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Styrelse- och verksamhetsberättelse
Hargshamns Folkets Hus förening U.P.A 2014.
Möten
Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda möten under 2014 samt ett antal planeringsmöten
för verksamheten
Fastigheten
I köket så har vår frys fått en bättre placering än tidigare och en för oss ny spishar installerats
Ny dörr är monterad till C-salen. Nerfarten till C-salen belades med trädgårdsplattor och ett
staket samt tak monterades. En ny engrepps-blandare monterades på handikapptoaletten och
en utslagsvask monterades i den andra toaletten. I A-salen så har golvet slipats och
behandlats. Handikapp parkerings rutor har målats samt nivå markeringar vid entrén.
Uthyrning
Under 2014 har de stadigvarande hyresgästerna PRO haft minst 6 sammankomster, Club 82
har haft 9 danser med totalt 799 besökare, Träningsformen Grounding har varit 26 ggr med
ca 150 besökare, båtklubben och fiskeriföreningen har hållit sina årsmöten i Folkets Hus.
Privata hyresgäster har hyrt hos oss för bröllopp och födelsedagsfester. Folkets Hus stod för
servering och fika vid en utbildningsdag för hamnen arbetare vid tre tillfällen med totalt ca 90
besökare.
Sex fulltecknade tovningskurser har hållits av styrelsemedlemmen Liisa Ristikartano där
Folkets Hus stått för en sopplunch.
En workshop i trumning med ca 15 deltagare. En stor auktionsfirma hyrde in sig hos oss för
en kvalitetsauktion i juni. Fantastiskt att se hur Folkets Hus förvandlades med allt de hade
med sig.
Ansvaret som uthyrare har varierat inom styrelsen och den mobila telefon har cirkulerat.
Camping
3 husvagnar har stått uppställda under några månader av vinterhalvåret där arbetande i
hamnen bott under sin arbetsperiod i Hargs Hamn. Därutöver har vi haft endast tillfälliga
campinggäster.
Vår lägenhet har hyrts ut vid några enskilda tillfällen samt sammanhänhgande några månader.
Aktiviteter
Folkets Hus har deltagit i ett samarrangemang kring Valborgsmässoafton där Folkets Hus stått
för att ha danskväll med PUB efter brasan.
Folkets hus har haft ett midsommarfirande samarrangerat med Hargshamns Föräldraförening
då Folkets Hus bl.a haft hand om serveringen, lotterier, chokladhjul m.m. Antalet besökare
har ökat varje år och är nu uppe i flera hundra. På kvällen arrangerades ihop med Hargshamns
Bad och Camping och Hargshamns Båtklubb ett program nere vid badstranden med en
orkester som spelade dansmusik och de gästande kunde dansa på bryggor som var upplagda
på land. Detta var ett trevligt inslag i det vackra vädret och kan nog komma att bli tradition.
Vi har även haft samarrangemang med Föräldraföreningen och lokal kör vid Lucia följt av en
danskväll med lokalt band och PUB.
I musikveckan höll den lokala gruppen Kibom och Folkets Hus en Groundingkurs med ca 20
deltagare som rörde sig till trummor samt en välbesökt barnteaterföreställning. Detta följdes
av en eftermiddagsföreställning med Django Reinharts musik till enklare servering. På
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kvällen gavs en kvällsföreställning med Irländsk musik. Folkets Hus hade då medlemspub på
vår läktare och våra olika evenemang hade många besökare.
.
Vi har haft tre konserter som dragit publik. Konsertkarusellen med Ale Möller var en kväll
som många tycker var mäktig. Musikalitet och lekfullhet i en härlig blandning. I övrigt ett
program med visor med Dan Anderssons texter och ett annat med Allan Edwalls sånger.
Båda fint framförda program som var välbesökta.
I övrigt har vi fortsatt traditionen med marknad vår och höst samt en julmarknad.
Höstmarknaden besöktes av de politiska partierna då det var valår detta år. Våra marknader
har även blivit vernissagetillfälle för våra konstutställningar. Höstens marknad ställde den
världskände silversmeden Olle Ohlsson ut sina fantastiska målningar. Denne är lokalt boende
och besökte oss även tidigare för ett kulturkafé. Alla tillställningarna har fungerat bra och
varit uppskattade av såväl besökare som handlare. Ett par handra besökare till varje tillfälle.
Vår loppmarknad fyller en funktion även om inkomsten därifrån inte är så stor då den tillförs
nya alster för försäljning genom att folk på trakten tänker på oss när de vill skänka bort
säljbara saker de inte behöver längre.
Vi har haft kulturkafé' vid 4 tillfällen med lokala berättare samt boktema. Inte så många
besökare men väldigt trevlig stämning.
Vi har haft 5 danskvällar med lokala band och Pub. Av dessa var 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 sommaren startade vi upp juntakvällar en gång per månad för att träffas och hantverka
tillsammans. Här tillverkades bl.a sandormar att lägga i fönstren för att få ner draget från
fönstren i vårt hus.
Vårt samarbete med Östhammars teaterförening ledde till att vi bjöd in teaterföreningen till
föreställningen " Tonkrocken" Som handlade om att opera och visa möts. Det var 80 besökare
och vi hade servering i pausen. Mycket uppskattat musikaliskt
Buggkursen i samarbete med Hargs IK fortsatte under våren med ca 25 personer både från
Hargshamn och omgivningarna i full fart på dansgolvet.
Vi har deltagit i gemensamma träffar för föreningar och företagare i Hargshamn.
Trädgårdsprojektet
Trädgårdsprojektet fick sin början när Folkets Hus hade besök av kommunen och vi fick höra
om möjligheterna att söka bidrag till olika projekt i föreningarna. Vi sökte och fick bidrag
från Leader UROSS och Föreningslyftet totalt blev det 56 000:varav 30 000;. skulle användas senast augusti 2014.
Vår tanke har varit att försköna utemiljön kring Folkets Hus, göra den till en attraktiv
samlingsplats för närboende och besökande., göra det möjligt att samlas där kring olika
aktiviteter. Eller att det bara skulle vara ett trevligt utflyktsmål; en anhalt i promenadrundan i
byn.
Första året har vi använt hälften av beviljade medlen. Det mesta har gått åt till att köpa grus,
jord och virke. Plus lite växter av olika slag.
Första året kom vi i gång med grillplatsen och boulebanan samt en del rabatter.
Andra året kommer vi att fullfölja planteringarna i rabatter samt i de blomsterlådor som
tillverkades under hösten och i lådor vi har fått från kommunen.
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Beviljade medlen gjorde det möjligt att starta arbetet i trädgården med full fart, men tanken är
givetvis att trädgården kommer att vara ett levande inslag i Folkets Hus föreningens liv.
Alla trädgårdsintresserade är välkomna till att medverka i detta arbete med sina idéer och sin
arbetskraft!
PRO:s arbetsgrupp
PRO har haft en städgrupper under 2014, i övrigt har Folkets Hus styrelsen skött städningen
själva och styrelsen har fortsatt som en städgrupp av två vilket inneburit att vi fått ansvara för
städningen varannan månad. Vårstädning gjordes gemensamt. Medlemmar från PRO har
deltagit i arbetet med fastigheten i övrigt.
Biblioteket
Styrelsemedlemmen Britt-Marie Larsson har haft öppet för barn f.m sista torsdagen i
månaden. Väl besökt av Hargshamns dagmammor. Utlåningen har ökat avsevärt i och med
detta. I övrigt har biblioteket varit öppet torsdagar 19-20 och detta ansvar har
Föräldraföreningens medlemmar delat på. Folkets Husföreningen har arrangerat en dag med
sportlovskul och film och en dag då barnen fått måla samt en med pepparkaksbak..
Biblioteket har haft 170 vuxna besökare och 130 barn. Det har lånats ut 200 böcker.
Insatser
Vi har ökat antalet andelsägare och tillika medlemmar under året med 23 stycken. Antalet
andelsägare är nu 185. Av dessa är 172 aktiva medlemmar, dvs. sådana som betalar årlig
medlemsavgift. 167 av dessa är privatpersoner och 5 är föreningar. Vårt medlemsregister
sköts fortsatt utmärkt av Martin Eriksson en f.d styrelsemedlem
Sponsorer
De företag och föreningar som sponsrat oss ekonomiskt under året har varit: Hargs Hamn AB,
Hargshamns Båtklubb, Hargshamns Bad & Camping, Björsbo Shipping och Vattenfall. Jaco
AB har sponsrat oss med material. 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.
För närvarande finns inte många ungdomar i Hargshamn men gruppen förskolebarn är stor så
att på lite sikt kommer det finnas behov av ungdomsverksamhet.
Kultur kafé¨' i biblioteket har haft ett lågt deltagande men ändå varit trevliga. Kan vi utveckla
dessa? Vi arbetar vidare för att få en finare trädgård med hjälp av ekonomiskt bidrag från
föreningslyftet 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 2014 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
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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 2014:
Ordförande Karin Åhström……………………………………………………...
Vice ordföranden Britt Marie Larsson………………………………………………….
Kassör Anders Jarmar…………………………………………………………………
Ledamot Lars Skolund…………………………………………………………
Ledamot Pia de Grooth Boersma………………………………………………
Ledamot Peter Jansson…………………………………………………………
Ledamot Liisa Ristikartano …………………………………………………….
Ledamot Beatrice Almström ………………………………………………………
Suppleant Arto Tanskanen…………………………………………………………
Suppleant Kenny Samuelsson………………………………………………………

