rörelsesatsningens styr-
grupp och koordinerar frågor inom respektive organisation. 

 

Erika Engvall Stefansson 

Av medlen som tilldelats Landsbygdsutvecklingen i Gävle kommun har hittills 15 
% gått till personella resurser 82% fysiska projekt (anläggningar), 3% till sociala 
projekt varav 2,5% riktade till barn och unga. "Rörelsesatsningen i skolan" riktar 
sig till barn och unga med skolan som arena. 

Rörelsesatsningen i skolan startade i Gävle å 2020. De skolor som deltog var Fors-
backa, Andersberg, Brynäs (Staffansskolan) och Bomhus (Sjöängskolan och Lill-
hagsskolan). De skolor som prioriterades valdes ut utifrån statistik om socioekono-
miska faktorer, skolresultat och föreningsidrottens utbredning.  

Bergby skola har fått en förfrågan om att delta i projektet med start 2021. Sats-
ningen ligger helt i linje med utvecklingen av en trygg och inkluderande skola med 
barnens välbefinnande i fokus.  

Förra året fanns bland annat statlig finansiering för att genomföra satsningen. 
Dessa medel finns inte att tillgå 2021.  

Det finns fina synergier mellan Rörelsesatsningen i skolan och Ytterområdessats-
ningen. Ytterområdessatsningen har t ex haft svårt att involvera barn och unga i 
bygdens utveckling. Här kan skolan, det lokala föreningslivet, RF-SISU och Rädda 
barnen kraftsamla för att skapa en meningsfull tillvaro för bygdens barn och unga. 
Forsbacka och Hedesunda är också med i satsningen. 
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Pia Pernu 

Först en hälsning från Josefine Wennelin som inte kunde vara med i dag. Hon ar-
betar på Social hållbarhet i Gävle Kommun och hennes roll där inom projektet är 
att hon ”finns i kulisserna” och gör mycket fotarbete i förhållande till att förankra 
behov och utmaningar i alla Gävle kommuns verksamheter 

Bakgrunden till rörelsesatsningen i Gävle hade sin upprinnelse i en föreläsning 
hösten 2018 med Dean Kriellars från Canada kring rörelseförståelse och vikten av 
att samverka för att få barnen i rörelse. Det ledde i sin tur till ett möte och dialog 
om att skapa förutsättningar och möjligheter för barn, unga och viktiga vuxna i 
Gävle. 

Rädda Barnen bjöds in till dialogen om projektet kopplat till arbete för trygga och 
inkluderande miljöer utifrån deras erfarenheter kring att bygga broar mellan skola – 
familj – föreningsliv 

Under 2020 samfinansierade vi satsningen med olika ”penningpåsar” såsom stat-
liga medel från Riksidrottsförbundet (RF) både inom rörelsesatsning i skolan och 
inom idrottssvaga områden samt medel från Delegationen för segregation (Del-
mos). I år finns inte samma resurser att tillgå 

Skolan är navet i rörelsesatsningen, det är där vi tar utgångspunkt eftersom vi då 
kan möta alla barn. Men vi ser det som viktigt att samverka med närsamhället, för-
eningsliv och fritidsliv i projektets område. 

Vi kan tillsammans kan bidra med personella resurser som har kompetens att jobba 
med frågorna kring rörelseförståelse, trygga och inkluderande miljöer och brobyg-
gande på flera arenor 

Tillsammans med Rädda Barnen har vi (RF-SISU Gävleborg) bred kompetens och 
nätverk som säkerställer att barn och unga får sina röster hörda. Fokus ligger på att 
nå de grupper av invånare som behöver det mest och att de görs delaktiga 

Vi bidrar med kompetenshöjande insatser där personal på skolan utbildas i rörelse-
förståelse både för att skapa/utveckla rastaktiviteter och för att bygga en struktur 
med rörelseteam på skolan och även att pedagogerna får utbildning och verktyg i 
att skapa rörelsepauser i lektionerna. 

Vi jobbar parallellt med idrottsföreningar i närområdet för att också erbjuda dem 
utbildning i rörelseförståelse och trygga idrottsmiljöer, t ex genom ”fem steg till en 
handlingsplan” 

Genom Rädda Barnen har vi en bred kompetens när det gäller barnrättsperspektivet 
och nätverk i form av deras psykologer som bl. a har kunskap i traumamedveten 
omsorg 

Process- och utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i det lokala perspektivet, i 
närsamhället där föreningsliv och fritidsliv involveras men där navet är skolan 
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Första stegen i samarbetet innebär en gemensam nulägesanalys för att se vilka be-
hov, utmaningar och möjligheter som finns. Vi planerar helheten tillsammans även 
om skolan också måste få ha sin egen process. 

 

 Filmvisning från Staffansskolan, Lillhagsskolan, Andersbergsskolan, Sjöängs-
skolan, och Forsbacka skola. 
 
Pontus Andersson 
Till min förvåning har jag varit i Hamrånge 10 år. Rektorsområdet omfattar sko-
lorna från Hille och norrut. I Hamrångebygden skall vara stolta över det starka för-
eningslivet. Vi har haft bra skolresultat, men i jämförelse med övriga skolor i 
Gävle kommun en ganska hög frånvaro, -det handlar om sjukanmälningar inte 
skolk. En bidragande orsak tycks vara att barnen rör sig mindre; de blir skjutsade 
för jämnan. 

Viktoria Hallin ansvarar för Förskoleklassen till årskurs 3 samt fritidsverksam-
heten.  

Per Modén ansvarar för årskurserna 4-9.  

Per Modén. 
Satsningen är avsedd att rikta sig mot åldrarna upp till årskurs 6. Men vi vill för-
söka sprida satsningen även till de högre årskurserna 7-9. Anledningen är att det vi-
sat sig att frånvaron ökar med ökande ålder.  

Pandemin under år 2020 har även den lett till mer stillasittande genom att bl. a trä-
ningar ställs in. Koncentrationen har blivit sämre. Satsningen går hand i handske 
med för bättre resultat och minskad frånvaro. Bergby skola har unika förutsätt-
ningar inom kommunen genom sin utemiljö. 

 
Frågor och svar: 
 
Pia Vill försöka skapa aktiviteter. Utbildning av skolpersonal. Rörelse över hela 
dagen. Går in med personella resurser. Inne i Gävle har vi haft s k aktivitetsväskor 
och även asfaltsmålning. Vi deltar i föräldramöten. 

- Blir det aktivitetsväskor, och målningar även i Bergby?  
-- Ja, om det är vad man gemensamt med skolan kommer fram till behövs. 

-Vilka var de totala satsade medlen 2020?? 
-- 1 miljon från Delmos samt ytterligare ca 800 000 kr från RF-SISU Gävleborgs 
medel plus arbetstiden som Josefine, Jenny och Pia lagt ner i styrgruppen. För fem 
områden. 

-Finns det en budget för de 200 000 i Hamrångebygden? 
--Det är främst personalkostnader men även vissa verksamhetsmedel. 
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- Blir det extra resurser utöver de 200 0000? Hur mycket ungefär? 
--De 200 000 växlas upp rejält, genom insatser från av annan avlönad personal t ex 
Josefin Wennelin som avlönas av kommunen men jobbar inom detta projekt. 

   
 Ordföranden tackade för en bra information och samtalet och citerade ”som Pontus 

säger - allt hänger ihop”. 
 

   
   

§ 3 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  
Landsbygdsutvecklingsprojektet. 

 

§ 3 

 315-2020 Luftvärmepump till Lottagården i Bergby. Lions. Ärendet presenterades 
av. 
316-2020 Upprustning av hamnen. Axmarby Intresseförening. Föredragning gjord 
tidigare då ärendet hade diarienummer 17/2017. Stora förändringar under resans 
gång har gjort att ärendet fått nytt diarienummer. 
401-2021. Rörelsesatsning i skolan. Bergby skola. Ärendet presenterades vid in-
formation i mötet § 2. 

 

  
Komplettering av gammalt ärende: 
13-2017 Promenadstråk till Skatudden. 
 
Beslut: 

♦ 315-2020 Luftvärmepump till Lottagården i Bergby. Lions. Överlämnas till 
Rådet för överläggning och beslut. 

♦ 316-2020 Upprustning av hamnen. Axmarby Intresseförening. Överlämnas 
till Rådet för överläggning och beslut. 

♦ 401-2021. Rörelsesatsning i skolan. Bergby skola. Överlämnas till Rådet 
för överläggning och beslut. 

♦ 13-2017 Promenadstråk till Skatudden. Remitteras till styrelsen för utred-
ning om ansvarig förening. 
 
 

 

   
§ 4 Övriga frågor. 

 
§ 4 

 Erika Engvall Stefansson meddelade att det vid nästa Månadsmöte den 2 mars 
nästa blir information från Gavlegårdarna om Trygghetsboenden i Bergby och 
Norrsundet och från Gavlefastigheter om Bergby skolas utbyggnad.  

På Gavlefastigheters planritning finns en ”korridor” som skulle kunna rymma t ex 
gym, studieplatser kontor. Den byggs bara om det finns blivande hyresgäster. 
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Beräknad hyreskostnad är 2000 kr/kvm. Senast 31/3 behöver de besked om den de-
len skall ingå i bygget 

Per Modén I Sätra hade fritidsgården vid skolan ett gym. 

Kraftsportklubben i Norrsundet vill köpa nuvarande lokal av Gavlefastigheter. Er-
ika har varit i kontakt med dem. Föreslogs ett snart möte med Erika Hamrånge-
gruppens styrelse och Kraftsportslubbens ledning. 

Erika hade varit i ett möte i Norrsundet om besöksnäringen och tittat på Skatudden. 
Infoskylt med Saltharsfjärden, Bergmans och stigen till Skatudden borde kanske 
göras. 

Infoskyltarna om hela Hamrångebygden behöver moderniseras. Visades en Skylt 
från Hedesunda hembygdsförening.  

Tommy Berglund: pengar har givits till Rudan för skyltar ang. historiska vatten-
stånd. Vackraste platsen är Skatudden som borde få en rastyta med bord och bänk, 
grillplats och infotavlor. 
Vad tror du Lars-Ove om filen du fått av Dennis. Kan den visas för styrelsen.  

Lars-Ove Molin Ev. skulle vi kunna bjuda in honom till turismgruppen. Jag skall ta 
upp det på nästa möte.  

Filer om skyltar behandlas på flera håll. Borde kanske samordnas av. Hamrånge-
gruppens styrelse. 

Tommy Berglund: Jag har nu fått kontakt med kommunens trafikplanerare för 
samtal om hastighetsbegränsningar. 

 

 Beslut: 
♦ Inför Månadsmötet 2021-03-02 skall Erika ordna möjlighet till digitalt 

möte med förhandsanmälan. Information om detta samt kontaktväg för an-
mälan skall skickas ut av Hamrångegruppen och publiceras av Bergby 
skola. Frågan om dag och tid för årsmöte beslutas av styrelsen. 

♦ Erika och Svante ordnar ett snart möte med Kraftsportklubben. 
♦ Styrelsen tar kontakt med alla som planerar skyltar för en samordning. 
♦ Turismgruppen föreslås samråda med Dennis Nordström. 
 

 

§ 5 Avslutning. 
 

§ 5 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 2/3 kl.18:00 digitalt med anmälan i förväg för att 
få länken till Erika Engvall Stefansson. Annons i Alla tiders. 
Övriga månadsmöten under år 2021 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000. 
 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Styrelse och Råd efterföljande tisdag. 

 

   

 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: Månadsmöte Digitalt, 2021-03-02 kl. 18:00- 19:30 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Per Modén 
 Frida Englund Pontus Andersson 
 Lars-Ove Molin Mats Bergkvist 
 Christer Lantz Ulrika Jidåker  
 Katarina Åkersten Ulrica Källström 
 Stefan Grybb Tommy Berglund 
 Lena Emanuelsson Seppo Akkila 
 Josef Karlsson Daniel Englund 
 Marcus Rundlöf Anna-Karin Åström 
 Robert Lundin Lennart Sjögren  
 Kjell-Urban Näs Marianne Lundqvist 
 Ralf Åkerblom Östen Händel 
 Stig Edvinsson Roger Sjödin 
 Birgitta Öberg Sture Larsson sekr. 
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson; Bo Rickegård och Marcus Wedin Gavlefastigheter, 

Lars Bergmark Gavlegårdarna, 
  
  
Utsedd att justera: Östen Händel 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
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§ 6 Inledning.  § 6 

   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 

 

§ 7 Information om Bergby skolas utbyggnad samt allaktivitetshus. 
 

§ 7 

 Bo Rickegård: Redan år 2000 i samband med förra utbyggnaden av Bergby skola 
framfördes önskemål om ny idrottshall och att kunna samla all skolverksamhet vid 
Centralskolan. 
 
2018-10-02 presenterades planerna vid Hamrångegruppens månadsmöte med tre 
olika huvudspår. Medel till en Idrottshall fanns i fullmäktiges planering.  
Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut nov 2018 fanns för ett samlat allaktivitets-
hus 70 Mkr. 
2019 började styrgruppsmöten med visioner från sektorerna Utbildning, Livsmiljö 
och Civilsamhället. Sammanlagt har 6 styrgruppsmöten hållits. 
Innehållet diskuterades med kommunens politiska ledning i juni 2019.Det öppna-
des då för en höjning av budgeten för att möjliggöra bygget fullt ut. 
Underlag för innehållet i huset gjordes i ett lokalprogram. En önskelista samkördes 
med lokalprogrammet. Det mesta i denna kom med i det slutliga projektet. 
  
Marcus Wedin byggprojektledare: Beslut om byggande togs i kommunfullmäktige 
17 och 18 nov 2020. Bygglov är beviljat. Bygget börjar med utbyggnad av skolan 
mot väster med 6 klassrum, grupprum och toaletter.  
Därefter byggs Allaktivitetshuset - sporthall med fyra omklädningsrum och läktare, 
på ena sidan. På den andra finns planering för kommersiella utrymmen för uthyr-
ning, men de byggs ännu inte då hyreskontrakt ej är tecknade. 
Från skolan till Allaktivitetshuset finns en ”gång” med biblioteket och där den an-
sluter finns ett kafétorg och fritidsgårdens lokaler.  
När biblioteket flyttat in i nya lokaler byggs den delen av nuvarande skolan om till 
entré med reception och arbetsrum för lärare. 
Vid sommaren 2022 beräknas huset vara i funktion utom entrédelen som blir klar 
under hösten. 
 
Diskussion (ordnad efter ämnen ej i tidsföljd) 
 
Befolkningsutvecklingen. 
Lennart Sjögren: Järnvägsdragningen Gävle Västra–Kringlan kommer att ha en 
konsult på plats från sommaren 2021. Hur ser planen för Hamrångebygden ut 
framåt? Hur många människor räknar kommunen med ska bo i Bergby 2030 resp. 
2035 och som kommer att ha nytta av den nya hallen och allaktivitetshuset? 
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Det blir alltmer intressant att flytta ut från städernas centrum – en tydlig effekt av 
pandemin. Hur många obebyggda tomter finns det nu i Hamrångebygden? 
GD artikeln idag indikerar att Norrsundet kan bli väldigt hett för nya investerare. 
Finns nu kommunalt vatten för 200 nya bostäder och 400 nya medborgare? 
Svante Wallberg: Bibehållen befolkningsmängd är det som kommunen tänker sig. 
Therese Metz:  Det planeras för 300 bostäder i ytterområdena. Finns det obebyggda 
tomter i Hamrångebygden?  
Ralf: Nativiteten är viktig för befolkningsutvecklingen.  
Stig Edvinsson: Urbanisera inte landsbygden, centralisera inte utan sprid ut all-
männa nyttigheter. 
Erika E S Flyttkedjorna bör aktiveras så att bostäder frigörs för familjer. 
 
Om skolans villkor. 
Pontus A och Per M: Det som nu händer känns fantastiskt på flera olika sätt. Ser 
fram emot detta. Vi har under flera år litat på busstransport till Norrsundet för id-
rott. Vi är nu trångbodda i skolan och måste använda den gamla. Bra vid pande-
min.  
De nya större klassrummen, behövs. Barn från Hille har i år valt Bergby för första 
gången. Idag fattas det elever. Ett högstadium på 75 elever är litet. Fler barn är steg 
1 för framtiden i skolan.  
Lennart Sjögren: 2025 kan det finnas 100 nya jobb i en drivmedelsfabrik och i en 
vätgasfabrik. Men finns det bostäder till dessa? Och plats i Bergby Skola? 
Ralf Åkerblom: Ungarna i skolan bör börja längta efter syskon.  
Stig. Kan det ev. återinföras lågstadium i Norrsundet om det blir fler invånare.  Jag 
pratar om framtiden. Tänker kommunen avyttra fastigheten. 
Therese Metz: Det är en politisk prioritering. Byggnaderna ägs ännu av kommu-
nen. Inget förslag att sälja skolan i Norrsundet. 
Erika E S: Kraftsportklubben hyr gymmet i Norrsundet, kan de flytta till Bergby? 
Fritid Gävle säger upp avtalet när bygget i Bergby är klart. Finns möjlighet att 
flytta in i Bergby då. 
Therese Metz: Många i bygden har kämpat, och har fått in allt och det är i gång. 
Gavlefastigheter har gjort ett snabbt och bra jobb.  
 
Erika E S: Tack Bo och Marcus. Pontus och Per! 
 
 

   
§ 8 Information om Trygghetsboende i Bergby och Norrsundet. 

 
§ 8 

 Lars Bergmark Gavlegårdarna. Lägesrapport. 
Detaljplanen för byggnadsområdet i Bergby har överklagats. Det tar 4-6 mån för 
Länsstyrelsens behandling.  Om ärendet skulle hamna i Mark- och miljödomstolen 
tar det ytterligare minst ett år. 
Vi är i gång, men hindras av överklaganden på i värsta fall ett par år. 

 



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Månadsmöten och Årsmöte 2021 

 
  

  sid 10 
       

  
Protokollsjusterarnas signaturer:   
 
 
 

 

 

Vi kommer snart att gå ut med skarpa intresseanmälningar. Vi bygger i etapper. Vi 
jobbar också på bygget i Norrsundet. Om det blir stopp i Bergby p g av överkla-
ganden kan man kanske börja i Norrsundet. 
Gång och cykelbanan är klar. Men den kommer att gå Solbergsvägen. Trafikverket 
vill ha för mycket betalt för att dra den längs Totravägen. 
Gavlegårdarna har förvärvat tomten intill Coop i Norrsundet.  Vi har fått klartecken 
för bygget från kommunen från kommunen. Detaljplan tar 1-1,5 år att få antagen 
klart senare delen av 2022. Två hus planeras, men möjlighet finns att bygga i etap-
per ett hus i taget. Vi kommer att föra dialog med intresserade i Norrsundet. 
 
Diskussion. 
Stig Edvinsson: Viktigt med en kontinuerlig dialog. I Norrsundet kan det nog lösas 
sig utan överklaganden. 
Birgitta Öberg: Det blir förhoppningsvis hus och lägenheter lediga med Trygghets-
boendena. Jobba hemifrån ger andra förutsättningar för familjer att bo på landet. 
Lennart Sjögren: I Ockelbo byggs nu kooperativa hyresrätter i samarbete med 
kommunen. Gävle kommun har inte ännu visat intresse för samarbete. Det är snart 
tio år sen processen startade. Vi tittar på mark från föreningen. 
Det finns en enda stor fråga. Finns det vatten. Fråga är ställd hur många som kan 
anslutas till kommunalt vatten under de kommande fem åren. Sundsvall och Luleå 
bygger för närvarande vatten till ytterområden och grannkommuner. 
Lars Bergmark: Två hus i vardera Norrsundet och Bergby räcker för närvarande 
inte vattnet till. I nordost i Gävle tar man tillvara dagvatten. Vi tittar på det i alla 
nya projekt. Nederbörden över ett hus räcker dock räcker inte till att spola toalet-
terna.  
Svante: Hamrångegruppen följer vattenfrågan; en vattengrupp som bevakar och 
trycker på. Fler kan få vara med i vattengruppen. 
Kjell-Urban Näs Ingen uppdaterad info från Gästrike vatten hittills. Tidigast 2025 
gäller. Investeringar görs i Totra. Norrsundet var ”dödsdömt” efter fabriksnedlägg-
ningarna men fick nytt liv och fart från 2015. Vattenfrågan blev dock bortglömd. 
Lennart Sjögren: Intensifiera uppvaktning hos kommunalråden och sätt tryck på 
frågan. Bara man vet en tidplan om än lång kan man anpassa sig till det. Oviss-
heten är svårare att anpassa sig till. 
Ralf Åkerblom: Brunnar i Axmar var dåliga, vi borrade och fick fint vatten. Det 
måste finnas fint vatten även norrut. Har man kollat det? 
Svante: Har sökt i närområdet västra Gästrikland och södra Hälsingland med för li-
ten vattentillgång.  
 
Tack till och från Lars Bergmark. 
 

 
 
 

 
Månadsmötet ajournerades. 10 min paus. 
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§ 9 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  
Landsbygdsutvecklingsprojektet. 

 

§ 9 

 402-2021 Fasadflaggor, Hamrångegruppen. Presenterades av Kjell-Urban Näs. 
Lars-Ove ombads presentera sigillet men tar upp det under övriga frågor. 
 
403-2021 Växtplats för alla, Fixarna. Presenterades av Mats Bergkvist som beskrev 
Fixarna. Kooperativet är formellt ett företag men bedrivs som ideell förening. 
Skapar arbetstillfällen och sysselsättning. Nu säljer fixarna tjänster. Har haft förstu-
die med Leadermedel i ett år. Fick erbjudande att köpa åkermark. Markägarna po-
sitiva.  
Diskussion: 
Stig Edvinsson; Tillstyrker. Är det landsbygdsmedlens som skall användas. 
Svante. Vi måste driva det lokala.  
Erika E S. Kollar alltid innan Landsbygdsmedlen används, om det sökta ingår i 
Kommunens normala budget. 
Stig Edvinsson: Kan jag i Gävle åka ut till Bergby och odla. Bra. 
Lennart Sjögren Hur ser driftbudgeten ut. 
Mats Bergkvist: Utbildningar avgiftsbelagda. Besöksavgifter. Odlare får betala en 
liten avgift. Grödor som inte produceras i dag. I samarbete med produktionsköket 
viss förädling. 
Lennart Sjögren: Vänder sig detta till pensionärer. Vilken ålder är målgrupp för 
folkhögskolan?  
Ulrica Källström: Alla åldersgrupper ingår i målgruppen.  
Tommy Berglund: Ni har inte tänkt låna? 
Mats B: Vill undvika lån för drift. Men kan tänkas behöva låna för markköp. Vill 
inte slå undan fötterna för befintlig verksamhet. 
Tommy Värmepump för värmen? 
Ulrica: Beror på vilket växthus det blir. 
Stig Edvinsson: Gavlegårdarna borde hoppa på och inbjuda sina hyresgäster. 
Daniel Englund: Tryggt med fixarna som sökare. 
Tommy Berglund: Gillar det vill nog anmäla mig som medhjälpare. 
Birgitta Ögren: Är fundersam över pengarna. Hur mycket av det ger en fast egen-
dom för fixarna. 
Mats Bergkvist: Leaderpengar får vi under förutsättning av annan finansiering. 
 
404-2021 Kalenderprojekt, Arbetarmuseet. Seppo berättade om Julkalendern. 
Ärendet drogs in. Erika bekräftade. 
 

 

 
 Beslut: 

♦ Ärendena402-4021 - 403-2021 överlämnas till Rådet för överläggning och 
beslut. 

♦ Ärende 404-2021 drogs tillbaka tillsvidare. 
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§ 10 Övriga frågor. 
 

§ 10 

 Lars-Ove redogjorde för det av Turistgruppen påbörjade Turistgruppsprojektet. 
Handlar om grundläggande frågor för gruppens arbete samt sammanhållning mel-
lan alla grupper och personer som verkar för besöksnäringarna i Hamrångebygden. 
Symbol skall bli det gamla sockensigillet som fanns med på förslaget till fasadflag-
gor. 
Gränserna för Hamrångebygden är de som Hamrånge kommun hade för 1969 och 
Hamrånge socken haft sen medeltiden.  
Lokala utvecklingsplanen används när det gäller delen Turism - mål. 
I webbportalen skall allt material finnas tillgängligt för användning. Turistbroschyr 
skall göras och delas ut där flaggorna finns. 
Arbetet så långt hittills. 
Svante Wallberg: Ett bra arbete. Information bör vara lika i hela Hamrångebygden. 
 
Tommy Berglund: Trafikgruppen har fått en kontakt inne på kommunen. Det gör 
att vi kommer i gång med det som vilat. Viktigt att man vänder sig till rätt instans. 
Kjell-Urban Näs: Jag gjorde en anmälan till Trafikverket om situationen i Bergby 
centrum. Deras svar: Det är kommunens ansvar.  
Svante Wallberg: Ta med det till Trafikgruppen. 
 
Per Modén tackade för bidraget till satsningen Rörelse i skolan. Dansk undersök-
ning har visat att medelvikten för elever ökat med 8 kg under pandemin. 
Erika E S: Nulägesanalysen är påbörjad inom det projektet. 
 

 

   
   

§ 11 Avslutning. 
 

§ 11 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 6/4 efter Årsmötet samma dag kl. 1800. Mötena 
sker digitalt med användning av en länk som publiceras på Hamrångebygdens 
webbportal www.hamrange.se samma dag och som utsänds till registrerade e-post-
mottagare.  
Annons finns i Alla tiders i slutet av mars. 
Övriga månadsmöten under år 2021 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000. 
 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Styrelse och Råd efterföljande tisdag. 
 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: Årsmöte Digitalt kl. 18:00-18:42 
 

  
Beslutande: Svante Wallberg Ove Wahlgren 
 Jan Eriksson Roger Sjödin 
 Birgitta Öberg Sten Öberg 
 Helena Nyström Östen Händel 
 Kjell-Urban Näs Christer Lantz 
 Lars-Ove Molin Ralf Åkerblom 
 Marianne Lundqvist Stig Edvinsson fr § 19. 
  Sture Larsson sekr. 
   
   
   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson,  

 
 

   
   
   
Utsedd att justera: Östen Händel, Christer Lantz 
  
 
 
 
Tid och plats för justering: 

 
 
Godkännande på e-post. Underskrift Hamrånge församlingshus freda-
gen 2021-04-09 kl. 15.00-15.30. 

   
 
 
 

Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 
 
1-20 

  
Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  

 
Justerare:……………………     …………………………… 
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Hamrångegruppens ordförande Svante Wallberg hälsade välkommen och förklarade 
årsmötet öppnat. 

 
§ 1.   Ordförande för årsmötet. 

Svante Wallberg väljs. 
 
§ 2. Sekreterare för årsmötet. 

Sture Larsson väljs. 
 
§ 3. Justeringspersoner. 

Östen Händel och Christer Lantz 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 och på Infoforum 
Hamrånge. Årsmötet förklaras vara stadgeenligt utlyst. 

 
§ 6. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen presenteras och godkänns. 
 
§ 7. Verksamhetsberättelse för 2020 och bokslut.  

Verksamhetsberättelsen föredras, godkänns och läggs till handlingarna.  
Bokslutet 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 2020. 
Resultatet övergår i ny räkning. 

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

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

förening, Leader Gästrikebygden, Jungfrukusten ek. för. samt X-ing. 
 
§ 12.  Revisorer för år 2021. 
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Tjänsten köps in från Knutpunkten.  
 
§ 13. Ordförande från årsmötet 2021, till årsmötet 2022. 

Svante Wallberg, omväljes. 
 
§ 14.  Styrelseledamöter (från årsmöte till årsmöte): 

Sture Larsson (vald t.o.m. årsmötet 2022) kvarstår. 
Ove Wahlgren (vald t.o.m. årsmötet 2022) kvarstår. 
Kjell-Urban Näs (vald t.o.m. årsmötet 2022) kvarstår. 
Tommy Berglund (vald t.o.m. årsmötet 2021) omväljes t.o.m. årsmötet 2023 
Jan Eriksson (vald t.o.m. årsmötet 2021) omväljes t.o.m. årsmötet 2023  
Lars-Ove Molin (vald t.o.m. årsmötet 2021) omväljes t.o.m. årsmötet 2023 
Roger Sjödin (vald t.o.m. årsmötet 2021) omväljes t.o.m. årsmötet 2023 
Stig Jönsson (vald t.o.m. årsmötet 2021) omväljes t.o.m. årsmötet 2023 

  
§ 15.  Ledamöter i rådet. (väljs från årsmöte 2021 till årsmöte 2022). 
 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   
Sture Larsson Hamrånge hembygdsförening sekr.  
Rolf Lundberg, OK Ödmården 
Birgitta Öberg, Norrsundets arbetarmuseum  
Roger Sjödin Bergby vägförening  
Benny Lundin, Hamrånge fiskevårdsförening & Totra byförening 
Bo Stenberg Norrsundets Vägförening 
Östen Händel PRO 

 
§ 16. Avtackning. 

Toni Melin för sina insatser i Rådet. 
 
§ 17. Valberedning inför årsmötet 2022. 
 Till valberedning väljs Helena Nyström sammankallande, Anna-Karin Åström och Er-

ika Engvall Stefansson. 
 
§ 18. Verksamheten för år 2021. 

Förslag till verksamhetsplan för år 2021 föredras och godkänns. 
 

§ 19. Budget för år 2021. 
Styrelsens förslag till budget för 2021 föredras och godkänns. 

 
§ 20. Årsmötet förklaras avslutat. 
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Plats och tid: Månadsmöte Digitalt 2021-04-06 kl. 1900-21:05 
   
Beslutande: Christer Lantz Ove Wahlgren 
 Helena Nyström Ralf Åkerblom 
 Aja Axlund Roger Sjödin 
 Kjell Urban Näs Stig Edvinsson 
 Lars-Ove Molin Sten Öberg 
 Lennart Sjögren t o m § 13 Östen Händel 
 Casper t o m § 13 Stef van Heteren 
 Jan Eriksson Sture Larsson sekr. 
 Svante Wallberg ordf. Marianne Lundqvist 
 Birgitta Öberg Nils Axner 
 Christer Lantz Ove Wahlgren 
   
   
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson,  

 
 

   
   
   
Utsedd att justera: Östen Händel, Christer Lantz  
   
 
 
 
Tid och plats för juste-
ring: 

 
 
Godkännande på e-post. Underskrift 
Hamrånge församlingshus fredagen 
2021-04-09 kl. 15.00-15.30. 

 

   
   
Underskrifter:  
  
  
 Sekreterare: 

……………………………………. 
   

     
     
     
     
 Ordförande: 

……………………………………. 
   

 
 
Justerare:……………………………..      ………………………………… 
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Plats och tid: Månadsmöte 2021-04-06 Digitalt, kl. 19:00- 21:05. 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Marianne Lundqvist 
 Birgitta Öberg Nils Axner 
 Christer Lantz Ove Wahlgren 
 Helena Nyström Ralf Åkerblom 
 Aja Axlund Roger Sjödin 
 Kjell Urban Näs Stig Edvinsson 
 Lars-Ove Molin Sten Öberg 
 Lennart Sjögren t o m § 13 Östen Händel 
 Casper t o m § 13 Stef van Heteren 
 Jan Eriksson Sture Larsson sekr. 
   
   
   
   
  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson,  

Sara Carlsson, Harald Knutsen t o m § 13 
  
  
Utsedd att justera: Christer Lantz 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 

 
12-15 

 
 

Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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§ 12 Inledning.  § 12 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 
 

 

§ 13  Information om TÅGSTOPP VID HAGSTA på kommande Ostkustbanan. 
 

§ 13 

 Sara Carlsson och Harald Knutsen från avd. ”Övergripande planering” på Gävle kommun 
hälsades välkomna. De arbetar tillsammans med personal från Trafikverket och Region 
Gävleborg i samarbetet ”Trafikpusslet Gävle”. 
 
Trivektor en konsult som anlitats för att utvärdera möjligheten för ett tågstopp i Ham-
rångebygden hade gjort en rapport som utgjorde strukturen i presentationen. 
Frågan skall behandlas av ansvariga politiker i Gävle kommun i maj månad 2021. 
 
Trivektors utredningsområde utgörs av Hamrångebygden inklusive Trödjeområdet och 
Ockelbo kommuns östra och centrala delar. Ostkustbanans nya sträckning går inom områ-
det väster om E 4 med en planfri övergång nära Axmartavlan och anslutning till befintlig 
järnväg strax öster därom. 
 
Befolkningsunderlaget i området är ganska stort men utspritt. Få bostäder finns nära den 
skisserade hållplatsen. Sysselsättningsgraden inom området är liten, få arbetsplatser i nulä-
get vilket ger ringa inpendling (varav 58% från Gävle) men stor utpendling (varav 59 % 
till Gävle och 18% till Uppsala).  
Under 2 km kan man gå, 2-4 kan man cykla. De flesta boende finns på avstånden 4-10 km 
från hållplatsen varför bil eller matarbuss blir dominerande för transport till hållplatsen. 
 
Buss 25 Norrsundet – Gävle är den viktigaste busslinjen. Den har timmestrafik under da-
gen med halvtimmestrafik under topptrafikperioderna 05:30-09:30 och 15:00 -18:00. Hel-
ger är det trafik varannan timme samt nattrafik.  
87,5% av resande söderut är påstigande inom området liksom målet för de påstigande i 
Gävle.   
 
Tågstopp kan medföra färre bussresande bland dem som tjänar (tid och/eller pengar) på att 
byta till tåg. Jämförda stationer på nuvarande Ostkustbanan, Ljusne, Iggesund och Gnarp 
har lågt tågutbud och parallell busstrafik men centralt stationsläge.  
 
Planerad timmestrafik med X-tåget (högtrafik halvtimmes) och matarbuss till/från Hagsta 
från/till Norrsundet och Bergby samt rejäl pendlarparkering gör att jämförelsen inte säger 
så mycket. Stationsnära bostadsbyggande är föga troligt.  
Resandeutvecklingen är svårbedömd, men ett tågstopp kan troligen bryta den negativa be-
folkningsutvecklingen.  
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Kommentarer och frågor och svar. (sammanförda från flera personer) 
 
Hur många bor i Norrsundet nu och framgent och hur många arbetar där nu och framgent. 
Innan fler bostäder kan byggas måste vattenfrågan lösas.  
Turistfrågan finns inte belyst i denna rapport. Antalet ”gästnätter” under sommarhalvåret 
är ganska stort med de fritidshus som finns särskilt längs kusten. Hamrångegruppen arbe-
tar för ökad turism och det bör man väga in i bedömningen. 
Bussförare och passagerare anser att en framtida minskning av resandet Hamrångebygden 
– Gävle knappast är trolig, snarare tvärtom. 
 
Vid tidsjämförelsen med bilpendling vilken väg har man använt? 
Det framgår ej, men det vanliga är från ortcentrum till järnvägsstationen i huvudorten.  
 
Det var ganska många pendlare förbi Gävle till bl. a Uppsala. Hur många av dem tar nu bil 
till Gävle och sedan tåg mot Uppsala och Stockholm. Skulle de föredra att ta bil till Hagsta 
och byta tåg i Gävle? 
Svaret på den frågan ligger i utvecklingen av parkeringsavgifter i centrala Gävle. Det är i 
dag förhållandevis billigt att heldagsparkera i Gävle.  
 
Var kommer stationen att hamna? 
Mellan E4 och Råhällavägen ganska högt i terrängen. Bro skall byggas över väg 303 till 
Ockelbo. Buss 26 Gävle Ockelbo skulle också kunna ansluta särskilt för resenärer norrut. 
 
Bussen söderifrån skulle kunna passera Hagsta station och vara matarbuss för passagerare 
norrut från Trödje och Hamrångefjärden. Skolbussen har gjort den svängen tidigare. 
 
Säkerheten om man skall gå eller cykla över E 4 är dålig då gång och cykelbanan avslutas 
före Hakke gård. Hur man skall passera säkert över E 4 utan bil måste lösas.  
 
Blir industrispåret till Norrsundet kvar? 
Ja, mellan Norrsundet och anslutningen vid Axmartavlan via Hamrångefjärden och 
Bergby. Spåren från Hamrångefjärden söderut till Gävle kommer att rivas upp. 
 
Merkostnaderna med ett tågstopp skall belasta Kommunen och Regionen. Vad blir kostna-
den? Viktigt att helheten för bygdens utveckling belyses.  
MSEK 100 är utgångspunkten för ett tågstopp. Huvudsyftet med dagens samrådsmöte är 
att de viktigaste argumenten för bygdens utveckling, bostäder och arbetsplatser kommer 
fram i ljuset. Vi har fått mycket med oss tillbaka till samrådet. 
 
Hur går vindarna i dag hos de styrande. För eller emot Hamrångebygdens utveckling.  
Inget svar finns att ge. 
 

 Ordföranden tackade Sara Carlsson och Harald Knutsen för deras medverkan i Må-
nadsmötet. 
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§ 14 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

§ 14 

 405-2021 Utegym, Gåsholma samfällighetsförening. Presenterades av Nils Axner.  
406-2021 Skyltning i Hamrångebygden, Norrham. Presenterades av Stef van Hete-
ren.  
407-2021 Turistinformation i Hamrångebygden. Hamrångegruppen. Presenterades 
av Aja Axlund. 
 
406-2021 och 407-2021 gav upphov till samtal kring olika satsningar för turismen 
och Gävle kommuns gemensamma satsningar på turismen. 
 

 

 Beslut: 
♦ Ansökningarna 405-2021, 406-2021 och 407-2021 överlämnas till Rådet 

för överläggningar och beslut.  

 

   
   

§ 15 Avslutning. 
 

§ 15 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 4/5 kl. 1800. Mötet sker digitalt med användning 
av en länk som publiceras på Hamrångebygdens webbportal www.hamrange.se 
samma dag och som utsänds till registrerade e-postmottagare.  
Annons finns i Alla tiders i slutet av april. 
Övriga månadsmöten under år 2021 följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000. 
1/6, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Styrelse och Råd efterföljande tisdag. 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: Månadsmöte Digitalt, 2021-05-04 kl. 18.00- 20:25 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Kjell-Urban Näs 
 Tommy Berglund Stig Edvinsson 
 Lars-Ove Molin Christer Lantz 
 Ove Wahlgren Roger Sjödin 
 Östen Händel Laila  
 Stef van Heteren 

Ralf Åkerblom 
Anna Jupiter Berg 
Birgitta Öberg 

 Aja Axlund Jan Eriksson 
  Sture Larsson sekr. 
   
   
   
   
   
   
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson, Hans Helmersson. 
  
  
Utsedd att justera: Tommy Berglund 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 
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Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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§ 16 Inledning.  § 16 

   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 
 

 

§ 17 Gävle kommuns Landsbygdsatsning med fokus på Hamrångebygden. 
 

§ 17 

 Erika Engvall Stefansson rapporterade: 
Rapport från senaste styrgruppsmötet.  
Fixarnas ansökan hade förts till kommunstyrelsen p g a att ett kommunalråd sitter i Fixar-
nas styrelse. Solcellsprojektet intressant som visande framåt. 
Hittills i år har beviljats projekt för 1 268 146 kr. (se bilaga i slutet av protokollet.) 
2020 beviljades projekt för 1 506 150 kr. (se bilaga i slutet av protokollet.) 
 
Sammanfattning totalt för åren 2017-2020. 
Hamrångegruppen och Rådet gör ett bra jobb. Den demokratiska modell som följs är som 
kommunen önskar. Hedesunda har fått del av Hamrånges modell att hantera ärenden. 
15 % av beviljade medel är personalkostnader i projektet, främst Erikas lön. 
82% av beviljade medel har gått till fysiska projekt, av alla slag och för alla åldrar. 
3% av beviljade medel har gått till sociala projekt varav 2,5% riktade till barn- och ungdo-
mar. 
 
Inför år 2021 allmänt. 

• Styrgruppen frågar ofta hur det går till lokalt och betonar den Lokala utvecklings-
planen.  

• Viktigt att få med så många som möjligt i bygden i utvecklingsarbetet. Månads-
mötena är bra men kan behöva kompletteras. 

• Barn och ungdomars intressen är viktiga men de kan knappast förväntas sitta med 
vid månadsmöten eller andra sammanträden. Viktigt dock att deras röster hörs på 
något sätt. För några år sedan genomfördes en enkät på Bergby skola. Kanske dags 
att göra det igen. 

• Styrgruppens politiker bör vara med på ett lokalt möte för att höra de olika bygder-
nas synpunkter. Sist detta skedde i Hamrångebygden var i september 2019 då Jör-
gen Edsvik gästade ett gemensamt sammanträde för Styrelsen och Rådet. 

• Erika deltar i styrgruppen för Rörelsesatsningen (som finns i alla tre ytterområ-
dena) och Styrgruppen för byggnationen av Bergby skola och allaktivitetshus. 

• Ev. bör det i höst ordnas en gemensam träff med alla ytterområdesgrupperna. Tan-
ken med studiebesök i varandras bygder har hindrats av covid-19. 

• En utvärdering av satsningen kommer att göras. Den är beslutad att pågå t o m 
2022. Det är valår och efter valet är det nytt beslut i den frågan. 
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Kommentarer/frågor och svar: 
Ralf Åkerblom: Axmarby intresseförening blev beviljade medel 2017, men de utbetalas 
först nu efter vi fått marklov och stranddispens. Det är sent att komma igång. Vi hade års-
möte nu och det finns folk som sätter upp golfbanan ideellt. Markberedningen måste dock 
göras först och det måste vi leja till. 
Den första delen är beviljad och pengar betalas ut nu. Det andra är inte beviljat ännu.  
 
Det finns önskemål bland hyreshusboende i kommunen om kolonilotter. Möjliggör Fixar-
nas satsning möjligheter för stadsbor att få även denna möjlighet att odla? 
Kolonilotter är en bra idé. Vi får kolla efterfrågan. 
 
Om marknadsföring: 

• Skyltar som säger att en företeelse har möjliggjorts genom Landsbygdsutveckl-
ingssatsningen finns nu och skall placeras ut. Hjälp kan behövas för att få ut dem. 

• Ett separat utskick till alla postlådor i Hamrångebygden är planerat. Hamrånge-
gruppens styrelse har fått det på remiss innan det sänds ut. 

• Annonsering i Alla tiders om beviljade projekt skall ske allteftersom. 
• Marknadsföring av Landsbygdsprojektet skall ske via servicepunkten ICA i 

Bergby, infotavla och ev. broschyrer. 
• Webbportalen  www.hamrange.se har kommit igång bra och skall även den an-

vändas för marknadsföringen av Landsbygdsatsningen. 
• Information i sociala medier är det som lättast når yngre. Infoforum Hamrånge 

finns och används. Frågan är om det skall kompletteras med en särskild info för 
Landsbygdsatsningen. 

• Föreningarnas årsmöten är bra informationskanaler. Vid årsmötena bör man på-
minna om att satsningen finns och hur man ansöker om bidrag. 

• Möjligheten att söka digitalt genom https://sjalvservice.gavle.se/ansokan-om-me-
del-ytteromraden finns nu och har använts av några sökande. Mallen ger mer 
likartade ansökningar och färre återremisser p g a missade uppgifter. Fler bör upp-
muntras att ska den vägen. 

 
Kommentarer/frågor och svar: 
Förra året var det 20 föreningar som hyrde in sig på Hamrånge hembygdsförenings 
dansbana för sina årsmöten. Det blir nog nåra i år också. Gärdesgården färdig till 
två tredjedelar. Alla är välkomna att vara med och hålla gården i skick i första hand 
på arbetsdagarna tisdagsförmiddagar, men även på andra tider kan man få ställa 
upp. 
Det är fint däruppe. Ordning och reda. 
Marknadsföringen har diskuterats i både Rådet och Styrelsen. 
 
Om Rörelsesatsningen:  
Målet är att kunna vilja och våga röra sig hela livet med fokus på skola och fritid. 
Relaterat till skolan: 

• Nulägesinventering och skolobservation sker med hjälp av gruppen. 
• Utbildning i rörelseförståelse likaledes 
• Rörelseteam utvecklas 
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• Rörelsepauser under lektioner har börjat införas 
• Organiserade rastaktiviteter har kommit igång, bra för elever som är 

”blyga”. 
• Aktivitetsutrustningen i Rastboden behöver kompletteras och moderniseras. 

 
Relaterad till fritiden: 

• Ortsobservation har gjorts rörande möjligheterna till rörliga fritidsaktivite-
ter.  

• Träff med föreningslivet i Hamrångebygden den 10/5. Vilka föreningar 
skall bjudas in?  

Rockskolan, Norrham, NIF ev. HIK. OK Ödmården. 
 
Kommentarer/frågor och svar: 

• EPA-traktorerna har ökat i hela landet. Försök bör göras att etablera kontakt 
med dem. Fina ungdomar. 

• Behövs ett garage och en motorintresserad vuxen som kan hjälpa till.  
• Östen Händels undersökning för några år sedan gav vid handen att de flest 

är mest intresserade av vattenverksamhet. 
• Ungdomar borde vara med i utvecklingsarbetet. I LUP-arbetet fanns ungdo-

mar med. 
• Vid ortsobservationen noterades att det är helt skilda kulturer; i Hamrånge-

bygden mer tillbakadragna, i Hedesunda mera framåt, nyfikna och prat-
samma.  

• Ungdomar är flyktiga vad gäller intressen. Skiftar ofta. Behövs platser att 
”hänga” på; grillplatser, vind- och regnskydd 

• Barnen och ungdomarna i Hamrånge ej vana med konkurrens för att få vara 
med i idrottssammanhang – alla som vill får vara med. I stan konkurrerar 
barnen om platser i de olika lagen.   
 

Leader hade ett möte ”Utveckla platsen där du bor”. Vad blir av det? 
Just nu pågår processen med en ny leaderstrategi i ett intensivt tempo. Samtalsträf-
far har genomförts, en enkät har samlat in fler än 300 personers input och nu är det 
dags att i ett första steg redovisa vad vi fått in hittills och vad det ger för riktning 
framåt i strategiarbetet. 
Nu genomförs den sista helt öppna aktiviteten i strategiprocessen -där alla som vill 
kan vara med -och ta del av det som kommit fram och komma med synpunkter på 
det. Aktiviteten leds av konsulter från Visionskontoret.  
"Vad tycker dina grannar - en del av arbetet med den nya leaderstrategin" 
6 maj kl.17.30 till 18.30. Digitalt (länken utsänd till alla med registrerad e-post) 
 
Kommunen planerar en digital Näringslivsträff: 27/5 kl. 0830-0930 och vill ha 
idéer. Tema: Entreprenörskap och företagande på landsbygden. 
Kommentar: 
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• Olle Wängsäters examensarbete från 2000 innehåller mycket material om 
bygden som fortfarande är aktuellt.  

 
 
Ordföranden tackade för presentationen. 

§ 18 Turistgruppens planer. 
 

§ 18 

 Turistgruppen är en arbetsgrupp inom Hamrångegruppen för att utveckla turism 
och besöksnäring i bygden. 
 
Lars Ove Molin och Aja Axlund informerade om gruppens aktuella projekt som 
beräknas var klart till midsommar i år.  
Tidplanen bygger på att ”Hemestra” är aktuellt i även i år men att nästa år kanske 
resande till utlandet är möjligt igen. Det gäller därför att komma i gång före årets 
semestrar. 
 
PROJEKTET BYGGER PÅ DE DELAR SOM BERÖR TURISM I HAMRÅNGE-
BYGDENS LOKALA UTVECKLINGSPLAN 
 

• Övergripande; Sätta Hamrångebygden på kartan och locka turister som pas-
serar att stanna kvar längre. 

• Bevara Skatudden som naturskyddat område och rekreation 
• Bevara och utveckla befintliga badplatser med bland annat parkerings- och 

eventuellt ställplatser, t ex vid Totra, Saltharsfjärden, Orrnäset och Ax-
marby  

• Låta de lokala mathantverkarna dra nytta av varandra genom samarbeten 
kring informationsspridning och marknadsföring 

• Utveckla vandrings-, cykel-, och kanotleder (bådebefintliga och nya). Ta 
fram ett samlat material, förbättrad skyltning samt marknadsföra dem. 

• Utveckla hamnområdena med gästhamnar, service, sjömack och aktiviteter 
i de projekt som finns. 

• Skapa småbåtsleder längs hela Hamrångekusten och ta fram ett båtsportkort 
med tillägg förkanoter/kajaker. 

• Öka boendekapaciteten hos de befintliga företagen genom att de utvecklar 
sina verksamheter med flera bäddar och ställplatser 

• Ta fram ett samlat informationsmaterial förmarknadsföring av turismen i 
Hamrångebygden. En ansvarig utses förprojektet. 

• Tillgänglig och färsk turistinformation på t ex matbutiker och mackar 
 
 
Projektorganisation: 
Styrgrupp: Hamrångegruppens styrelse.  
Finansiering: Gävle kommuns ytterområdessatsning. Bidrag om 132 075 kr 
Arbetsgrupp ur Hamrångegruppen. 
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Granskningsgrupp: Berörda företag och föreningar. 
 
 
En Ny Logotyp för Hamrångebygden är skapad och klar. 
 
Med sikte på att vara klara till midsommar arbetar projektet vidare med att göra: 
 

• En Grafisk profil för bygden 
• Informationsskyltar–Ny layout på befintliga infoskyltar och välkomst-

skyltar i Hamrånge 
• Informationsaffischer A3 –Med samma information och utseende som in-

formationsskyltarna 
• Hamrångeflaggor–Sätts upp i bygden tillsammans med informationsaffi-

scherna, hos turistproducenter, butiker, restauranger, anslagstavlor etc. 
• Uppdatera hamrange.se med turistinformation 
• Bilder/bilddatabas–Tillgänglig för alla som vill marknadsföra Hamrånge-

bygden 
• Turismsida för Hamrångebygden på visitgavle.se 

 
Det finns ganska många turistaktörer i Hamrångbygden. 
Det är viktigt i projektet att allt skall kännas igen som en del an Hamrångebygden.  
Därför krävs samverkan. Material från aktörerna skall finnas i www.hamrange.se 
med en samlad logotyp de 10 nya turistsidorna som skall skapas i webbportalen 
Bilder skall köpas och skapas för att stå till fritt förfogande för turistaktörerna. 
 
Kommentarer/frågor och svar: 

• För mig som aktör har det varit en nedgång med 50% i rörelsen. Det är jät-
tesvårt med digital marknadsföring. Hur kan man dra in svenskar i att 
handla tjänster när de har allting hemma. Svenskar är snåla, stannar oftast 
bara en natt.  

• Varje dag kommer människor till Norrsundet för att fiska. (Jfr Mörrum) 
Detta faktum är utvecklingsbart. 

• Ett litet problem är att man bara kan stanna på en ställplats för 48 tim. Detta 
beror på en regelskillnad i krav och bestämmelser mellan ställplatser och 
camping där 48 tim. är gränsen. 

• En del vill kanske stanna längre. Hur gör man campingplatser möjliga i 
bygden. 

• Det finns en kartbild med alla miljöer/platser för natur- och kulturupplevel-
ser. 

 
Ordföranden tackade för presentationen med att säga: Turistgruppen gör ett fantas-
tiskt jobb, i vilket Erika Engvall Stefansson instämde. 
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§ 19  Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

§ 19 

 309-2020 Tilläggsansökan till beviljad ombyggnad av läktare. Presenterades av Anna Jupi-
ter Berg. 
315-2020 Luftvärmepump Lions. Presenterades av ingen då anmäld person fått förhinder. 
408–2021 Nya välkomstskyltar till Hamrångebygden, Hamrångegruppen presenterades av 
Svante Wallberg och Aja Axlund. 
 
Förstärkning av skyltarna kan behövas inför blåsiga dagar enligt erfarenhet från 
Forsbacka. 

 

  
Beslut: 
Ansökningarna 309-2020 och 408-2021 överlämnas till Rådet för överläggningar 
och beslut. 

 

   
§ 20 Övriga frågor. 

 
§ 20 

 Det har ställts frågor varför inte Hamrångeflaggan vajar över Bergby torg. Svaret är enkelt, 
det finns inte någon som sköter det.  
Bergbykrogen personal är inte på plats kl. 0800 söndagar. Kanske kunde flaggan hissa se-
nare och halas tidigare än de gängse tiderna. 
Vill någon ta sig an hissandet och halandet. Förslag lämnas till Svante Wallberg.  
 
Minst 2000 årliga besökare i Norrsundets centrum, kan inte använda det öppna WiFi ef-
tersom sändaren finns på Coop. Sätt sändaren på Skepparkåken, som nu har lediga inter-
netlinjer, för bättre täckning. Ung. 20-30 pers. samtidigt bruk är nog det maximala beho-
vet. 
 

 

 Beslut: 
♦ Frågan om WiFi överlämnas till kommunen via Erika Engvall Stefnsson. 

 

   
   
   

§ 21 Avslutning. 
 

§ 21 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 1/6. Övriga månadsmöten under år 2021 följande 
tisdagar kl. 1800-omkr 2000, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12.  
Styrelse och Råd efterföljande tisdag. 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Bilaga till § 17. 
 
Projekt/utvecklingsinsatser 2021 i Hamrångebygden 
Utveckling av hamnen i Axmarby, Axmarby intresseförening beviljat 131 580kr  
Bidrag till "Rörelsesatsningen i skolan", Bergby skola 200 000 kr  
"Växtplats för alla", Fixarna i Hambrunge 590 000 kr  
Hamrångeflaggor, Hamrångegruppen 20 500 kr  
Utegym I Gåsholma, Gåsholma Samfällighetsförening 173 202 kr  
Skyltar, kartor och flyers över Salthars och Heden, NorrHam 15 000 kr  
Projektledning, grafisk profil turistinformation, infokartor, kartor/affischer, Hamrångegruppens Tu-
ristgrupp 132 075 kr  
Övrigt fakturerat (Annonsering Alla Tiders, inför möte den 21-03-02) 5 789 kr  
TOTALT till Hamrångebygden 1 268 146 kr 
 
Projekt/Utvecklingsinsatser 2020 i Hamrångebygden 
Ansökan om planbesked, Åbyns byamän 8 370 kr  
Pumptrackbana, skylt och bänkbord, NorrHam (även 2019) 90 113 kr  
Utbyte av belysning I elljusspåret I Hamrångefjärden, Hamrångefjärdens IK 13 350 kr  
Digitalisering av VHS-band från Norrsundets Arbetarteaterförening 16 800 kr  
Inköp av regntåg och linjeringsmaskin till Vifors, NorrHam 40 400 kr  
Anläggande av discgolfbana, Hamrånge discgolfförening 180 000kr  
Inköp av projektor till A-salen, ABF Norrsundet 74 900 kr  
Påfyllning av sand till Salthars badplats, Hamrångegruppen 13 212 kr  
Anslutning av kommunalt VA till Skepparkåken, Norrsundets Motorbåtsklubb 510 000 kr  
Ny orienteringskarta över “Näset”, OK Ödmården 52 300 kr  
Byggnation av ny läktare på Vifors, NorrHam 129 500 kr  
Renovering av sarg på Lindövallen, Norrsundets IF 98 913 kr  
Jublieumskonsert till Amxar Bruks 350-års jubileum, Föreningen Hyttan 50 000 kr Vindskydd på 
Sillvik, Skatudden, Hamrångegruppen 85 000 kr  
Solcellsanläggning på Vifors, Hamrångegruppen 200 000 kr  
Skyltar som markerar havsnivån på olika platser i bygden 5 000kr  
Övrigt fakturerat 38 299 kr  
TOTALT till Hamrångebygden 1 606 156kr 
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Plats och tid: Digitalt, 2021-06-01 kl. 18:00 – 19:02 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Stig Edvinsson 
 Tommy Berglund Kjell-Urban Näs 
 Bo Stenberg Katarina Åkersten 
 Christer Lantz Jan Eriksson 
 Lars-Ove Molin Sture Larsson sekr. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson. 
  
  
Utsedd att justera: Christer Lantz 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 

 
22-27 

 
 

Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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§ 22 Inledning.  § 22  
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 

 

§ 23 Turistgruppens planer. 
 

§ 23 

 Lars-Ove Molin presenterade tidsplanen för det beviljade projektet Turistinfo i 
Hamrångebygden. 
Aja Axlund kontaktar bygdens större turismaktörer och informerar om projektet. 
Projektet presenteras i Alla Tiders. 
Loggan till fasadflaggorna levereras för tillverkning. 
Karta för informationsskyltarna görs och skickas för tryck. 
Affischer designas och trycks. 
Information från turismaktörer samlas ihop till hemsidan. Hemsida uppdateras. 
 
Frågor och svar: 
Flaggan när den klar. 
Det har blivit försenat och nu är det sommar. Samma pris är förhandlat trots förse-
ningen, men nu har tiden gått för långt, leverantören har påmint flera gånger så det 
är risk för fördyring. 
Finns det uppgifter om hur många turister som besöker Hamrångebygden. 
Ännu finns ingen statistik men Axmar och andra aktörer kan ge underlag till sta-
tistik om turismen i Hamrångebygden. 
Vid ett tidigare månadsmöte påpekades att turismaktörer måsta vara mer öppna för 
turisternas önskningar. 
 

 

 Beslut: 
♦ Turistgruppen tar tag i frågan om turiststatistik och dess insamlande och be-

arbetning. 

 

   
   

§ 24 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  
Landsbygdsutvecklingsprojektet. 

 

§ 24 

 Ärende 315-2020 Luftvärmepump till Lions i Hamrånge presenterades av Bo Sten-
berg.  
Lions bidrar lokalt med bl. insatser för ungdomar via skolan, och för gamla via 
Pärlan sam även bjudit Solbergaborna på korv med bröd när kyrkokören sjungit. 
Allt arbete ideellt i Lions Hamrånge. Nationellt och internationellt är Lionsrörelsen 
en stor ideell hjälpaktör. Det som samlas in går till 96% till hjälpverksamhet. För 
Lions Sverige går endast 4% av insamlade medel till administration.  
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Lions Hamrånge äger Lottagården där den gamla värmepumpen har pajat. För att 
driva huset hyrs den ut emellanåt. Den har full utrustning för 40 matgäster. För att 
kunna det behövs en ekonomisk uppvärmning med en ny värmepump. 
 
Verbalt stöd gavs: Lions lokalt jobbar bra för de äldre i bygden. 
Möjlighet för folk att hyra lokal till festligheter och högtider behövs. Möjligheterna 
att hyra ut är svårt utan värme 
 
Ärende 410-2021 Visitkort till Hamrångebygden. Hamrångegruppen/Turistgruppen 
presenterades av Svante Wallberg och Jan Eriksson. Gäller tryck av visitkort med 
Logga och hemsidesportalens adress som kan lämnas ut av alla turismaktörer i 
bygden. 
 

 Beslut: 
♦ Ärendena 315-2020 och 410-2021 överlämnas till Rådet för överläggning 

och beslut. 

 

   
   

§ 25 Rapporter. 
 

§ 25  

 Tommy Berglund rapporterade: Trafikgruppen har svarat på remiss från Trafikver-
ket och kommunen. 30 km/tim i hela Centrum ville Trafikverket inte gå med på. 
De vill att det skall vara 40 km/tim i tätorterna. Jessica Nylund från Gävle kom-
muns trafikplanering har bjudits in flera gånger men inte nappat. Hon bör även få 
se cykelbanan på Ockelbovägen (skyltarna bortblekta) och busshållplatsernas för 
Ockelbobussen i Hagsta placering på andra sidan E4. 
 

 

 Beslut: 
♦ Jan Eriksson och Tommy Berglund ordnar en rutt för visning av trafikpro-

blemen. Erika Engvall Stefansson tar kontakt med Jessica Nylund för besök 
i Hamrångebygden. 
 

 

   
§ 26  Övriga frågor. 

 
§ 26 

 Erika Engvall Stefansson informerade:  
Styrgruppsmötet biföll två ansökningar, Norrhams om bidrag till kostnader för vir-
kesprishöjning och från Hamrångegruppen till Turistgruppens projekt som presen-
terades i § 23.  
 
Till Hamrångebygden har beslut tagits för 1 331 646 kr. 
Utbetalningar har skett men för Axmar Intresseförening sker den först när arbetet i 
hamnen kommit igång. Bidraget till Fixarna utbetalas i etapper allteftersom kostna-
derna uppkommer. 
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Hedesunda har beviljats projekt för 450 908 kr och Forsbacka projekt för 
1 101 718 kr. 
 
18/6 tas det första spadtaget på bygget av Allaktivitetshuset vid Bergby skola. 
 
Styrgruppen sammanträder 17/6 samt i höst 23/9, 28/10, 25/11. 
 
Rolig idé har förts fram av ung medarbetare på kommunen 
Att testa en digital lekplats. En cirkulär yta med diametern 70 m för nedgrävda 
geopunkter vid vilka man kan spela pedagogiska spel. Sex olika spel kan vara in-
kopplade på ytan. Ev. Lindövallen eller HIK:s bandyplan. Det kostar 10 000 för tre 
månader att aktivera appen som kan hanteras av vanliga mobiltelefoner. Passar 
barn som håller på med datorer och spel. Digitalt möte hålls 7/6 om detta. Intresse-
rade anmäler till Erika. 
 
Frågor, kommentarer och svar: 
Vilken åldersgrupp? Miniålder? 
Framkommer 7/6. 
Intressant med HIK bandyplan. Där finns kafeteria. 
Planen kommer att bli fin till sommaren. 22/6 börjar en projektgrupp att arbeta för 
att planera framtiden för klubben. Intressenterna är lokala. 
Hur frekvent nyttjas hästanläggningen om 20X100 m.  
Används sällan.  
OK Ödmården anordnar DM i höst med HIK:s bandyplan som start och mål. 
 
När kommer någon från kommunen till småbåtshamnen och kollar. Måndag 7/6 kl. 
1300 kommer Erika Engvall Stefansson. 
Använda trygghetsröjningspengarna som ligger och inte har nyttjats. 
Styrelsen och Rådet. Ta med termos. 
 

 Beslut: 
♦ Till styrelsen. Trygghetsröjning skall tas upp på dagordningen. 
♦ Inför mötet 8/6 på hembygdsföreningens dansbana. Inget gemensamt kaffe 

ordnas med hänsyn till FM:s restriktioner. Skall framgå av kallelsen. 

 

   
§ 27 Avslutning. 

 
§ 27 

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 7 sept. Övriga månadsmöten under år 2021 föl-
jande tisdagar kl. 1800-omkr 2000, 5/10, 2/11 och 7/12. Plats meddelas i Alla Ti-
ders. 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: 2021-06-15 Digitalt, kl. 18:00- 18:28 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf. Kjell-Urban Näs 
 Östen Händel Lars-Ove Molin 
 Christer Lantz Sture Larsson sekr. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson. 
  
  
Utsedd att justera: Christer Lantz 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 

 
28-30 

 
 

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

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 

 

   
§ 29 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

§ 29 

 410-2021 Livbojar.  Hamrångegruppen (inkommet) presenterades av Svante Wallberg.  
Erika föreslår att förteckning över bojar och platser skall tillställas Kultur och Fritid 
Gävle. 
 
411-2021 Installation av öppet WiFi för gäster och besökare i Norrsundets småbåtshamn. 
NMK: presenterades av Lars-Ove Molin. Erika berättade om hur den lokala öppna WiFi:n 
tillkom och hur resonemangen var. Markberedning bör kunna göras i år. Båtklubben hade 
fått lägre kostnader för VA till Skepparkåken. 
 
412-2021 Förberedelse för digital lekpark. Markberedning och abonnemangskostnad för 
en 3 månaders utvärderingsperiod. NMK: presenterades av Lars-Ove Molin. 411-2021 un-
derlättar för den som inte har mobilt WiFi i telefon. 
 

 

 Beslut: 
♦ Ärendena 410-2021, 411-2021 och 412-2021 överlämnas till Rådet för 

överläggning och beslut. 

 

   
   
   

§ 30 Avslutning. 
 

§ 30  

 Nästa månadsmöte blir tisdagen 7 sept. Övriga månadsmöten under år 2021 föl-
jande tisdagar kl. 1800-omkr 2000, 5/10, 2/11 och 7/12. Plats meddelas i Alla Ti-
ders. 

 

   
 Sammanträdet förklarades avslutat.   
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Plats och tid: Fyren, 2021-09-07 kl. 18:00 – 19:55 
  
Beslutande: Svante Wallberg ordf Christer Lantz  
 Kjell-Urban Näs Sonja Broberg 
 Lars-Ove Molin Berth Vestergård 
 Laila Bissman Gunilla Hägglund 
 Katarina Åkersten Marianne Lundqvist 
 Ronnie Bäcklin Benny Lundin 
 Dennis Nordström Jan Eriksson 
 Tommy Berglund Östen Händel 
 Anna Jupiter Berg Sture Larsson sekr 
   
   
   
   
   
   
   

  
Övriga närvarande: Erika Engvall Stefansson. 
  
  
Utsedd att justera: Katarina Åkersten 
  
  
  
Tid och plats för justering: Utsändes med e-post för godkännande.  

Underskrift efter överenskommelse 
 
 
 

  
Protokollet omfat-
tar paragraferna: 

 
 

 
31-37 

 
 

Underskrifter: Sekreterare: ……………………………………. 
  
  
 Ordförande: ……………………………………. 
  
  
 Justerande:……………………………………. 
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§ 31 Inledning.  § 31 
   
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.  

Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes. 
 
 
 

 

§ 32  Information från arbetsgrupperna. 
 

§ 32 

 VA-gruppen:  
Händer inte mycket. Undersökning av dagvattenledningarna har påbörjats.  
 
Hemsidan:  
Inga evenemang har kommit in under sommaren. Sidan är föga utnyttjad av före-
ningar och företag i bygden. 
 
Turistgruppen:  
Infokartan till Infotavlorna i Hamrånge var planerad att vara klar till midsommar, 
men de är ännu inte färdiga.  
Vindskyddet vid Sillvik är beställt. Fråga ställdes om det är handikappanpassat. 
Svaret: Nej. 
 
Trafikgruppen:  
Inget har hänt i sommar annat än trygghetsröjningen på vissa plaster. Kontakt på 
försommaren med en trafikplanerare på kommunen. De viktigaste frågorna är has-
tighetsbegränsningen i Bergby, gång- och cykelvägar. 
 
Avsläppningsplatsen vid skolan: Frågan är inte glömd, men just nu är skolområdet 
till stor del avstängt så det har nu också blivit parkering. Genomfartstrafiken är 
blockerad av Allaktivitetshusbygget. 
 
Skrotbil har stått en tid på mark arrenderad av Knuff, ägd av Stora Enso. 
Sandvikens kommun transporterar bort skrotbilar och debiterar ägaren.  
För privata företag och personer gäller: Fastighetsägaren skall skicka ett rekom-
menderat brev till bilägaren med begäran om bortforsling. Om bortforsling inte 
sker skall markägaren begära handräckning för bortforsling hos Kronofogden. 
Kostnad kan komma att debiteras markägaren.  
 

 

   
§ 33 Rapport från Styrgruppen. 

 
§ 33 

 Ytterområdessatsningens ekonomi just nu: Hamrånge beviljade 1,4 MSEK,  Fors-
backa beviljade 1,3 MSEK och Hedesunda 0,6 MSEK. NMK skall betala tillbaka 
122 123 kr. Kvar att bevilja 1,0 MSEK inklusive återbetalningen. 

 

Kommenterad [SL1]:  
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Ingen rättvisa mellan ytterområdena är stipulerad. Bästa projekten går vidare efter 
Styrgruppens beslut. Styrgruppen har ett uppdrag att driva satsningen fram till och 
med 2022. Hur de nyvalda politikerna beslutar fr o m 2023 års budget vet vi inte 
ännu Utvärdering till ledning för beslut skall ske under nästa år. Motion har inläm-
nats till kommunfullmäktige om att fler områden i kommunen skall få del av ytter-
områdessatsningen. Styrgruppen anser att dominansen av markarbeten m.fl. an-
läggningar bör brytas. Önskar fler projekt med fantasi och veksamheter. 
 
200 projekt har genomförts de första fyra åren. En fotoutställning skall göras över 
de projekt som genomförts från 2017 till nu. 
Förslag till plats och tid för en utställning i Hamrångebygden. Förslag på plats är 
Fyren. Ev. även en digital utställning på www.hamrange.se. 
 
En möjlighet är också att de aktiva i de tre ytterområdena åker runt och att värd-
platsens aktiva visar upp de genomförda projekten. 
 

 Beslut: 
♦ Styrelsen tillsätter en grupp för planering av utställningen i Hamrångebyg-

den.  
 

 

   
 Övrig information. 

 
 

§ 34 Detaljplanen för hamnområdet ligger ute för granskning och synpunkter kan lämnas före  
9 okt. Skriftliga synpunkter skall lämnas. 
 

§ 34 

 Beslut: 
♦ Styrelsen kan 14 sept. ta beslut om Information och insamling av syn-

punkter nästa Månadsmöte den 5 oktober. 

 

   
 
 
 

 
Månadsmötet ajournerades. Kaffepaus. 

 

   
§ 35 Till Hamrångegruppen nyanmälda ärenden inom  

Landsbygdsutvecklingsprojektet. 
 

§ 35 

 413-2021 Vision Norrsundet. Förstudie. KNUFF. Presenterades av Bert Vestergård 
(Mycket är förlorat gäller att bevara och förnya) och Dennis Nordström (Försla-
get). 
414-2021 Restaurering av Tilläggsplats/Rastplats för kanoter/kajaker vid Häckel-
sängsfäbodarna. KNUFF. Presenterades av Dennis Nordström. 
415-2021 Padelbanor, HIK. Presenterades av Gunilla Hägglund HIK. 

 



  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Månadsmöten och Årsmöte 2021 

 
  

  sid 39 
       

  
Protokollsjusterarnas signaturer:   
 
 
 

 

 

416-2021 Fiberinstallation, Norrsundets Arbetarmuseum. Ingen presentatör fanns 
närvarande. 
 

 Beslut: 
♦ Ärendena 413-2021, 414-2021, 415-2021 överlämnas till Rådet för över-

läggning och beslut. 
♦ 416-2021 Norrsundets Arbetarmuseum erbjuds att återkomma med presen-

tatör vid nästa Månadsmöte. 
 

 

 Utdrag till: Norrsundets Arbetarmuseum.  
   
   
   

§ 36 Övriga frågor. 
 

§ 36 

 Norrsundets MotorbåtsKlubb: 
NMK fick bidrag från ytterområdessatsningen för kommunalt avlopp, avloppet är 
färdig installerat och blev billigare än kalkylerat. Återlämnar 122 123 kr. 
Fick också bidrag för att göra en plan yta till en digital lekplats och ett öppet WIFI- 
nät till lekplatsen och till gäster i hamnen. WIFI nätet är installerat. Övrigt arbete 
återstår till våren. 
Kul på sjön lockade i år 265 deltagare. Verksamhet både vid Totra och Finnha-
ren plus att NMK har haft Kul på Sjön samarbete med Bergby skola och Norrham. 
 
Allmänt: 
Överklagandet om att bygga vid Humlevägen har ej bifallits. Bygget av Trygghets-
boende kan börja byggas. Information om detta vid nästa Månadsmöte. 
 
Allaktivitetshuset vid skolan har börjat byggas. 
 
 

 

 

§ 37 Avslutning. § 37 
   
 Nästa månadsmöte blir tisdagen 5 okt. Övriga månadsmöten under år 2021 

följande tisdagar kl. 1800-omkr 2000, 5/10, 2/11 och 7/12.  
Plats meddelas i Alla Tiders. 
 
Sammanträdet förklarades avslutat. 
 

 

 


