HÅLLNÄS SOCKENRÅD INFORMERAR
Juli 2018

Hej på er,
Hoppas ni har det bra i sommarvärmen och att ni har haft tid att kolla in vår fina
hemsida hallnas.info.
Lägg den gärna som startsida så är ni alltid uppdaterade på vad som händer just nu.
Onsdag 8 augusti kl.18:00-20:00 kommer vi att arrangera en valdebatt på Gröna Lund.
Den huvudsakliga frågeställningen är; Hur skapar ni i politiken hållbara förutsättningar
för en fortsatt levande landsbygd i Hållnäs?
Moderator;
Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis Tierp/Älvkarleby
Debattörer;
Sara Sjödal (C)
Mimmi Westerlund (KD)
Alexander Karlsson (V)
Joachim Stormvall (MP)
Sarah Näslund (L)
Åsa Sikberg (M)
Bengt-Olov Eriksson (S)
SD har inte meddelat om de skickar någon än

Vad är Hållnäs Sockenråd?
Sockenrådets medlemmar räknas alla som
är folkbokförda eller fritidsboende i Hållnäs
socken. Rådet, som är religiöst och politiskt
neutralt, har till uppgift att verka för
Hållnäs utveckling i fråga om sysselsättning
och service med hänsyn till natur och

Vi hoppas på stor tillströmning av både fast- och fritidsboende med bra frågor till våra
politiker! Maila gärna dina hjärtefrågor i förväg till: framtid@hallnas.info

miljö, under beaktande av de kulturella

Hållnäs framtid – Tema inflyttning/bo kvar och skola
Den 3 juni bjöd vi i Sockenrådet in till ett uppföljningsmöte vid Klippan i Slada hamn.
Mötet var inte så välbesökt, kanske på grund av att det var den varmaste dagen
hittills för sommaren. Men det var en engagerad skara som samlats och hade fina
samtal. Det blev väldigt goda diskussioner och ett givande material som vi nu kan
fortsätta jobba med. En sammanställning över vad vi kom fram till finns på baksidan av
detta utskick.
Under hösten kommer vi bjuda in till ett nytt möte där vi fördjupar oss ännu mer i det
material vi tillsammans arbetat fram och förhoppningsvis får vi fram flera
arbetsgrupper som själva kan jobba vidare med olika punkter.

rådet samverka med organ och instanser

Hållnäs framtid – Tema Bredband
Det upprop som Sockenrådet fick till uppgift att genomföra, där vi fick in 250 namn,
gav ingen märkbar effekt hos IP Only. Sockenrådets styrelse har trots allt valt att inte
uppmana till hävning av fiberbeställningen hos IP Only. För de som själva vill häva sin
beställning så kan Sockenrådet ge en vägledning om lämplig skrivning.
Maila i så fall till: info@hallnas.info

värdena. För att fullgöra sina uppgifter ska
på olika nivåer.
Då Sockenrådet inte har några egentliga
medlemsavgifter så tar vi tacksamt emot
frivilliga bidrag för att bekosta vår
verksamhet. Skicka då till PG 471 57 49-0
Ordförande: Åsa Norling, Hållen
Vice ordf: Svenny Hellström, Klungsten
Sekreterare: Lasse Larsson, Edvalla
Kassör: Linda Wickström, Barknåre
Ledamot: Roine Henriksson, Skaten
Ledamot: Gert Evaldsson,Fågelsundet
Ledamot: Lars-Peter Hållstrand,Vavd

Positiva nyheter i bredbandsfrågan är att Telia , genom egna bolaget Zitius, har
genomfört en försäljningskampanj i delar av Hållnäs som gäller fiberinstallation. Att
döma av antalet skyltar som kommit upp utefter vägarna har försäljningen varit god.
På sidan: www.fibertillalla.se kan du teckna avtal eller anmäla intresse.
Telia/Zitius behöver även de en viss volym för att kunna leverera fiberlösning men även
med stor försäljningsframgång så ska vi inte förvänta oss en färdig anslutning förrän
tidigast våren 2019.

Ledamot: Per-Gunnar Wahlgren, Årböle

Hållnäs framtid – Tema Marknadsföring/kommunikation
Vår hemsida är under ständig utveckling och uppdatering och nu söker vi alla
Hållnäsföretag som vill finnas med på sidan.
Maila info om ditt företag, gärna vad ni kan utföra för tjänster, till; framtid@hallnas.info

Revisorer: Mats Jansson och Per Andersson

Se aktuell information: www.hallnas.info

Ledamot: Elin Fredriksson, Göksnåre

Valberedning: Annette Thorell och Daniel
Karlström

Oss når du på mail: info@hallnas.info
Möt oss även på Hållnäs Marknad den
25/8 samt vid vallokalen den 9/9

HÅLLNÄS SOCKENRÅD INFORMERAR

Under mötet 3 juni delades alla in i mindre grupper och samtalade/diskuterade utifrån fem frågeställningar;
•
•
•
•
•

Hur skulle skolan kunna profilera sig och marknadsföra sig?
Hur skapar vi bostäder och utnyttjar bäst de som är befintligt?
Hur kan vi marknadsföra Hållnäs?
Hur får vi ännu mer fart på företagande och sysselsättning?
Vad skulle kommunen kunna hjälpa oss med?

Här kommer en sammanställning av anteckningarna från stormötet 21:a april 2018:
Hur
skulle
skolan ordning,
kunna profilera
signämndes
och marknadsföra
Hurförst
får vi
ännu
(Ingen
inbördes
det som
fler än två sig?
gånger står
i fet
stil) mer fart på företagande och sysselsättning?
Natur- och miljöskola profil
Grön flagg
Bygga ett pedagogiskt centrum kring Naturskola med t.ex.
lärorika naturstigar med olika stationer anpassade efter olika
åldrar
Elever från andra skolor kommer till oss, samarbeta
Undervisning genom att besöka platser i Hållnäs t.ex.
naturreservat, hällristningar, solur, runstenar, havet och flora
Ha djur i anslutning till skolan (Hjälp av Upplandsstiftelsen?)
Ha t.ex. biologi lektioner med närhet till djur och natur
Läxfri skola (längre skoldag)
Sommarkollo
Hur skapar vi bostäder och utnyttjar bäst de som är
befintligt?
Få byggföretag att satsa på bostäder i Hållnäs
Samordna så bönder säljer mark för husbyggen
Bostadsgrupp som kan inventera vilka hus som finns för
uthyrning, lägga upp dessa på vår hemsida
Försöka få hussäljare att sälja till köpare som vill bo
permanent
Marknadsföra Hållnäs t.ex. i Forsmark och andra stora
företag i närheten
Skapa seniorboende för friska äldre som i sin tur frigör hus
Boendet får gärna ha frisör, fotvård och samlingslokal m.m
Fråga runt i Hållnäs om intresse finns och vad som önskas
Hur kan vi marknadsföra Hållnäs?
Blocket annons - Facebook
Bra hemsida och få den att synas
Marknadsföra mot Forsmark och slutförvaret
Framhålla att Hållnäs är nära Gävle, Uppsala, Arlanda
Få filmskapare att göra naturprogram i Hållnäs
Leta efter bidrag som vi kan söka för att utveckla
Synas hos stora företag runt omkring - rekryterings företag
Gästhamnar
Lokala marknader/butik med lokalproducerade produkter
Öka turistnäringen som gör reklam
Dra nytta av platser som folk känner till t.ex. Ängskär

Besöksnäring, gröna näringar
Utveckla turismen - Bussturer
Hushållsnära tjänster
Öka turistnäringen – fler campingar
Fler restauranger vid havet
Marknadsföra naturreservaten
Decentralisera kommunen, flytta ut jobb
Öppna upp för privata vårdgivare
Lokal marknadsplats/butik med lokalproducerat
Lyfter och gör reklam för lokalproducerat
Lokal öl
Undersök något som är populärt och satsa på det, t.ex.
uppfödning av lamm.
Köper lokalproducerat och anlitar lokala företag
När bredbandet kommer kan fler jobba hemifrån – Jobba
över hela världen
Erbjuda mark till företag
Undersök om det finns billig mark och byggnader med gott
om plats för företag
Safari på Naturskolan
Bygga femkampsbana för företag eller andra grupper
Vad skulle kommunen kunna hjälpa oss med?
Hjälpa oss med bredbandsfrågan
Avsätta mer pengar till Hållnäs
Marknadsföra kommunen och Hållnäs, både med skolan och
bostäder vid t.ex. Forsmark
Bättre kollektiv trafik t.ex. längs med väg 76 för att dra folk
från t.ex. Norrtälje
Skylta vid 76:an så folk svänger av mot Hållnäs
Naturdagläger med inriktning – båtar, fiske, fyrar
Besöksnäring, gröna näringar
Hushållsnära tjänster
Decentralisera jobb på kommunen – flytta ut jobb
Öppna upp för privata vårdgivare
Bygga äldreboende
Supporta i upphandlingar gällande vatten och avlopp till
olika byggen
Flera kommunala badplatser

Se aktuell information: www.hallnas.info

