Styrelse- och verksamhetsberättelse
Hargshamns Folkets Hus förening U.P.A 2013.
Möten
Styrelsen har haft 11 stycken protokollförda möten under 2013 samt några planeringsmöten
för verksamheten
Fastigheten
I fastighetsarbetet under 2013 lades det mycket fokus på brandlarm och utrymningsvägar.
•

Brandlarmet byggdes ut så att läktare och lägenhet blev godkända att hyra ut igen,
systemet kompletterades så att B-sal samt C-sal blev utrustade med brandlarm. All
koppling av branddeckare gjordes med hjälp av Göran Fredriksson, David Carlsson,
Arto Tanskanen och Peter Jansson.

•

Urymningstrappa platsbyggdes med hjälp av Christer Jansson och Ulf Jansson under
ledning av Peter Jansson. Sune Jansson var med att lyfta upp trappstativen med
hjullastare som vi fått låna av Jaco fabriks AB. Även Kurt Holmstedter var med vid
trappbygget.

•

Arto Tanskanen monterade dörr från köket vid lägenheten ut till trappan på
övervåningen.

•

Arto Tanskanen monterade in en ny rustad dörr till C-salen.

•

Under ledning av Arto Tanskanen rustades verandataket, ett större arbetslag med
många snickarkunniga medlemmar deltog

•

Några mindre insatser är gjorda med inriktning på handikappanpassning så som
krokar som monterades på angiven höjd i entrén samt tryck/drag stång på
handikapptoaletten.

•

Ett stort arbete påbörjades med nerfart till C-salens ytterdörr. Peter Jansson och
Fredrik Carlquist började grundarbetet med grävmaskin efter att fått kabelanvisningar och mark-lov från kommunen. Sune Jansson och Arto Tanskanen
fortsatte arbetet med att sätta upp stödmur och lägga plattor med hjälp från Kurt
Holmstedter och Olle Eliardsson.

•

A-salens golv slipades och behandlades av några medlemmar från PRO och
Folketshus.

Uthyrning
Under 2013 har de stadigvarande hyresgästerna PRO haft 19 sammankomster, Club 82 18,
danser med totalt 1115 besökare, Grounding 20 ggr, med 120besökare. Hargshamns
utvecklingsgrupp har haft 4 sammankomster , båtklubben 1 , fiskeriföreningen 1. Privata
hyresgäster har hyrt hos oss vid 6 tillfällen.
Folkets Hus stod för servering och fika vid en utbildningsdag för hamnen med 30 besökare.
Ansvaret som uthyrare har varierat och den mobila telefon cirkulerat.

Camping
3 husvagnar har stått uppställda under några månader av vinterhalvåret där arbetande i
hamnen bott under sin arbetsperiod i Hargs Hamn. Lägenheten har hyrts ut vid några
tillfällen, fram till brandskyddet sa ifrån om uthyrning
Aktiviteter
Folkets hus har haft ett midsommarfirande samarrangerat med Hargshamns
Föräldraförening då Folkets Hus bl.a haft hand om serveringen, chokladhjul m.m. Antalet
besökare har ökat varje år och är nu uppe i flera hundra. Vi har även samarrangemang med
Föräldraföreningen och lokal kör vid Lucia denna gång följt av en danskväll med lokalt band
och PUB.
I musikveckan hölls en lindyhopkurs med ca 20 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. Musikbussen kom med trubaduren Calle Kristiansson
och vi hade servering med ca 40 besökare.
En dag med tovningskurs med …deltagare
I övrigt har vi fortsatt traditionen med marknad vår och höst samt en julmarknad.
Höstmarknaden besöktes av Dialogturne'n. Vi har ytterligare förbättrat den permanenta
loppmarknaden i vår källarlokal och den hålls öppen vid våra olika arrangemang. Alla
tillställningarna har fungerat bra och varit uppskattade av såväl besökare som handlare. Ett
par handra besökare till varjetillfälle.
Vi har fortsatt med berättarkvällar och haft 4 stycken. Vårens ämnen Pippi i söderhavet
berättat av äventyraren Joakim Langer samt Signhild Backström som berättade om sin
uppväxt på Värlingsö i ett fullsatt bibliotek. Hösten innehöll en levadegjord berättelse av
Anders Rubin om pastor Jansson och Bishop Hill samt en finstämd kväll med poesiläsning.
Besöksantal från 10 -50.
Vi har haft 4 danskvällar med lokala band och Pub . En konsert och work shop med
Brasilianska musiker. En spelmansstämma med berättelser om lokala spelmän kopplat till
järnvägens tillkomst.
En 70-talsfest på våren och en Halloweenfest med många utklädda och festlig stämning. En
Pub med två musiker som spelade irländskt så att stämningen var på topp med mycket dans
Efter Valborgsmässoelden blev det en danskväll i Folkets Hus med PUB.
Vi har varit medsökande i Culturing Roslagen ett projekt tillsammans med Järnboden och
Holmens konstförening och beviljats medel som givit större möjligheter till annonsering inför
vår verksamhet. Projektet handlade om att främja kultur och mattraditioner i Roslagen.
Folkets Hus genomförde ett omfattande heldagsprogram med matworkshop i afrikansk
matkonst som serverades vid påföljande festkväll. Där var också ett program där barn
tillsammans med sina föräldrar fick bekanta sig med Afrika och afrikans musik.
Kalousch, en grupp med rötter i Afrika gav en konsert liksom även kvinnogruppen Kibom. På
kvällen afrikans mat och dans och festkväll då de båda grupperna spelade och även
gästartister var inbjudna. Ett mycket lyckat program med ca 100 besökare
Vårt samarbete med Östhammars teaterförening och Friteatern blev föreställningen "Bortom
allt förnuft"då det var fullsatt med ca 100 besökare. Mycket uppskattat musikaliskt och med
mycket skratt.
En buggkurs i samarbete med Hargs IK startade upp under hösten med ca 25 personer
både från Hargshamn och omgivningarna i full fart på dansgolvet.
Vi har deltagit i Utvecklingsgruppens träffar för föreningar och företagare i Hargshamn.
Fritidsnämnden informerade föreningar om Föreningslyftet.

Folketshus har också ingått i ett projekt "Hargshamn dansar och ler" som innburit att en
grupp jobbat med förbättringar av vår ljudanläggning. Ett projekt som pågår in i 2014.
PRO:s arbetsgrupp
PRO har haft två städgrupper under 2013
Styrelsen har fortsatt som en städgrupp av tre vilket innebär att vi får ansvara för städningen
var tredje månad. Vårstädning gjordes gemensamt. Medlemmar från PRO har deltagit i
arbetet med fastigheten i övrigt.
Biblioteket
Styrelsemedlemmen Britt-Marie Larsson har haft öppet sista torsdagen i månaden f.m för
barn. Väl besökt av Hargshamns dagmammor. Utlåningen har ökat avsevärt i och med detta.
I övrigt har biblioteket varit öppet torsdagar 19-20 och detta har Föräldraföreningens
medlemmar delat på. Folketshusföreningen har arrangerat en dag med sportlovskul och film
och en dag då barnen fått måla samt en med pepparkaksbak. Förskolan visade upp sina
alster och berättade om sin verksamhet i sambans med vår julmarknad . Biblioteket har haft
303 vuxna besökare och 120 barn. Det har lånats ut 297 böcker.
Insatser
Vi har ökat vårt medlemsantal och har nu ca 120 privatpersoner och 3 föreningar som har
andelar i Hargshamns Folketshusförening U.P.A, Vi har förbättrat vårt medlemsregister så
det blivit mer lätthanterligt. Hemsida och medlemsregister sköts av Martin Eriksson en f.d
styrelsemedlem
Sponsorer
De företag och föreningar som sponsrat oss under året har varit: Hargs Hamn, Jaco, Björsbo
Shipping och Vattenfall. Vi har även blivit sponsrade av lokala företagare till våra lotterier.
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. Föräldraföreningen har fortsatt 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.
Berättarkvällarna är framöver Kultur kafe¨'i biblioteket och vi bjuder in personer från
närområdet som kan ha något att berätta.
Vi planerar att arbeta för att få en finare trädgård något som inte tidigare lagts ner så stort
arbete på.
Vi vill fortsätta samarbetet med Östhammars teaterförening och få föreställningar till oss. I
övrigt planeras fortsatt verksamhet som tidigare med ett brett utbud så alla ska kunna känna
sig välkomna.
Styrelsen
Styrelsens arbete under 2013 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…………………………………………………………………
Ledamot Peter
Jansson………………………………………………………………………………………….
Suppleant Arto Tanskanen…………………………………………………………………………
Suppleant Kenny Samuelsson……………………………………………………………………

