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Fastighet: C-salen gjordes i ordning genom nya kontrastmarkeringar i trappan ner samt på stolparna i
salen. Räcke till c-salen nerfarten ute monterades. Lokalens handikappanpassning har därmed
godkänts. Både A-salen samt C-salen har nu fått nya fungerande luftvärmepumpar. Trätrapporna ute
samt altanen målades under året.
Hemsidan: www.hargshamn.nu har stadigt ökande antal besökare. Förra året besöktes sidan av 8500
besökare! Glädjande att vi märks även på detta media. Martin Eriksson håller sidan aktuell så att man
alltid kan följa där vad som har hänt och vad som kommer att hända på Folkets Hus i Hargshamn.

Aktiviteter under året i egen regi
Marknader: vi har arrangerat tre marknader i år: påsk-, höst- och julmarknad. Till vår stora glädje har
dessa marknadsdagar blivit alltmer populära, besökarantalet växer stadigt samt intresset att komma
till oss som utställare. Marknaderna är de klart mest lönsamma aktiviteterna vi har inom föreningen.
Midsommarfirande: Tillsammans med föräldrarföreningen ordnades sedvanligt midsommarfirande
med dans och lekar kring midsommarstången; med servering, lotterier, chokladhjul mm. Dagen var
tänkt att avslutas med dans vid campingen, vilket blev omdirigerad till folketshus pga. dåligt väder

Strömmingsfestival: Folkets hus var en av arrangörerna till Strömmingsfestivalen. Föreningen sålde
fika samt bröd med strömmingsflundror i hamnen under dagen samt ordnade en stor
strömmingsbuffé på kvällen. Festivalen avrundades på söndag med kyrkkaffe och boulespel på
Folkets Hus
Teater, konserter: Under året har vi haft två teaterföreställningar genom kulturkarusellen och
riksteatern. Vi har även haft 5 konserter, med både kända etablerade artister samt lokala förmågor.
Alla tillställningarna har varit uppskattade och välbesökta!
Pubaftnar med livemusik: Under året har vi fortsatt med PUB kvällar med livemusik med mycket
varierande framgång. Allt från mycket välbesökta till en kväll där bara en handfull deltagare fick njuta
av bra 60-tals musik. Gemensamt för alla dessa kvälla har dock varit att dansgolvet har varit
välanvänt!
Kulturkaféer: Intentionen har varit att kunna ordna en kulturkafékväll en gång/månad. Det har varit
varierande innehåll under dessa kvällar. T.ex. en reseberättelse från ”seniortågluffarna” då tre
Östhammars bor i åldrarna mellan 60 -90 berättade om sina tågluffarresor i Europa. En annan gång
fick vi höra en föreläsning om det naturliga åldrandet.
Östhammars kulturvecka: Den 8.7 var Hargshamns dag. Folkets hus var skådeplatsen för KIBOM på
dagen samt en musikkväll med Bamboo Beat. Folkets Hus arrangerade en karibisk buffé före
musiken.
Biblioteket: Biblioteket har under hösten flyttats successivt ner till c-salen. Den har varit öppen som
vanligt veckovis torsdagskvällar samt en torsdag/månad även på förmiddag för förskolans
barngrupper. I den nya möbleringen i c-salen ingår också en speciell barnhörna som kan omvandlas
till en teaterscen för både små och stora åskådare och aktörer.
Barnaktiviteter: Britt Marie har fortsatt att ordna barnaktiviteter, ofta i biblioteket, med olika teman.
Det har bl.a. tittats på film och målats. Under en av marknadsdagarna hade man i anslutning till
marknaden en barnteaterföreställning vilket fyllde det nya biblioteket till bristningsgränsen! Året
med barnaktiviteterna fick en magisk slut när Tobbe trollkarl trollade med barn och medföljande
vuxna.
Trädgården: Tack vare bidraget från Föreningslyftet har vi under 2014 och 2015 fått en flygande start
för att utveckla folkets Hus utemiljö. Det har byggts och planterats nya rabatter. En boulebana har
gjorts i ordning. Vi har fått en paviljong som ger lite skugga samt skydd för sommarregnet. Vi har
planterat om stora rabatten vid entrén; grillplatsen har snyggats till mm. Trädgården är ett levande
väsen, därför slutar inte arbetet här. Vi fortsätter att bygga vidare med plankor, blommor och
buskar! Vi fick förlängt tid att redovisa hur vi har använt och kommer att använda beviljade medlen
från Föreningslyftet. Räknar med att vi under våren investerar resterande medlen till trädgården;
med sikte på att under augusti-september ha slutredovisningen klar.
Loppis: Folkets Hus har fått en hel del säljbara varor till vår loppis. Försäljningen sker regelbundet
under marknader, men även alltid när det är öppet på Folkets Hus.
Juntan: Syjuntan har levt lite på sparlåga. Några träffar har det dock varit. Trevliga tillfällen att bara
träffas, prata och fika tillsammans. Vi återkommer med kanske utvecklad verksamhet kring detta.
Fixardagar Under året har vi haft en fixardag/månad. Dessa dagar har använts till arbete inom
fastigheten, trädgården samt förberedelser inför större arrangemang

Uthyrningsverksamhet och återkommande aktiviteter med andra arrangörer
PRO: PRO hyr lokaler för sina större träffar så som kvartalsmöten, årsmöten jul och påsk lunch mm
Club -82: har fortsatt med återkommande danskvällar
Grounding: en träningsform med afrikanska rytmer har under måndagskvällar samlat mellan 4-10
deltagare.
Tovning: Under 7 söndagar har ett antal glada damer träffats, pratat, skrattat, ätit och fikat
tillsammans. Och så har det tovats lite också!
Camping och lägenhet: Mellan 1-4 campingvagnar har hyrt plats under året. Arbetande i hamnen
har bott under sin arbetsperiod på campingen.
Lägenheten hyrs ut vid behov. Annonseringen om denna möjlighet kan förbättras.
Lokalerna har även under året hyrts ut till andra privata tillställningar: bröllop och andra fester, olika
föreningars årsmöten mm.
Hargs Hamn AB har under året haft 4 utbildningsdagar i lokalerna. Då har Folkets Hus föreningen
arrangerat serveringen med frukostfika samt lunch

Verksamheten i siffror:
Under året




Medlemsantalet har ökat från 185 andelsägare till 205, varav 190 betalande medlemmar
Föreningen har genomfört ungefär 35 arrangemang, samt haft ett antal arbetsmöten kring
dessa.
Föreningen har omsatt 316 031 kr

Sponsorer
Östhammars kommun; Hargs Hamn AB; Hargshamns Båtklubb; Hargshamns Bad och
Camping; Björsbo Shipping; Vattenfall; Jaco AB
Ett flertal lokala företag i Östhammars kommun har förutom detta sponsrat oss med fina
vinster till våra lotterier.

Planeringen framåt.
Vi har en hel del planer på framtida verksamhet, i samarbete med andra aktörer samt i egen
regi.
Vi planerar bl.a. firandet av Folkets Hus i höst. Huset byggdes för 90 år sedan och detta ska
givetvis firas på ngt sätt.
Målet är som alltid att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter så att alla kan känna sig
välkomna! Kom gärna med förslag på aktiviteter ni skulle vilja se på Hargshamns Folkets Hus!

Styrelsen har fortsatt att arbeta ideellt. Ingen ersättning utgår till någon av styrelsemedlemmar.
Vi, som många andra, framhåller hur viktigt det är att vi har en gemensam lokal i Hargshamn och
hoppas på att flera kan känna samhörigheten med föreningen och dess verksamhet. Därför är det
viktigt att vi kan fortsätta att samarbeta med flera aktörer inom trakten. PRO Hargshamn har sedan
länge varit en aktiv samarbetspart i att hålla fastigheten i trim samt har medverkat i aktiviteterna. I
samband med Strömmingsfestivalen flera föreningar samverkat. Denna ökade samverkan har vi alla
nytta av i trakten!
Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Tillsammans kan vi utveckla Folkets Hus och dess
verksamhet.
Tack till er alla som har bidragit med arbetsinsatser och stöttat föreningen ekonomiskt under året!
Stort tack till alla er som besökt Folkets Hus arrangemangen och gjort dem till de trivsamma
händelser de har varit.
Hargshamn mars 2016
Styrelsen

