SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 1
Plats och tid:

Digitalt 2021-02-09 kl. 18.00- 19.15

Beslutande:

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

Frånvarande:

Stig Jönsson, Roger Sjödin

Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Kjell Urban Näs

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid senare tillfälle.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

1-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Inledning.

§1

sid 2

§1

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

Fasadflaggor.

§2

§2

Ärendet hade beretts av Kjell-Urban Näs som rapporterat om dess fortgång vid flera tidigare sammanträden.
Samtal om material och priser. Offerter förelåg från Svanen och Halmstads flaggfabrik.

Beslut:
♦ Svanens flagga polyester 100 st. à 205 kr inköpes efter erhållet bidrag ur
Landsbygdsmedlen.
♦ Ärendet anmäles vid nästa Månadsmöte av Kjell Urban Näs.

Ekonomisk redogörelse.

§3

§3

Kassören redogjorde för bokslutet 2020.
Beslut:
♦ Bokslutet med tillhörande handlingar lämnas till revisorerna.
Ärenden till Årsmötet 2021-04-06. Beslut.

§4

Dag och tid för årsmöte. Beslöts att hålla det 2021-04-06.
Verksamhetsberättelse 2020 förslaget genomgicks.
Bokslut 2020 genomgicks av kassören i § 3
Verksamhetsplan 2021 genomgicks vid mötet,
Budget 2021.
Beslut:
♦ Årsberättelsen godkänns och undertecknas genom rundsändning. Bifogas
årsmöteskallelsen.
♦ Budget 2021 presenteras av kassören vid styrelsemötet 2021-03-09.
♦ Bokslut, Verksamhetsplan och Budget bifogas årsmöteskallelsen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Deltagare vid Landsbygdsriksdagen.

§5

sid 3
§5

Vid styrelsesammanträdet 2020-02-11 § 15 utsågs Sture Larsson och Aja Axlund att delta
för Hamrångegruppen. Landsbygdsriksdagen 2020 ställdes i p g a covid-19 och planeras
ske i vår. Sture Larsson har sagt sig inte längre vilja delta och ställer sig plats till förfogande.

Beslut:
♦ Ärendet bordlägges tills besked om datum för Landsbygdsriksdagen erhållits.

Ärenden från Månadsmöte 2021-02-02.

§6
•

•
•

§6

13-2017 Promenadstråk till Skatudden. Sökande organisation saknas.
Föredragande Jan Eriksson. KNUFF har fått pengar från Landsbygdsmedlen för
att bygga vindskydd vid Sillvik. Fråga om och hur frågan drivs vidare.
Möte mellan styrelsen och ledningen för Kraftsportklubben.
Samordning av skyltutveckling/-uppdatering.

Beslut:
♦ Förfrågan ställs till KNUFF om hur de tänker fullfölja ärendet med vindskydd i Sillvik.
♦ KNUFF påminns om att ansökan om medel för strandskydd och bygglov
till vindskyddet skall föreligga till Månadsmötet 2 mars.
♦ Ledamöter ur styrelsen jämte Erika E S har möte med styrelseledamöter ur
Kraftsportklubben den 10/2.
♦ Frågan om samordning av skyltningen kräver mer tid och bordläggs.
Utdrag till: KNUFF Rudan, Dennis Nordström.
Ärenden från styrelsen 2020.

§7

Hamrånge Företagarförening ett förslag att upplösa föreningen och i stället bli en
arbetsgrupp under Hamrångegruppen. Nov 2020.
Beslut:
♦ Ärendet bordlägges.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 4

Avrapportering av verkställda beslut.

§8

§8

Turismgruppen har möte i nästa vecka.

Beslut:
Bordlägges till styrelsemötet 2/3.
Rapporter.

§9

Övriga frågor.

§ 10

§9
Inga brådskande rapporter förelåg.
§ 10

Valberedningen behöver stöd inför årsmötet 2021-04-06. Fråga om avgång eller fortsatt
uppdrag i styrelsen ställdes.
Sture Larsson, Ove Wahlgren och Kjell Urban Näs är valda fram till årsmötet 2022 och
förklarade sig beredda att kvarstå fram till dess.
Svante Wallberg, Tommy Berglund Jan Eriksson och Lars-Ove Molin är valda fram till
årsmötet 2021och förklarade sig beredda att låta sig väljas om.

Beslut:
♦ Valberedningen kan lita på ovanstående ledamöters vilja att kvarstå resp.
väljas om de inte kontaktar valberedningen och har ändrat sig.
♦ Valberedningen har att fråga Roger Sjödin och Stig Jönsson om omval samt
andra hugade kandidater.
Utdrag till: Valberedningens ledamöter, styrelsens nuvarande ledamöter.
Avslutning.

§ 11

Kommande sammanträden kl. 1800 -1900 den 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 14/9, 12/10,
19/11 och 14/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

Digitalt, 2021-03-09 kl. 18:00- 19:02

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson
Lars-Ove Molin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Stig Jönsson

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Senare tillfälle.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

……………………………………

Ordförande:

……………………………………

Justerande:……………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

12-21

sid 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 6

Inledning.

§ 12

§ 12

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

§ 13

§ 13

Kassören redogjorde för Intäkter och kostnader för jan-febr. 2021 och ekonomisk ställning
per 2021-02-28. Kostnaderna hänför sig till Webbhotellet lev. Baringo, Textmakeriet annonser, Revisionen.

Beslut:
♦ Redogörelsen läggs till handlingarna.
Ärenden till Årsmötet 2021-04-06.

§ 14

§ 14

Följande årsmöteshandlingar förelåg och genomgicks:
• Verksamhetsberättelse 2020 (förberedd av sekr. utsänd före -02-02)
• Bokslut 2020 (redovisat av kassören -02-02)
• Revisionsberättelse 2020
• Verksamhetsplan 2021 (förberedd av ordf.)
• Budget 2021 (förberedd av kassören)

Beslut:
♦ Dagordning för årsmötet samt handlingarna Verksamhetsberättelse 2020,
Bokslut 2020, Revisionsberättelse 2020, Verksamhetsplan 2021 och Budget
2021 läggs ut på Hamrångegruppens hemsida i Hamrångebygdens webbportal. Styrelsen får sitt på e-post.
♦ Kallelse med hänvisning till webbportalen sänds ut enlig sändlista Månadsmöte. Upplysning om länken.
♦ Påminnelse om mötet jämte inloggningsuppgifter utsändes 2021-04-06 på
förmiddagen.
§ 15

Kallelse till årsmötet för ”Hela Sverige skall leva”.
Kallelse till årsmötet för ”X-ing Gävleborg”.
Meddelande om årsmötet för Hela Sverige skall leva som hålles digitalt 2021-04-22
kl.10.00-16.00 inkom 2021-02-25. Hamrångegruppen har en röstberättigad. Även ej röstberättigade kan delta i det digitala årsmötet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 7

Meddelande om årsmötet för X-ing Gävleborg som hålles digitalt 2021-04-18 kl. 15.0017.00 inkom 2021-03-05. Hamrångegruppen har 2 röstberättigade.

Beslut:
♦ Ingen röstberättigad anmäles till Årsmötet för Hela Sverige skall leva.
♦ Röstberättigade i Årsmötet för X-ing sekr. Sture Larsson, ordf. Svante
Wallberg.
Utdrag till: X-ing.
Rapporter från Arbetsgrupperna.

§ 16

Webb-portalen:
Webbportalen har en central roll i Turistgruppsprojektet. Se nedan.
Trafikgruppen:
Inget nytt att rapportera. Kontakten med kommunens trafikhandläggare skall tas i kommande vecka.
Turistgruppen: Lars-Ove Molin
Stig Jönsson, Aja Axlund, Jan Eriksson och Lars-Ove Molin har sammanträtt och gjort
”Turistgruppsprojekt - Informationsspridning i Hamrångebygden” (bil.). Inlämnad ansökan till Leader om Mathantverk parkeras m a a covid 19.
Tommy Berglund: Bättre att börja med detta än mathantverk. Känns bra med detta projekt
som start.
Jan Eriksson: Knuff har fått pengar till vindskydd vid Sillvik. Hamrångegruppen Styrelsen
vill ta över och föra frågan vidare. Pengar behövs till strandskydds- och byggnadstillstånd.
Lämpligen skulle beviljade medel som nu disponeras av KNUFF föras över till Hamrångegruppen.
VA-gruppen: Kjell-Urban Näs. Kontakt med Sara Larsson Gästrike vatten.
De åtgärder som görs i Totra och våra vattenledningar här handlar både om att öka kapaciteten och kvaliteten, det hänger ihop. Vattenkvaliteten i Totra är stundvis så dålig att
trots att det finns vatten går det inte att få fram större mängder drickbart vatten. Lagstiftningen för vad som är godkänt dricksvatten är ju också hårdare nu än för tex tjugo år sedan.
Utöver det så ses vattenledningssystemet över och rustas för större belopp än någonsin
(MSEK 70 i hela Gävle varav stor del här). Det kan också finnas läckor som gör att vi förlorar stora mängder vatten.
I september menade Gästrike vatten att hundra personer ytterligare kan ansluta sig i dagsläget, men att årets påbörjade åtgärder mycket väl kan komma att höja den siffran. Det vet
vi under senare delen av detta år troligen. Oavsett så jobbar ju Gavlegårdarna på med bostadsbyggen i både Norrsundet och Bergby, och då det ena är överklagat och kommer dra
ut en tid på byggnation så finns nu gott om vatten till både Norrsundet och privata initiativ.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 8

Utöver detta så är ju arbetet i full gång för vattenverket i Mon i Älvkarleby, vilket kommer
ge vatten till Gävle och slutligen till oss. En ny vattenledning till Hamrånge är redan i den
ekonomiska planen, det handlar inte om politiska beslut utan hur fort man bygger. Det är
mängder av fastighetsägare och avtal som ska knytas och oavsett vad man tycker så tar det
sin tid.
Det viktiga vi som bor här ska signalera tycker jag - är att det i nuläget både finns vatten
för oss som bor här - och för fler boende här - samtidigt som kapaciteten troligt kommer
att höjas än mer redan inom något år.
SISU:
Vilar till dess offentligt möte ånyo kan hållas.

Beslut:
♦ Turistgruppsprojekt - Informationsspridning i Hamrångebygden antas.
♦ Jan Eriksson förbereder ansökningar rörande Sillvik till nästa månadsmöte.
♦ Ordföranden kontaktar KNUFF rörande överföring av beviljade Landsbygdsutvecklingsmedel för vindskydd vid Sillvik.
Utdrag till: KNUFF.
Bordlagda ärenden.

§ 17
•
•

§ 17

Deltagare vid Landsbygdsriksdagen -02-02. Ersättare för Sture Larsson
som avstår.
Hamrånge Företagarförening ett förslag att upplösa föreningen och i stället
bli en arbetsgrupp under Hamrångegruppen. Nov 2020.

Beslut:
♦ Ärendena bordlägges ånyo.
Avrapportering av verkställda beslut.

§ 18

Flaggning på Bergby torg med Hamrångeflaggan.
Ej klart vem som skal sköta hissning och halning. Fösta flaggningen sparas till maj månad.
Leaderansökan Måltidsturism
Pausas. Diskussion med Leader förs av Turistgruppen.
Webbportalen bilder.
Turistgruppen har frågan under arbete.
Webbportalen marknadsföring
Turistgruppen har frågan under arbete.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 9

Mjukvara för digitala sammanträden.
Teams kommer framledes att kosta men är billigt. Hamrångegruppen köper ett tillstånd till
Teams.
Solcellsprojektet.
Projektet är på gång. Projektledaren har inlämnat en rapport.
Vindkraften – bevakning.
Bör undersökas.

Beslut:
♦ Lars-Ove Molin inköper Teamstillståndet.
♦ Rapporten om Solcellsprojektet skickas till styrelsen.
♦ Stig Jönsson undersöker hur Hamrångegruppensbevakning av vindkraftutbyggnaden skall ske.

Rapporter.

§ 19

§ 19

Gymmet i Allaktivitetshuset i Bergby byggs bara om det finns en kontrakterad hyresgäst.
Vid ordförandens och Erika Engvall Stefanssons möte med Kraftsportklubben i Norrsundet framgick att de inte har för avsikt att flyttar in i Allaktivitetshuset i Bergby. Möte med
Mer information om ev. hyresgäster kommer framöver.
Tågstoppet i Hagsta: En rapport från konsulten har skickats ut. Naturligt ärende att följa
för Trafikgruppen.

Beslut:
♦ Trafikgruppen utser person att följa frågan om tågstopp i Hagsta.
Övriga frågor.

§ 20

§ 20

Det har visat sig att Styrelsesammanträdena behöver längre tid än en timme.

Beslut:
♦ Från och med april månad sammanträder Styrelsen kl. 1800-1930. Rådets
sammanträde kommer då att börja kl. 1930.
Avslutning.

§ 21

Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 13/4 kl. 18.00 -19.30.
Övriga sammanträden under året: 11/5, 8/6, 14/9, 12/10, 9/11 och 14/12
Sammanträdet förklarades avslutat

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

Digitalt, 2021-04-13 kl. 18:00-19:25

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson
Lars-Ove Molin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Frånvarande:

Övriga närvarande:

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:

22-31

sid 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Inledning.

§ 22

sid 11

§ 22

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes.
Avtackning av avgången Rådsledamot.

§ 23

§ 23

Vid årsmötet hade Toni Melin anmält att hon inte ställer upp till omval i Rådet.
Beslut:
♦ Toni Melin avtackas med blommor.
♦ Kjell-Urban Näs får i uppdrag att överräcka dessa.
Uppdrag inom styrelsen.

§ 24

§ 24

Beslut:
♦ Vice ordförande: Roger Sjödin.
♦ Sekreterare: Sture Larsson.
♦ Kassör: Ove Wahlgren.
♦ Firmatecknare: Ove Wahlgren, Svante Wallberg och Tommy Berglund var
för sig. (oförändrat)
Utdrag till: Handelsbanken.
Styrelseledamöters ansvar inför sammanträden.

§ 25

§ 25

Beslut:
♦ Bokning av lokal för månadsmöte/länk och uppkoppling vid digitalt möte:
Lars-Ove Molin.
♦ Annonsering av månadsmöten i Alla Tiders: Tommy Berglund.
♦ Fika vid styrelsesammanträden: Jan Eriksson.
♦ Fika vid Månadsmötena: Jan Eriksson.
Protokollen och andra handlingar.

§ 26

Beslut om innehåll och justeringsförfarande, beslut om utskicksmodell.
Beslut om hantering av inkommande handlingar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 12

Beslut:
♦ Hittillsvarande modell med godkännande på e-post och underskrift vid
närmaste styrelse-, råds- eller månadsmöte eller efter överenskommelse.
♦ Inkomna ansökningar med bilagor digitaliseras och läggs i ”Own Cloud” i
kataloger med tillgänglighet för Rådets ledamöter. Andra bilagor till sammanträdena på motsvarande sätt.
♦ Originalhandlingar på papper (alltmer sällsynta) och justerade protokoll
sparas i Knutpunktens arkivutrymme i tidsordning. Kopior kastas.
Ekonomisk redogörelse.

§ 27

§ 27

Tommy Berglund kollade Hamrångegruppens konto och idag är saldot 29 073 kr.
För projekt reserverade medel är det samma som i bokslutet.

Inför Månadsmötet 2021-05-04

§ 28

§ 28

Samtal fördes om hur lämna länk för inloggningen i annonsen.

Information om Turistgruppens planer blir mötets ämne. Redovisning av 2020 års
beslut i Styrgruppen för Hamrångebygden. Planerna för 2021 års fortsatta arbete.
Beslut:
♦ Länk presenteras på www.hamrange.se några dagar i förväg.
♦ Information om detta i annonsen i Alla Tiders. Länken sänds även till registrerade e-postmottagare.
Utdrag till: Erika Engvall Stefansson.
Bordlagda ärenden.

§ 29

1. Deltagare i Landsbygdsriksdagen.
2. Hamrånge företagarförening som arbetsgrupp inom Hamrångegruppen.
3. Samordning av skyltning.
Beslut:
♦ ”Samordning av skyltning” överlämnas till Turistgruppen som just nu arbetar med all form av turistisk information.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 13

Rapporter.

§ 30

§ 30

Vindskydd i Sillvik. Beslut § 6 – 2021.
Ligger f n hos Bygg- och Miljö Gävle. Samtal om hur frågan skall drivas vidare.
Teamstillstånd. Beslut § 18 – 2021. Licens är köpt. Samtal om problem med konton
och leverantörer.
Solcellsprojektet. Beslut § 18 – 2021.
Ordf., Tommy Berglund och Christer Forsmark i Norrham arbetar vidare med frågan i en gemensam grupp.
Hamrångegruppens bevakning av vindkraftutbyggnaden. Beslut § 18 – 2021.
Stig Jönsson har kollat upp hemsidorna. En lång process innan driftsättning 2030.
Person som följer frågan om Tågstopp i Hagsta. Beslut § 19 – 2021.
Rapporter från arbetsgrupperna.
Turistgruppen: Ljusblå fasadflagga och mörkblå logga presenteras. Helsvart variant kommer att finnas. Diskussion om typsnittet på texten.
Trafikgruppen Kommunen är i gång med önskade hastighetsbegränsningar utom
genom Häckelsäng.
Beslut:
♦ Tommy Berglund kontaktar Berth Vestergård och Erika Engvall Stefansson
för att ordna att beviljade medel skall kunna användas för Projektet Vindskydd i Sillvik.
♦ Ove kontaktar banken för betalkort för Hamrångegruppen.
♦ Sammankallande för den gemensamma gruppen Hamrångegruppen Norrham är Svante Wallberg.
♦ Trafikgruppen har utsett Helena Nyström att bevaka tågstopp i Hagsta.
♦ Turistgruppen tar beslut om tjockleken på bokstäverna i ordet ”BYGDEN”
och meddelar Kjell-Urban.
Utdrag till: Berth Vestergård och Erika Engvall Stefansson.
Avslutning.

§ 31

Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 11/5 kl. 18.00 -19.30.
Övriga sammanträden under året: 8/6, 14/9, 12/10, 9/11 och 14/12
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

2021-05-11 Digitalt, kl. 18:00- 19:25

Beslutande:

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

Frånvarande:

Roger Sjödin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Jan Eriksson

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

32-42

sid 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 15

Inledning.

§ 32

§ 32

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

Ekonomisk redogörelse.

§ 33

§ 33

Kassören Ove Wahlgren redogjorde för det ekonomiska läget.
Bygglov för vindskydd i Sillvik betalt. Pengar från KNUFF rörande vindskyddsprojektet under överföring.

§ 34

Mentisvaren från Leader Gästrikebygdens samtalsträff 26 april 2021 .

§ 34

Mentisvaren lästes och kommenterades muntligen ur Hamrångegruppens perspektiv. Underlag för ärendet i § 5

§ 35

Leader Gästrikebygden. Lokalt ledd utveckling - Ny strategi 2023.
Leader behöver en beskrivning av Gästrikebygden. Vi kan bidra med beskrivning
av Hamrångebygden utifrån nedanstående punkter.
Beskrivning av näringslivets struktur, samt. förändring de senaste åren.
Beskrivning av föreningslivets struktur, samt förändring de senaste åren.
Beskrivning av service och infrastruktur, samt förändring de senaste åren.
Beskrivning av områdets förutsättningar vad gäller livskvalitet, lokal anda, sociala
förutsättningar med mera.
Beskrivning av natur- och kulturresurser i området.
Beskrivning av gränser till eventuella grannområden.
Beslut:
♦ Sekreteraren tar fram material ur Hamrångebygdens lokala utvecklingsplan.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 16

Hamnområdet i Norrsundet, ny detaljplan.

§ 36

§ 36

Lennart Sjögren hade sänt meddelande om det påbörjade detaljplanearbetet för hamnområdet.
Lars-Ove Molin har skickat in NMK:s vision om hamnområdet till kommunens handläggare.

Beslut:
♦ Lars-Ove Molin är Hamrångegruppens kontaktperson i det fortsatta planarbetet.
Utdrag till: Gävle kommun, handläggare Elin Byström.

Sponsring av Livbojar i Hamrångebygden.

§ 37

§ 37

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa erbjuder gratis livbojar, till kommuner, klubbar och föreningar.
Märkning med egen text kostar 225 kr för första bojen och 44 kr för varje extra boj.
Frakt för 1 livboj 185 kr för upp till 3 bojar 244 kr; för fler bojar särskild fraktkostnad beräknad på antal och postnummerområde.

Beslut:
♦ Söka medel ur Landsbygdsmedlen för 20 bojar med trästolpar (à 55 kr).
♦ Sekreteraren skriver en ansökan till Landsbygdsprojektet.
♦ Presentation av ärendet på månadsmötet 1 juni.

Ärenden till Månadsmötet 2021-06-01.

§ 38

1. Livbojar. Se § 37. Ansökan till Landsbygdsprojektet.
2. Visitkort tillsammans med flaggorna. Ansökan till Landsbygdsprojektet.

Beslut:
♦ Livbojar se § 37
♦ Turistgruppen gör Ansökan om visitkorten.
Utdrag till: Turistgruppen

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 17

Bordlagda ärenden.

§ 39

§ 39

Deltagare i Landsbygdsriksdagen.
Hamrånge företagarförening som arbetsgrupp inom Hamrångegruppen.
Beslut:
♦ Samordning av skyltning. Ärendet ej längre bordlagt. Arbetet pågår genom
turistgruppen.
Utdrag till: Turistgruppen

Rapporter.

§ 40

Vindskydd i Sillvik. Beslut § 6 – 2021. Kartutdrag för att få bygglov är beställt.
Jan Eriksson fortsätter arbetet med vindskyddet. Beviljade medel överförs från
KNUFF. Se § 33
Teamstillstånd. Beslut § 18 – 2021. Kassören anskaffar ett kontokort för dragning
av Teamsavgiften som disponeras av Lars-Ove Molin.
Solcellsprojektet. Beslut § 18 – 2021. Inget nytt.
Hamrångegruppens bevakning av vindkraftutbyggnaden. Beslut § 18 – 2021. Stig
Jönsson har kollat hemsidorna, men inget nytt har hänt än för någon av platserna.
Person som följer frågan om Tågstopp i Hagsta. Beslut § 19 – 2021. Inget nytt.
Rapporter från arbetsgrupperna.
Trafikgruppen:
Yttrande över hastighetsbegränsningsförslag från Trafikverket. Överensstämmer på
flera punkter ej med Hamrångegruppens ansökan. Trafikverkets förslag utsändes
till Styrelsen.
Turistgruppen:
Beviljade medel till infoprojektet från Styrgruppen. Lars-Ove Molin visade kartan som är
grund för info-tavlorna.
Vattenfrågan hade berörts i artikel i Gefle Dagblad rörande dragningen från Älvkarleby till
Gävle, men inget nytt har framförts om den vidare dragningen till Hamrångebygden.
Ansökan om medel till skyltar via Norrham till Hedenstugan och Bergmans fisk hade brutits ut ur Norrhams ansökan. Frågan bör dryftas särskilt med berörda företagare.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 18

Beslut:
♦ Trafikgruppen emotser från styrelsens ledamöter synpunkter på hastighetsbegränsningar i Hamrångebygden. Senast 31/5 på e-post till Tommy Berglund.
♦ Turistgruppen fortsätter arbetet med info-tavlorna.
♦ Extra möte rörande inlämnad Ansökan om medel till skyltar från Hedenstuga och Bergmans fisk. Ordföranden föreslår som dag 20/5 och bestämmer tid med Stef van Heteren och Dennis Bergman.
Utdrag till: Stef van Heteren och Dennis Bergman.

Övriga frågor.

§ 41

§ 41

Plastskräp finns på många ställen i Hamrångebygden längs vägar och i träd. Skräpet är rester från lantbruket. Bör rimligen tas om hand av berörda lantbrukare.
Skrotbilar finns på många ställen. Bör hanteras på annat sätt.

Kjell Urban Näs har anmält den ymniga förekomsten av skrotbilar till kommunen.
Fått karta att pricka in skrotbilarna på.
Beslut:
♦ Kjell Urban Näs hanterar frågan t.v. Kontaktar LRF i Hamrångebygden.
♦ Kjell Urban Näs hanterar frågan t.v.
Avslutning.

§ 42

Extra sammanträde 20/5 för inlämnad ansökan om skyltar. Se § 40.
Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 8/6 kl. 18.00 -19.30.
Övriga sammanträden under året: 14/9, 12/10, 9/11 och 14/12
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

2021-06-08 Hembygdsgårdens dansbana, kl. 18:08- 19:40

Beslutande:

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

Frånvarande:

sid 19

Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Stig Jönsson, Roger Sjödin.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Ove Wahlgren

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

43–52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 20

Inledning.

§ 43

§ 43

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

Ekonomisk redogörelse.

§ 44

§ 44

Kassören redogjorde för Hamrångegruppens ekonomi inför sommaren.
Beslut:
♦ Ekonomiska ställningen per 06-08 bilägges vid utskick.
Digital lekplats.

§ 45

§ 45

Vid Månadsmötet § 26-2021 beskrevs möjligheten att pröva en digital lekplats i
Hamrångebygden.
Möjliga platser skulle vara på planen vid NMK:s klubbstuga i Norrsundet eller vid
HIKs anläggning i Hamrångefjärden. NMK kan diskutera frågan på sitt möte
2021-06-10 enligt Lars-Ove Molin.
Under mötets gång meddelade Erika Engvall Stefansson att kommunen anser förberedelsetiden för kort så att erbjudandet skjuts upp till 2022.
Beslut:
♦ Om frågan anammas av NMK kan de skriva en ansökan till Rådet om hyvling av plan och digital lekplats.
♦ Extra Månadsmötet tar inte upp ärendet 15/6.

Trygghetsröjning.

§ 46

Trygghetsröjningar beslutades efter Ortsvandringarna 2019. Protokoll finns över
Ortsvandringarna.
Eftersom medel till dessa finns men att verkställigheten fördröjts av bl a covid-19
är det nu dags att göra en ny koll vila platser som bör prioriteras.
Beslut:
♦ Tommy Berglund och Jan Eriksson får i uppdrag att strukturera trygghetsröjningarna utifrån gjorda ortsvandringar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 21

Bidrag till ny Leaderstrategi.

§ 47

§ 47

I § 35 fick sekreteraren i uppdrag att ur LUP:en ta fram underlag till ett bidrag från
Hamrångegruppens sida. Sekreteraren anmälde i Dagordningen att flera av Beskrivningspunkterna kräver en diskussion och prioriteringar med fler deltagande.
Under dagen hade meddelande inkommit att Leaderstrategin kommit ut på remiss.
Beslut:
♦ Inget bidrag före remissen utförs.
♦ Synpunkter kan lämnas i remissarbetet.
Ansökan Livbojar.

§ 48

§ 48

I § 37 2021 fick sekreteraren i uppdrag att skriva en ansökan om bidrag till livbojar
med Hamrångegruppens logga att presentera på Månadsmötet. Sekreteraren
glömde att ta upp det på Månadsmötets Dagordning och presentation vid Månadsmötet skedde inte.
För att frågan inte skall fördröjas ytterligare föreslås ett extra Månadsmöte.
Beslut:
♦ Extra månadsmöte, Digitalt hålles 2021-06-15 kl. 18:00.
♦ Det extra Månadsmötet annonseras i Infoforum Hamrånge och genom utskick av e-post.
♦ Turistgruppen ordnar logga till livbojarna.
Bordlagda ärenden.

§ 49

§ 49

Samordning av skyltning har påbörjats genom Turistgruppen.
Beslut:
♦ Kvarvarande bordlagda ärenden:
Deltagare i Landsbygdsriksdagen.
Hamrånge företagarförening som arbetsgrupp inom Hamrångegruppen.
Rapporter.

§ 50
•

Rapport efter samtal med Stef van Heteren och Dennis Bergman. Ordföranden.
Stef antog att han inte skulle kunna få pengar till sitt projekt. Ordf. förklarade om Turistgruppens arbete med skyltar. Dennis har inte kontaktats
ännu. Stef nöjd. Ordf. kontaktar Dennis vid tillfälle.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

•

•
•
•

•
•

•

sid 22

Vindskydd i Sillvik. Beslut § 6 – 2021.
Arbetet har påbörjats. Ev. ökade kostnader p g a ökade virkespriser. Städning behövs. Gamla vindskyddet kan bli ved. Ev. tilläggsansökan på mötet
15/6.
Teamstillstånd. Beslut § 18 – 2021.
Klart.
Solcellsprojektet. Beslut § 18 – 2021.
Norrham återkommer efter samtal med försäkringsbolaget.
Hamrångegruppens bevakning av vindkraftutbyggnaden. Beslut § 18 –
2021.
Inget nytt.
Person som följer frågan om Tågstopp i Hagsta. Beslut § 19 – 2021.
Inget nytt.
Hamnområdet i Norrsundet § 36-2021.
Detaljplan har kommit från kommunen. Offentliga möte i Fyren är planerade från kommunen. Information på Månadsmöte sker först efter att planen vunnit laga kraft.
Plastskräp i bygden § 41-2021.
Kjell-Urban näs har fört samtal med Berndt Segerkvist ordf. i Lokala LRF.
Positivt utfall.

Rapporter från Trafikgruppen: Hämtningsplatsen vid skolan där ett dike medför
spring i vägbanan, skall tas upp med skola och vägförening.
Övriga frågor.

§ 51

§ 51

Brev från Kurt Edin om turistresor med olika inriktning presenterades.
Vägbommar har satts upp på flera nya ställen. Dessa spärrar en del leder av olika
slag som annonserats som turistattraktioner.
Beslut:
♦ Brevet från Kurt Edin överlämnas till Turistgruppen.
♦ Frågan om tillgång till leder bör tas upp med väghållare och markägare där
bommar tillkommit. Framtida styrelseärende.
Avslutning.

§ 52

Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 14/9 kl. 18.00 -19.30.
Övriga sammanträden under året: 12/10, 9/11 och 14/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

Fyren Norrsundet, 2021-09-14 kl. 18:00 – 19:25

Beslutande:

Svante Wallberg ordf. digitalt
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin
Jan Eriksson

Frånvarande:

Roger Sjödin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Jan Eriksson

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

53-61

sid 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 24

Inledning.

§ 53

§ 53

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

Ekonomisk redogörelse

§ 54

§ 54

Kassören redogjorde för Hamrångegruppens ekonomiska ställning.
Lars-Ove tog upp frågan om bankkort.

Beslut:
♦ Kassören ansöker om årsbidraget till Hamrångegruppen.
♦ Bankkort anslutes till Hamrångegruppens konto. Kassören utför.
Ansökan Livbojar.

§ 55

§ 55

Sekreteraren fick i uppdrag att beställa livbojar. Glömde ta upp ärende till presentation på Månadsmöte ( se § 48/2021) Extra Månadsmötet 2021-06-15 Överlämnade ärendet till Rådet samma dag. Rådet överlämnade ärendet till Styrgruppen.
Under juli månad konstaterade Aja Axlund att det är svårt att böja en logga så att
den följer bojens kurvatur. Där har ärendet stannat.
Priset på bojarna hade också höjts under den förflutna tiden.
Uppenbarligen går det inte att få logga på bojarna.
Beslut:
♦ Bojtext: Två rader. Hamrångebygden; Besök hamrange.se
§ 56

Grupp för planering av utställning om resultaten av ytterområdessatsningen.
Beslutet togs på månadsmötet 2021-09-07. (§ 33/2021).
Beslut:
♦ Jan Eriksson utsågs till kontaktperson.
♦ Fråga i Rådet om intresse för medverkan.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

§ 57

sid 25

Information om Detaljplanen för hamnområdet i Norrsundet. Medverkande
till nästa Månadsmöte 2021-10-05.

§ 57

Beslut togs på Månadsmötet 2021-09-07 (§ 34/2021) att informera vi Månadsmötet
2021-10-05 samt samla in synpunkter att skicka vidare till Gävle kommun.
Beslut:
♦ Ärendet blir första punkt på dagordningen för Månadsmötet 2021-10-05.
Bordlagda ärenden.

§ 58

§ 58

Deltagare i Landsbygdsriksdagen.
Hamrånge företagarförening som arbetsgrupp inom Hamrångegruppen.
Beslut:
♦ Ärendena bordlägges ånyo.
Rapporter

§ 59
•
•
•

•

•
•
•

Trygghetsröjning (§46/2021
Röjning påbörjas i höst med Tommy Berglund och Jan Eriksson.
Rapport efter samtal med Dennis Bergman. § 50-2021 Ordföranden.
Samtalet har ännu inte skett.
Solcellsprojektet. Beslut § 18 & § 50 – 2021
Norrham har kollat upp taket och ökade försäkringskostnader. Thor har
uppdrag att färdigställa avtalet med fördelningen Hamrångegruppen – Norrham 60-40. Norrham har ansvar för anläggningen.
Hamrångegruppens bevakning av vindkraftutbyggnaden. Beslut § 18 –
2021Ansökningarna är inne hos Mark- och miljödomstolen. Bygdepeng
kommunförslag. Borde göras ett avtal därom innan byggstart. Hamrångegruppen bör bjuda in en panel till ett månadsmöte panel under hösten. Erika
kan hjälpa till. Svante frågar.
Person som följer frågan om Tågstopp i Hagsta. Beslut § 19 – 2021
Be om rapport till styrelsen. Lars-Ove Molin pratar med Helena.
Hamnområdet i Norrsundet § 36-2021, se § 57.
Vattengruppen: Ingen ny info från Gästrike vatten. Ta Erika till hjälp för
besked.
Info bör begäras via Erika från Gavlegårdarna ang. Trygghetsboendena, tidplan m.m. Ev. en PowerPointpresentation att visa.

Turistgruppen. Arbetsmöte 2021-09-13 Aja presenterade Grafiska profilen. Loggan är det som måste följas om vi beställer material. Enhetliga symboler skall
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 26

användas i gemensamt reklammaterial för bygden. Varumärkesansökan för loggan
lämnas in. Fasadflaggorna har kommit och skall sättas upp jämte infokartan. Kolla
förslag inför nästa månadsmöte. Förslag kommer till nästa styrelse. Mallar kommer
att göras utifrån webbsidan.
Lång diskussion ang. KNUFF och Vision Norrsundet. Skall det bli konkurrens eller samarbete. Turistgruppen vill hålla ihop turistsatsningarna i Hamrångebygden.
Kan bli intressekonflikter med två ej samverkande grupper.
Trafikgruppen: Träff har hållits med trafikverket och Jenny Nylund från kommunen. Diskussionen uppehöll sig vid 30 km/t från kyrkan förbi ICA och förbi skolan.
Övrig 50 km/t.
Beslut:
♦ Styrelsen anordnar möte med KNUFF och Turistgruppen m.fl. Inledare
kanske behövs.
Utdrag till: Rådet, KNUFF.
Övriga frågor.

§ 60

§ 60

Nästa månadsmöte. Plats: Fyren. Huvudämne: Hamnområdet.

Avslutning.

§ 61

Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 12/10 kl. 18.00 -19.30.
Övriga sammanträden under året: 9/11 och 14/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

Fyren Norrsundet, 2021-10-12 kl. 18:00- 19:30

Beslutande:

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

Frånvarande:

Roger Sjödin, Ove Wahlgren.

Stig Jönsson
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Kjell Urban Näs

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

62-68

sid 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 28

Inledning.

§ 62

§ 62

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

Ekonomiska ärenden.

§ 63

§ 63

Kassörens rapport om det ekonomiska läget per 11 oktober visades på skärm.
Sekreteraren önskade bidrag till skrivarfärg.

Beslut:
♦ Sekreteraren beviljas bidrag till skrivarfärg för utskrift av protokoll och övriga handlingar. Faktura med bifogat kvitto insändes till kassören.

§ 64

Om offerter vid ansökningar om Landsbygdsutvecklingsmedel.

§ 64

Ansökningar om Landsbygdsutvecklingspengar är på mycket olika belopp, från några tusental kronor till över halva miljonen kronor. Vid senaste Rådsmötet framkom att det
kanske är kontraproduktivt att begära tre formella offerter vid låga summor.
(Rådet § 39/2021) Framtagande av offerter är en kostnad för leverantören som i slutändan
skall betalas av beställaren (och därmed tas från landsbygdsmedlen).

Beslut:
♦ Frågan tas upp på Rådet med begäran via Landsbygdshandläggaren om besked från Styrgruppen.

Bordlagda ärenden.

§ 65

Deltagare i Landsbygdsriksdagen.
Hamrånge företagarförening som arbetsgrupp inom Hamrångegruppen.

Beslut:
♦ Fortsatt bordläggning.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 29

Rapporter.

§ 66

Möte med KNUFF och Turistgruppen § 59/2021.
Inblandade parter är införstådda med vikten av samarbete och undvikande av dubbelarbete. Kallelse till mötet sker efter LUP-utvärderingen 2021-10-21.
Trygghetsröjning (§ 59/2021)
Jan Eriksson och Tommy Berglund skall göra det i Bergby men har ännu ej påbörjat arbetet. I Norrsundet sker det men på andras än Hamrångegruppen bekostnad.
Samtal fördes om platser med behov av Trygghetsröjning.
Rapport efter samtal med Dennis Bergman. § 50-2021 Ordföranden.
Ännu ej genomfört.
Solcellsprojektet. Beslut § 18, § 50 & § 59 – 2021.
Norrham accepterar ej fördelningen 60-40, med motivering att de har skötseln.
Ny förening skall tillfrågas om solceller på byggnad.
Hamrångegruppens bevakning av vindkraftutbyggnaden. Beslut §§ 18och 59 –
2021. Kommunstyrelsen beslutar redan 13/10, därefter beslut i kommunfullmäktige
i slutet av oktober.
Frågan om Tågstopp i Hagsta.
Rapport gavs på Månadsmötet 2021-10-05.
Rapport från Turistgruppen
Visar infotavlor, affisch A3 att sitta vid flaggan, nyheter på www.hamrange.se,
Beslut:
♦ Rådet skall avvakta med beslut i ärende 413-2021 till efter Mötet mellan
KNUFF och Turistgruppen.
♦ Byte av plats för solceller skall meddelas Styrgruppen.
♦ Ärendet om bevakning av vindkraftsutbyggnaden läggs ner.
♦ Turistgruppen QR-koden ger turistinfo. Inga länkar till andra sidor på skylt
eller hemsida. Avsteg från friytan för grafiska profilen skall tillåtas.
♦ www.hamrange.se. Länkar till andra sidor skall bara finnas under rubriken
LÄNKAR inte i löpande text.
♦ Bilder på ”Turista i Hamrångebygden-sidan” skall kunna användas även på
andra sidor i hamrange.se.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Övriga frågor.

§ 67

sid 30

§ 67

Landsbygdshandläggaren Erika Engvall Stefansson har mycket att meddela vid såväl Månadsmöten som Rådsmöten. Detta hamnar ofta under Övriga frågor.
Samtal om huvudämne vid årets återstående Månadsmöten.

Beslut:
♦ Landsbygdshandläggaren skall framgent ha en egen punkt i början av mötet på

Månadsmötets dagordning och Rådets Ärendelista.
Rubrik: Information från Gävle kommun.
♦ Novembermånadsmötes huvudämne: Hamrångebygdens stora turistsatsning.
Turistgruppen (med Aja Axlund) visar upp hemsidan.
♦ Decembermånadsmötets huvudämne. LUP:en (Landsbygdsutvecklingsplanen)
presentation och information från uppföljningsmötet 2021-10-21.

Avslutning.

§ 68

Nästa styrelsesammanträde blir tisdagen 9/11 kl. 18.00 -19.30.
Sista styrelsesammanträdet under året: 14/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

Fyren 2021-11-09, kl. 18:00- 19:29

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson

Frånvarande:

Ove Wahlgren

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

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Lars-Ove Molin

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

69-75

sid 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 32

Inledning.

§ 69

§ 69

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

§ 70

§ 70

Kassören hade sänt transaktionslista för oktober som visades.
Bankkort har beställts. Ansökning till kommunen om kr 15 000 för utvecklingsgrupper har
lämnats in.

Hamrångebygdens stora turistsatsning.

§ 71

§ 71

Arbetsgruppen för Turism rapporterade vid månadsmötet 2021-11-02.
Filer med Logga, Grafisk profil, vägskyltar hade bilagts kallelsen. Dessa och sidan
www.hamrange.se/turista visades på styrelsesammanträdet.
Samtal fördes om en bildbank med hemsidans bilder och vilka rättigheter som ligger i bilden.
Beslut:
♦ Loggan godkänns i dess tre varianter, liggande, stående och med tilläggstext.
♦ Grafiska profilen godkänns med skillnader; flaggan har en annan färg,
friytan får vara mindre vid loggans placering på skyltar.
♦ Välkomstskylten godkänns.
♦ Vägskylten godkänns. Placering vid Rasta Hagsta och Shellmacken.
♦ www.hamrange.se/turista godkänns och kan publiceras.
♦ Originalen / filerna till turistgruppens material ägs av Hamrångegruppen
och skall finnas i dess Owncloud.
♦ Turistgruppen gör beslutsförslag för bildbanken och rättigheter för bilderna.
Bordlagda ärenden.

§ 72

Deltagare i Landsbygdsriksdagen.
Hamrånge företagarförening som arbetsgrupp inom Hamrångegruppen.
Beslut:
♦ Ärendet ”Deltagare i Landsbygdsriksdagen avförs”.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 33

♦ Svante Wallberg och Roger Sjödin utses att hjälpa företagarföreningen med
dess organisation.
Utdrag till: Stina Persson.
Rapporter.

§ 72

§ 72

Möte med KNUFF och Turistgruppen § 59/2021.
Rapport efter samtal med Dennis Bergman. § 50-2021 Ordföranden.
Ingen träff har skett.
Solcellsprojektet. Byte av samarbetspartner. § 66/ 2021.
Tågstopp i Hagsta. Rapport på Månadsmötet senast 2021-10-05. Inget nytt.
Rapporter från arbetsgrupperna utom turistgruppen. Inget nytt.
Beslut:
♦ Möte med KNUFF och Turistgruppen: Mötesdag 29/11. Tid och plats överenskommes. Aja Axlund sammankallande.
♦ Solcellsprojektet. Byte av samarbetspartner: NMK positiva, styrelsemöte
hålls 11/11. Beslut om avtalet med NMK kan tas per capsulam.
Utdrag till: Aja Axlund, KNUFF. NMK.

Sammanträdesdagar 2022.

§ 73

§ 73

Sekreteraren framförde förslag till sammanträdesdagar år 2022.
Beslut:
♦ Årsmöte: kl. 18:00 1/3.
♦ Månadsmöten kl. 18.00: 1/2, 1/3 (kl. 19:00), 5/4, 3/5, 7/6, 6/9, 4/10, 1/11,
6/12.
♦ Styrelse kl. 18:00, Råd kl. 19:30: 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 13/9, 11/10,
8/11, 13/12.

Övriga frågor.

§ 74

Kjell Urban Näs föreslog att pins med Hamrångegruppens sigill anskaffas.
.
Gavlegårdarna skall ha ett offentligt möte för trygghetsboendet.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 34

Hela Sverige leva har beställt en lokalekonomisk analys.
Aja Axlund hade anfört att annons för Hamrångebygdens hemsida turist i Jungfrukustens
blad borde göras.

Beslut:
♦ Kjell Urban Näs tar fram kostnadsförslag på pin.
♦ Svante Wallberg kontaktar Gavlegårdarna ang. Trygghetsboendet. Tommy
Berglund biträder.
♦ Aja lämnar, till nästa sammanträde, offert på annons halvsida för Hamrångebygden i Jungfrukustens broschyr.
Utdrag till: Aja Axlund

Avslutning.

§ 75

Nästa styrelsesammanträde, sista under året, hålls tisdagen 14/12 kl. 18.00 -19.30.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Plats och tid:

Teams, kl. 18:00 – 19:45

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Lars-Ove Molin
Roger Sjödin

Frånvarande:

Stig Jönsson, Ove Wahlgren,
Tommy Berglund

Jan Eriksson
Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Jan Eriksson.

Tid och plats för justering:

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

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

76-83

sid 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

Protokollsjusterarnas signaturer:

sid 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 37

Inledning.

§ 76

§ 76

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

§ 77

§ 77

Kassören hade tagit fram Transaktionslista per 13 december. Det var svårt att få ett
grepp om Hamrångegruppens ställning utifrån denna lista ensam.
Beslut:
♦ Om kassören ej kan närvara, skall även aktuell Balansräkning och Resultaträkning samt kommentarer översändas inför sammanträdet.
Utdrag till: Kassören.
Logo till pin.

§ 78

§ 78

Kjell-Urban Näs hade fått i uppgift att ta fram pins till Hamrångebygden.
Frågan var vilken logga som skulle användas i detta fall.
Beslut:
♦ KUN jobbar vidare med pin.
♦ Loggan skall vara med endast Sigillet och texten Hamrånge bygden.
Färgskalan skall vara samma som fasadflaggan. Se bild nedan.

§ 79
Protokollsjusterarnas signaturer:

Bevakning av Nöttersvearna.

§ 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 38

Frågan togs upp på Månadsmötet. Samtal fördes om vilka personer som skulle
kunna ta uppdraget. Gäller att samarbeta med museala och arkeologiska myndigheter.
Beslut:
♦ Jan Eriksson gör en förhandsrekognoscering rörande intresserade personer.
Byte av deltagare i Landsbygdsriksdagen.

§ 80

§ 80

Till Landsbygdsriksdagen 2020 hade Aja Axlund och Sture Larsson anmält sig och
betalning hade gjorts av kommunen och kassören.
Landsbygdsriksdagarna blev inställda p g a covid-19 både 2020 och 2021. § 15
2020.
Sture Larsson hade anmält till styrelsen att han avstod från deltagande när det blev
aktuellt.
Landsbygdsriksdagen har meddelat att namnändring på deltagare är möjlig före
2022-03-01 utan kostnad.
Beslut:
♦ Ordföranden undersöker intresset bland Rådets ledamöter.

Rapporter.

§ 81

A: Möte med KNUFF och Turistgruppen § 72/2021
Lars-Ove Molin, Jan Eriksson Stig Jönsson Aja Axlund och Svante Wallberg har
träffat Tommy Berglund, Berth Westergård och Dennis Nordström från KNUFF.
Där lyftes fram att det är viktigt med samarbete. För kommunen är KNUFF en förening i Hamrångebygden med särskilt ansvar för Norrsundet. Kontakterna med
Gävle kommun skall alltid ske genom Hamrångegruppen. Erika Engvall Stefansson och Hans Helmersson är mycket tydliga på den punkten.
Svante Wallberg fick vid mötet uppdraget att redigera arbetsbeskrivningen för projektledaren/utvecklingssekreteraren i bidragsansökan VISION NORRSUNDET inför rådets beslut, så att externa kontakter med kommun, myndigheter m fl. sker genom Hamrångegruppen.

Från samtalet:

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 39

I material som utgivits på senare tid råder en viss osäkerhet rörande huruvida den
närmaste omgivningen till Norrsundet, som av hävd är egna byar områden är en del
av Norrsundet. I ”Destination Norrsundet” skall det geografiska området begränsas
till samhället Norrsundet. Annars föreligger risken att aktiva föreningar i andra/närliggande byar upplever att KNUFF vill ta åt sig äran av deras arbete och ideella insatser vilket kan leda till en osämja som är destruktiv.
B: Trygghetsröjning (§ 59/2021)
Inget nytt.
C: Rapport efter samtal med Rasta Hagsta. Månadsmöte § 58-2021.
Jan Eriksson och Lars Ove Molin har 8/12 träffat Rastas distriktschef samt Erika
Schönning som är platsansvarig för deras restaurant i Hagsta. Hamrångegruppen
presenterades och liksom dess idéer med infoskyltarna. Företrädarna från Rasta var
mycket positivt inställda så en affischtavla kommer att sättas upp c:a 10 meter höger om entrén. Innanför dörrarna får Hamrångegruppen sätta en affisch samt en
vimpel. Hemsidan www.hamrange.se ska även kompletteras med lite interiörbilder
och matbilder från Rasta.
När det börjar gå mot vår så ska infoskylten sättas upp.
Rasta har önskemål om att få en Rastaskylt nere vid korsningen i Hagsta p g a att
E4:an ofta är avstängd och då går trafiken bokstavligen värdshus förbi.
De hänvisades att kontakta Trafikverket, vilket de skulle göra. Rasta kommer även
att skicka en informationstext avsedd för www.hamrange.se.
Affisch och flagga skulle kunna komma upp tidigare.
D: Solcellsprojektet. Avtal med NMK. § 72/2021
Frågan har behandlats av NMK. Svante Wallberg och Lars-Ove Molin har nu bara
att underteckna avtalet.
E: Hamrånge företagarförening § 71/2021
Svante Wallberg pratat med Stina Persson om företagarföreningens framtid. Hon
har gett fria händer för Svante och Roger Sjödin att agera.
F: Rapporter från arbetsgrupperna utom turistgruppen och hemsidan.
Trafik:
Inget efter månadsmötet.
Vatten:
Inget nytt.
Protokollsjusterarnas signaturer:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 40

Kooperativa hyresrätter:
Inget nytt.
Gavlegårdanas ev. marknadsundersökning i bygden om det skall byggas Trygghetsboende
eller vanliga hyresrätter blir inte av. Gavlegårdana tänker gå ut med ett infomöte där man
samlar in uppgifter från intressenter. Hans Helmersson har överlämnat frågan till Svante
Wallberg.

Beslut:
♦ A: KNUFF kan med fördel lägga in information om Norrsundet på
www.hamrange.se.
♦ C: Turistaffischerna skall beställas snarast.
Trafikverket skall meddelas att de gamla skyltarna är inaktuella
♦ D: Svante Wallberg har behörighet att underteckna avtalet för Hamrångegruppens räkning.
♦ E: Stina Persson får kalla Företagarföreningens ”gamla” medlemmar till
årsmöte och medlemsmöte för att besluta om nedläggning av föreningen
och överlåtande av tillgångar till Hamrångegruppen. Avregistrering av
orgnr m.m. får skötas av Svante och Roger.
Utdrag till:
A: Lars-Ove Molin, Jan Eriksson Stig Jönsson Aja Axlund Svante Wallberg,
Tommy Berglund, Berth Westergård och Dennis Nordström
E: Stina Persson.
Övriga frågor.

§ 82

Hamrångegruppens ekonomi är svag.
Framöver får gruppen söka pengar ur Landsbygdsutvecklingsmedlen till pins, till
uppsättning av skyltar och till driften av Hemsidan www.hamrange.se.
Många av Hamrångegruppens egna projekt är ej slutredovisade.
Statistikpaket för Hamrångebygden Lokal Ekonomisk Analys (LEA). Helena Näslund föreslår att LUP läggs ihop med LEA för det framtida landsbygdsutvecklingsarbetet. Materialet finns hos Svante Wallberg och Lars-Ove Molin.
Beslut:
♦ Kassören inventerar vilka av Hamrångegruppens projekt som är klara att redovisas till kommunen. Klart till styrelsemötet 8/2.
♦ Sekreteraren hanterar frågan om att påminna om redovisningen i samråd
med Landsbygdshandläggaren.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 82

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen

sid 41

♦ LEA hanteras av Hamrångegruppen själv i första läget.
Utdrag till: Kassören, Landsbygdshandläggaren.
Avslutning.

§ 83

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 8 februari 2022 kl. 18.00
Övriga styrelsemöten under kommande år: 8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 13/9, 11/10,
8/11, 13/12.
Ordföranden tackade för det gångna året och önskade God Jul och Gott Nytt År.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 83

