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Hemsidan: www.hargshamn.nu sköts på ett föredömligt sätt som tidigare av Martin
Eriksson.
Hemsidan har under 2017 haft 11004 besökare. Från starten 2008 har hemsidan
haft över 50 000 besökare!
Fastighet:
Ansvariga för fastigheten har under året arbetat med ett flertal projekt.
Livsmedelsinspektionen hade kontroll av lokalen och hade vissa önskemål för att köket skulle
bli godkänt. Bl.a. behövde det ordnas i förrådet, en fördelning av rena förrådsdelen samt
omklädningsrum för kökspersonalen. Efter detta samt efter mindre målningsarbeten är
köket numera godkänt för vår serveringsverksamhet.

Ingången till campingköket och duschen har snyggats till och pannrummet har målats och
fått förvaringsplatser för städutrustning.
Allt det praktiska arbetet i fastigheten, ute och inne, har skötts av styrelseledamöter,
medlemmar i folkets hus föreningen och andra intresserade från andra föreningar i
Hargshamn under månadsvisa fixardagar.
Vi har köpt dator/skrivare/kopiator samt internetanslutning
Loppis
Loppis har fått en rejäl ansiktslyftning. Det har rensats ordentligt i varulagret!
Tack vare mycket bra ordning i lokalerna har även försäljningen ökat. Det är så lätt att
botanisera och göra fynd där nu. Loppis håller öppet alltid när det händer ngt i Folkets Hus.
Och det är ofta!
Vi har fått mycket och bra varor från medlemmar och andra. Hela försäljningen är med andra
ord bara plus!
Biblioteket:
Biblioteket har öppet torsdagar mellan 18 – 19. Man även möjlighet att titta in där när
Folkets hus har öppet p.g.a. andra aktiviteter.
Det har blivit allt färre som besöker och använder biblioteket. Det är synd att inte fler har
hittat till biblioteket! Vi har ett bra urval av böcker. Kommunens bibliotek byter ut böckerna
var tredje månad.
Under 2017 har 95 personer lånat totalt dryga 150 böcker
Trädgård
Vi fortsätter att jobba med att utveckla trädgården. Inga större nyheter men det krävs att
man har ständig tillsyn av den. Under året har vår trädgårdsmästare Britt Marie haft god
hjälp av en campinggäst. Björn Karlsson har varit med och vattnat och rensat ogräs och haft
allmän översyn av trädgården tillsammans med Britt Marie. Vi kommer att sakna denna hjälp
nästa sommar om han inte kommer tillbaka!
Camping och lägenhet
Arbetare från hamnen har fortsatt att hyra campingplatser under året i samma omfattning
som tidigare. Likaså har lägenheten varit uthyrd långa perioder till arbetare från hamnen.
Denna uthyrningsverksamhet har gett ett välbehövligt tillskott i föreningens kassa!
Servering
Folkets Hus fick under året, februari, serveringstillstånd. Vi har numera fullständiga
rättigheter att servera alkoholhaltiga drycker i samband med matservering.

Vi har genomgått kunskapsprov om alkoholservering samt vad som krävs av oss i samband
med det. Lokalerna har synats i sömmarna och har blivit godkända. Och nu i slutet av året
har vi kämpat med restaurangrapporten där det hela har redovisats i siffror!
Detta har inte varit helt enkelt vare sig för oss själva eller för dom som hyr lokalerna till
privata tillställningar.
Eftersom lokalen är registrerad som en restaurang med serveringsrättigheter bär vi som
uthyrare större ansvar.
Folkets hus har rättigheter till att ordna en tillställning med mat o dryck och som kan vara
öppen för allmänheten. Dom som hyr lokalerna kan göra det under samma förutsättning
som krävs av slutna sällskap. Alltså det måste vid ett eventuellt kontrollbesök från
kommunen kunna visas namnlista på närvarande gäster. Egentligen inte mera komplicerat
än vad man skulle veta om man bjuder in till fest hemma hos sig. Då vet vi ju alla vilka som
kommer.
Aktiviteter under året i egen regi.
Av årets större arrangemang kan nämnas 3 marknadsdagar och midsommarfesten. Vi hade
även detta år en heldag på temat afrikansk kultur och mat.
Världens barngala under hösten inbringade stort bidrag till Världens Barn. Nettovinsten från
Folkets Hus blev 9678: - vilket donerades i sin helhet till Världens Barn. Lokala företag hade
lovat att bidra med minst lika mycket som Folkets Hus kunde samla ihop under dagen. Totalt
blev det 22 000 som donerades från Hargshamn till Världens Barn. Lite stolta var vi när
denna summa var mer än 1/3 av Östhammars kommuns totala bidrag till Världens Barn!
Dagen var SUCCE!! Huset var fylld av besökare av alla åldrar. Unga som gamla uppträdde
från två scen. Detta var något som vi kommer att göra om!
Strömmingsfestivalen som organiseras i samarbete med alla aktiva föreningar i
Harg/Hargshamn har också blivit en happening som når folk från när och fjärran!
Ekonomiskt är den också en stöttepelare för Folkets hus föreningen. Den aktiviteten som
avgjort gav största vinsten till vår verksamhet. Den var också det som aktiverade största
antalet av medlemmar. Alla behövdes! Och det finns utrymme för fler att delta. Den här
gången var allt samlat till Båtklubbens område. Folkets Hus hade hand om all servering.
Strömmingstallrik, korvförsäljning och vanligt kaffe med fikabröd.
Vi har som vanligt även haft ett antal teaterföreställningar, barnteater, konserter och
konstutställningar.
Fr. Elvis en föreställning med Från TV känt tjejband drog igång året med dunder och brak.
Huset var fullt till bristningsgränsen! Så roligt!
Det nya för året har varit Fredagsmys. Under några fredagar har vi haft musikunderhållning
av olika slag. Samt serverat mat innan föreställning. Tiderna har varit satta så att man skulle
kunna åka till Hargshamn med buss och kunna åka hem efter föreställningen med buss.

Höstens stora framgång var en amatörteaterföreställning från Heby Folkets Hus. De spelade
upp en komisk musikteater ”Sven Ingvars Story” som byggde på texterna och musiken av
det nu bortgångna dansbands musiker.
Under 3 dagar i maj hade vi besök av en lokal amatörteatergrupp som gav en föreställning
”Änglasoppa” Till föreställningen serverades givetvis en himmelsk god soppa!
Andra artister som vi har haft nöjet att se hos oss under året har varit:
Cecilia Kylling som sjöng Björns Afzelius låtar, Jörgen Anderstig som hade en
fredagsmyskväll med Django Reinhards musik; Ragnhild Sjögren som sjöng 30-40 tals blues;
Nina och Jon som hade en föreställning med tonsatta krönikor.
”Ludde och hans vänner” roade dom yngre och en teater från teaterkarusellen, ”Sarajevo
Big Bang” var en teaterföreställning för de äldre.
Tre minnesvärda utställningar vi också haft: En fotoutställning från Nord och Sydkorea av
Maria Langer; en utställning av far och son Kurt och Bent Nyberg, samt en utställning av
Sverre Sverredahl.
Under året har vi haft både danskurser och danskvällar.
Kurser i Bugg och gammeldans gick under året ett antal gånger. Vi hade också en endagskurs i finsk tango och salsa under ledningen av Matti Alenius.
Danskvällar med Blixters och Q-Cuts samt Tommy Ferms orkester med och utan Ari
Haatainen har fått i gång den dansanta publiken i Hargshamn med omnejd. Det äldsta
dansparet kom dock från Uppsala. Ett par i 87-90 års ålder kom och dansade glatt till Blixters
rockiga musik! De trodde att det var en vanlig Club82 kväll och blev lite överraskade. Lite
mera fart än de hade förväntat sig!
SyLan´s sömnadskvällar har fortsatt under året med varierande antal deltagare.
Uthyrningsverksamhet och aktiviteter med andra arrangörer
Huset har hyrts ut till olika privata tillställningar som tidigare. Likaså har lokalerna använts av
andra föreningar: PRO, Båtklubben, Club 82 mm.
Vi har haft veckovisa träningspass till afrikansk musik i form av Grounding samt haft 5 helger
med tovning.
Under året hade vi 4 dagar med YIN YOGA
Även om lokalerna har varit väl använda så finns det utrymme för fler att anmäla sig och
boka lokalerna! Helgerna är ofta bokade men det finns för det mesta utrymme för fler att
använda lokalerna under veckodagarna och inte minst under dagtid.

Verksamhet i siffror:
Medlemsantalet:
Betalande medlemmar 228
Under året fick vi 21 nya medlemmar
Arrangemanget i siffror:
Vi har ordnat ca 35-40 arrangemang helt eller delvis i egen regi. Alla dessa har inneburit även
planeringssammankomster inför och städningsinsatser efteråt.
Årets överskott: Överskottet för året blev 95 879: - varav 40 000: - stipendiet från Carl G
Beck Friis Stiftelse för naturvård

Våra visioner för Folkets Hus







Ökad samverkan med andra aktörer på orten. Vi har bra och tät samarbete med PRO
vars medlemmar på mycket aktivt sätt arbetar på Folkets hus.
Strömmingsfestivalen är redan en sådan samverkansaktivitet där de flesta föreningar
medverkar.
Eventuellt ha en gemensam höstfest med alla föreningar på orten. Ett slags
hemvändarfest eller Familjefest.
Att kunna göra det enklare för intresserade att delta i verksamheten. Att kunna ta
emot de förslag som vi får och genomföra tillsammans med intresserade
initiativtagare.
Öka möjligheten att aktivt delta i arbete utan att för den skull känna för att man
måste vara medlem i styrelsen!

Planering framåt: Vi har hittills haft tre marknader/år.
Här finns det en del att göra. Kanske att ha mera differentierade teman för dessa marknader.
Kommande Påskmarknaden t.ex. kommer att vara en PÅSKLOPPIS. Där tyngdpunkten är ju
loppis.
Gärna med några aktörer ute. T.ex. har vi preliminärt fått löfte från en som säjer brända
mandlar att vara med. Kanske några fler med mat, Raggarö Fisk? Att vi själva grillar ute?
Höstmarknaden skulle kunna vara en familjefest, vilket det egentligen redan är. Och kanske
ett gemensamt arrangemang för alla föreningar. Det har också önskats att höstmarknaden
skulle flyttas fram till andra helgen i september.
Julmarknaden skulle vara en renodlad hantverksmarknad där vi säljer hantverk, bakverk och
annat ätbart.

Vi bör också bli bättre på marknadsföring. Den bästa reklamen är så klart nöjda medlemmar.
Och vi hoppas att dom som är nöjda även kan vidaresända sina positiva vibbar om
Föreningens verksamhet med alla tänkbara medier. T.ex. att sprida via Facebook grupper
mm information om våra arrangemang.
Sponsorer:
Östhammars kommun har på många sätt bidragit till Föreningens ekonomi och det tackar vi
för!
Restaurang Zorbas har donerat även i år en middag för två som pris på våra lotterier.
SKB och Hargshamn AB samt Björsbo Shipping har på olika sätt bidragit till
föreningsverksamhet.
Carl G Beck Friis Stiftelse för naturvård och hembyggdkultur förärade oss i början av året
med ett stipendium på 40 000: - med motivering: ”Från slumrande Folkets Hus till ett nytt
uppvaknande med nya aktiviteter vilka samlar såväl gammal som ung.”
Vi blev även nominerade till årets förening och fick delta i tillväxtgalan i Gimo. Vilken ära!
All denna uppmärksamhet var desto roligare när vi fick höra att både stipendiet och
nomineringen till årets förening var initierade av medlemmar från Folkets Hus Föreningen!
Samtidigt kan vi också notera att allt flera medlemmar deltar aktivt i arbeten kring folkets
hus inne och ute, före under och efter aktiviteterna.

Föreningen sjuder av liv och även om vi inte fick priset för årets förening, så kan vi nog alla
känna att vi är det:
ÅRETS FÖRENING

