Styrelse- och verksamhetsberättelse
Hargshamns Folkets Hus förening U.P.A 2012.
Möten
Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda möten under 2012 samt några planeringsmöten
för verksamheten
Fastigheten
Det har gjorts en brandsyn som ålagt oss bl.a att installera ett nytt brandlarmsystem. Ett
omfattande arbete som krävt stora insatser såväl med sponsring från lokala företagare samt
praktiska arbetsinsatser av styrelsemedlemmar och andra.
För att vi ska få hyra ut vår lägenhet i övre plan krävdes att den får ytterligare en utgång
med trappa. Detta har inte varit möjligt för oss att genomföra så vi har inte kunnat använda
läktare eller lägenhet. Något som minskat vårt lokalutrymme och inkomst samtidigt som det
finns behov av tillfälliga inkvarteringar för våra lokala företagare.
Vi söker därför ett investeringsbidrag från kommunen
Uthyrning
Under 2012 har de stadigvarande hyresgästerna PRO haft 8 sammankomster, Club 82, 19
med totalt 1500 besökare, PRO seniordans 11, Grounding 11, med 60 besökare.
Hargshamns utvecklingsgrupp har haft 3 sammankomster , båtklubben 1, fiskeriföreningen
1. Privata hyresgäster har hyrt hos oss vid 4 tillfällen. Varav ett ungdomsdisco och ett
barnkalas
Hargs Hamn har hyrt för Miljödomstolens förhandlingar. Folkets Hus stod för servering och
fika. Alla var mycket nöjda. Hargs Hamn hyrde också för ett tillfälle då allmänheten bjöds in
och de informerade om sina planer.
Ansvaret som uthyrare har varierat och den mobila telefon cirkulerat.
Camping
En husbil har stått uppställd under vinterhalvåret fram till sommaren och lägenheten har hyrts
ut vid några tillfällen.
Förhandlingar har inletts om att arrendera ut vår camping till den campingplats som redan
finns i Hargshamn för att underlätta hantering då Folkets Hus uppgift primärt är att ha en
samlingslokal
Aktiviteter
Folkets hus har som nu blivit tradition, haft ett midsommarfirande samarrangerat med
Hargshamns Föräldraförening då Folkets Hus bl.a haft hand om serveringen. Antalet
besökare har ökat varje år och är nu uppe i ett par hundra. Vi har även samarrangemang
med Föräldraföreningen vid Lucia denna gång följt av en danskväll med lokal musik och
PUB.
Vi har haft en konsert med en barbershopkör samt hyrt ut till en Ted Gärdestad konsert.
Båda blev lyckade med ca 50 besökare på varje.
I musikveckan hölls en buggkurs med ca 50 deltagare i musikveckans regi i våra lokaler. En
mycket välbesökt kväll följde med swingmusik av Tommy Löbels Band där för övrigt 2 pers
från Östhammars kommun ingår.
I övrigt har det varit loppmarknad vår och höst samt en julmarknad. Alla tillställningarna har
fungerat bra och varit uppskattade av såväl besökare som handlare. Ett par handra besökare
till varje.
Vi har fortsatt med berättarkvällar och haft 4 stycken, vårens ämnen var rysshärjningarna
och Estlands historia. Hösten innehöll berättelser av en lärare som varit 19 år i Hargshamns

skola samt skrönor berättade av kommunens kände berättare Stig Unge. Besöksantal från
20 -50.
2 danskvällar med lokala band och Pub
En danskväll till Hargshamnsbandet Tommy Ferms.
En discokväll på Valborgsmässoafton med PUB. Styrelsen skötte servering och bar vid en
privat fest och intäkterna för försälningen gick till Folkets Hus. ca 35-50 besökare
Vi har deltagit i Utvecklingsgruppens träffar för föreningar och företagare i Hargshamn.
Fritidsnämnden bjöds in och hade sammanträde samt fick fika, och det gavs tillfälle att titta
runt och ställa frågor åt båda håll.
Vi har varit medsökande i Culturing Roslagen ett projekt tillsammans med Järnboden och
Holmens konstförening och beviljats vissa medel som ger större möjligheter till
verksamheter. Projektet pågår även 2013 och handlar om att främja kultur och
mattraditioner i Roslagen.
PRO:s arbetsgrupp
En arbetsdag med styrelsen och PRO bakas det till midsommar och den gamla trappan byts
ut och ersätts med en ny trappa. Nybakta bullar serveras de nöjda arbetarna.
Styrelsen har fortsatt som en städgrupp av tre vilket innebär att vi får ansvara för städningen
var tredje månad. Vårstädning gjordes gemensamt. PRO har haft hand om städningen i
övrigt och städat utomhus inför vintern då vi inte lyckats få till en passande gemensam tid..
Biblioteket
Styrelsemedlemmen Britt-Marie Larsson haft öppet sista torsdagen i månaden f.m för barn
och e.m för vuxna. Väl besökt av Hargshamns dagmammor. Utlåningen har ökat avsevärt i
och med detta. I övrigt har biblioteket varit öppet torsdagar 19-20 och främst sköts av Pia
Sjöblom de Grooth Boersma men även haft övriga i styrelsen till hjälp.
Folketshusföreningen har arrangerat en dag med sportlovskul och film en
dockteaterföreställning och en dag då barnen fått måla med efterföljande vernissage i
samband med Luciafirandet. Biblioteket har haft 174 besökare. Det har lånats ut 59
barnböcker och 34 vuxenböcker. Vid evenemangen för barnen har det varit 131 besökare.
Insatser
Det har gjorts en genomgång av vårt medlemsregister för att få det mer lätthanterat. Vi har
ca 100 privatpersoner och 3 föreningar som har andelar i Hargshamns Folketshusförening
U.P.A, Efter beslut har vi tagit in en årsavgift från andelsägarna på 150 kr.
I vår källarvåning vid biljardrummet har vi arrangerat så att vi har en permanent
loppmarknad som vi kan ha öppet vid olika tillställningar.
Sponsorer
De företag och föreningar som sponsrat oss under året har varit: Hargs Hamn, Jaco,
Fiskeföreningen, Pro, Club82, Björsbo Shipping och Vattenfall
Planering framåt
Vi tänker oss att fortsätta vårt samarbete med Hargshamns föräldraförening vilket vi tycker är
extra viktigt för att Hargshamns uppväxande generation ska få en självklar tillhörighet i
Hargshamn nu när de inte längre går i skola här. Då vi ordnar gemensamma
sammankomster träffas alla generationer. De kommer att ha sina sammankomster i Folkets
Hus nu när Hargshamns skola sålts och de inte längre har lokaler att vara i.
För närvarande finns inte många ungdomar i Hargshamn men gruppen förskolebarn är stor
så att på lite sikt kommer det finnas behov av ungdomsverksamhet.

Berättarkvällar i biblioteket med både lokala berättare och de som kommer utifrån är
ytterligare ett sätt att sprida kunskap och föra samtal människor emellan i Hargshamn.
Culturing Roslagen projektet kommer att fortsätta under året med samarbete och olika
evenemang.
Styrelsen
Styrelsens arbete under 2012 har varit ideellt. Ingen ersättning har utgått till någon
styrelsemedlem.
Alla våra evenemang har fått med beröm godkänt men det kunde gärna vara mer folk bara
som hade glädje av det som ordnas. Vi hoppas på att de som trivts hos oss återkommer och
gärna med några i sällskap. Totalt antal besök uppskattas till ca 3-4000. Många som besökt
oss har framhållit hur viktigt det är att vi har en gemensam lokal att träffas i Hargshamn och
att de är så nöjda med styrelsens arbete.
Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla som stöttat föreningen under det
gångna året såväl ekonomiskt som med arbetsinsatser . Föreningen riktar sitt tack till alla
föreningar, företag och enskilda som hjälpt till på olika sätt. Ett stort tack också till alla
besökare som genom sin närvaro gett våra evenemang i Folkets Hus under året en mycket
trivsam atmosfär. Tack också för att ni sprider kunskap om att vår verksamhet finns så att vi
får tillräckligt med publik för att kunna fortsätta att ha olika verksamheter i vårt Folkets Hus.

Styrelsens sammansättning under 2012:
Ordförande Karin Åhström……………………………………………………...
Vice ordföranden Britt Marie Larsson………………………………………………….
Kassör Anders Jarmar…………………………………………………………………
Ledamot Lars Skoglund…………………………………………………………………………..
Ledamot Pia de Grooth Boersma………………………………………………………………….
Suppleant Arto Tanskanen…………………………………………………………………………
Suppleant Martin Eriksson……………………………………………………………………………..

