Hållnäs Sockenråd Verksamhetsberättelse 2019

Fakta om Året som gått/ Styrelsens berättelse:
Den 14/4 hölls årsmöte i Bergården, Fagerviken. Antalet mötesdeltagare var 25 personer.
Göran Carlsson ledde årsmötet.
Den nya styrelsen för 2019/20 bestod av Gert Evaldsson, Malin Sala, Roine Henriksson,
Lars-Erik Larsson, Elin Fredriksson, Svenny Hellström, Linda Wickström, Daniel Karlström
och Åsa Norling. Till föreningens styrelseordförande omvaldes på ett år Åsa Norling. En
stadgeändring (efter beslut vid två på varandra följande årsmöten) gjorde att styrelsen från
och med nu har nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Under året flyttade Elin Fredriksson tyvärr från Hållnäs. Hon ersattes av Marianne
Simonsson i Edvalla.
Annette Thorell fortsätter sitt arbete som valberedning, tillsammans med Lars-Peter
Hållstrand.
Det efterföljande konstituerande styrelsemötet gav följande:
Vice ordförande: Svenny Hellström. Kassör: Linda Wickström. Sekreterare: Malin Sala
Under verksamhetsåret har det genomförts fyra protokollförda styrelsemöten, att jämföra
med tio möten 2018.
I mars drog vi igång Leaderprojektet Framtid Hållnäs, se mer om det nedan.
Den nya hemsidan hallnas.info har fortsatt att utvecklats och uppdateras nu regelbundet
med information från styrelsen. Framför allt för info rörande bredbandsutvecklingen och
projektet Framtid Hållnäs.

Beskrivning av genomförd verksamhet

Infrastrukturbevakning:
● I september deltog Svenny Hellström från Sockenrådet vid
Kommunfullmäktige, med en fråga om nedsläckningen av vägbelysningen på
landsbygden. Här finns vår skrivelse att läsa och en sammanfattning av svaret
från Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Lundström (MP):
http://hallnas.info/wp-content/uploads/2019/10/Om-vägbelysning-KF-190919.pdf

● Styrelsen har påbörjat en kartläggning av vägskyltningen i Hållnäs, vilken flera
kommenterat på som inkonsekvent/otillräcklig/felaktig.
● Styrelsen har bevakat utvecklingen med Q-star macken i Vavd, som under
sommaren 2018 var tvungna att sluta sälja bensin pga bristande brandskydd.
Just nu har Kjell Hållkvist bett styrelsen att avvakta medan han undersöker
olika möjligheter.
Informationsspridning:
● Vi har fortsatt att bygga ut och fylla på hemsidan, som dock behöver mer
arbete med struktur och information om lokal service.
● Vi har startat en mejlinglista, som i mars 2020 hade 175 prenumeranter. Vi
använder sedan nov 2019 programmet mailchimp för detta. Vi använder även
Facebook och Instagram, framför allt till information som gäller Framtid
Hållnäs, men även annan samhällsinformation.
● Styrelsen/Framtid Hållnäs deltog vid Tierp kommuns evenemang St Olaf
Waterway i Ängskär 8 juni. Vi delade ut nyhetsblad och sålde lotter.
● EU-valet i maj - deltog med lotteri och information.
● Hållnäs marknad på hembygdsgården - deltog med lotteri och bredbandsinfo.
Samverkan/påverkan:
● Vi fick tillfälle för återkoppling om våra tidigare insskickade förslag till
kommunstyrelsen, vid ett projektmöte med kommunalrådet Sara Sjödal (C).
Fokus vid detta möte var förslaget om ett seniorboende. Detaljplanen för den
plats vi tänkt oss skulle kunna ändras, om vi kan peka på samhällsnyttan och
att det finns ett intresse. Vi har därför, inom projektet Framtid Hållnäs,
genomfört en enkätundersökning. Även kommunens mark vid Enskär
diskuterades, där begränsas dock möjligheter till utveckling för t ex
besöksnäring av naturskyddsintresse.
● Åsa och Lasse intervjuades för kommunens underlag inför ÖP2050. Flera
styrelsemedlemmar deltog också i den medborgardialog som hölls under

hösten i Gröna Lund. Här finns anteckningar från medborgardialogen:
http://hallnas.info/wp-content/uploads/2019/11/Dialogcafé-Hållnäs-20190910.pdf

● Åsa, Svenny och Linda har deltagit i möten på kommunen dels om samverkan
mellan kommun och civilsamhälle (där vi kommer att ingå i en arbetsgrupp),
dels om RUS, Regional Utvecklingsstrategi.

Bredbandsutbyggnad: Bredbandsgruppens (BBG) verksamhetssammanfattning
För att försöka få en ny skjuts och att skapa förutsättningar för Telia/Zitius, som i början av
året (2019)såg ut som det självklara alternativet i Hållnäs, för en utbyggnad av fast bredband
så tog styrelsen beslut om ett nytt grepp. Undertecknad gjorde ett upprop och det kallades
till möte i Edvalla i februari. Uppslutningen var över förväntan och det diskuterades på mötet
hur ett fortsatt arbete skulle se ut. Exempel på några principinriktningar som fattades vid
detta möte var:
·
·
·
·
·

Att bredbandsutbyggnaden måste gälla HELA Hållnäs, inte bara de tätbefolkade
områdena.
Att satsa på en leverantör som ställer upp på våra krav att bygga för hela
Hållnäs som då får ta både de lönsamma delarna och de olönsamma delarna.
Att de av regeringen uppsatta bredbandsmålen ska gälla som riktlinjer för
arbetet.
Att bilda en mindre grupp som ideellt arbetar vidare med detta och kan stötta
och samarbeta med de leverantörer som ställer upp på kraven
Att den mindre gruppen, kallad bredbandsgruppen, snarast kallar till möten med
kommunens Bredbandssamordnare, IP-Only, Telia/Zitius, Bluecom och Tierp
Fiber Network.

Bland de 9 personer som närvarade vid mötet 12:e februari 2019 bildades en arbetsgrupp
bestående av: Lasse Larsson, Edvalla som sammankallande, Bruno Hagenbring
Fågelsundet, Sverker Sjöqvist Kullen samt Olof Holmberg Vedlösa. Åsa Norling,
Sockenrådets ordförande har också i stor o
 mfattning deltagit i arbetet!
Under de gångna snart 12 månaderna har det både anslutit och lämnat deltagare i denna
bredbandsgrupp där alla varit med och bidragit! Ingen nämnd, ingen glömd.
Några vikiga händelser:
·
·

·

Vi fick i mars veta att Telia/Zitius inte fått tillräckligt antal avtal och avstår därför
Hållnäs.
IP Only kunde fortfarande efter mer än två år sedan beställningar kommit dem
tillhanda, inte lämna besked på en enda detalj. Än mindre presentera trovärdiga
planer, förutom Skärplinge-Fagerviksområdet som kom igång med projektering
senare på året.
Efter möte med Bluecom, med sin tjänst Air2Fibre, så blev det en naturlig
riktning att gå och att jobba vidare med dem för att se på förutsättningarna att
bygga ett nät på kommersiella grunder för i princip hela Hållnäshalvön. BBG

·
·
·

·

gjorde även ett mycket givande studiebesök i Järbotrakten för att se tekniken i
verkligheten.
BBG sammanförde Tierp Fiber Network och Bluecom och de har glädjande nog
gett ett klart uttryck för att de är beredda att arbeta enligt Sockenrådets riktlinjer.
Då det blev uppenbart att en kostnadseffektiv genomförbar lösning var inom
räckhåll utformades en rekommendation som finns inlagd på Hållnäs hemsida.
Rekommendationen är i korthet, att välja den enda lösning som kan erbjuda
hela Hållnäs en fast bredbandslösning som uppfyller de nationella
bredbandskraven och levereras gemensamt av Bluecom och Tierp Fiber
Network samt tjänsteleverans genom Hebynet.
Ett större möte i ärendet arrangerades under hösten i Berggården där Bluecom,
TFN, kommunen och region Uppsalas bredbandssamordnare var inbjudna. Mötet
lockade ca. 100 besökare och samtidigt pågick en försäljningskampanj för både
fiber via TFN och Bluecom för radiolänklösningen.

Totalt genomförde BBG ett stort antal möten och en del av det materialet finns att läsa på
Sockenrådets hemsida: hallnas.info. Arbetet fortsätter på bred front år 2020.
Lasse Larsson, sammankallande Bredbandsgruppen.

På Tur i Hållnäs 2019
Årets höjdpunkt ”På tur i Hållnäs inföll lördag 10 augusti.
Som vanligt fylldes vägarna av bilar på väg till eller ifrån de olika ”stationerna”.
Man kunde ta en fika på nostalgicaféet i Berggården och bli serverad av tidstrogna
servitriser, äta strömming eller lax i olika former i Fagerviken, Fågelsundet eller Gudinge.
Klippan serverade löpskaka på löpande band. I Sikhjälma kunde man lyssna på ”opera
bland kossor”, åka på en guidad tur och leta efter vraket Jarl.
Fågelsundet svarade med guidade turer till Björn och i Gudinge var det båtturer med
fikakorg.
Även i år fanns det förstås hantverk runt om i hela Hållnäs av många olika material, från
mjukaste ull till lera och betong, tavlor med varierande motiv, växtfärgning och förstås lite
”loppis” här och där.
Grönsaker köpte man i Vedlösa, provade på gammaldans eller tittade på gamla
Hållnäsbilder på hembygdsgården.
På utvärderingsträffen konstaterade vi att intresset fortfarande håller i sig. Därför blir det ”På
tur…” även år 2020. Vi ska också försöka att fördela arbetet med broschyr och annat på
”flera huvuden”. Under senare planeringsmöten lyckades Vi Vill-gruppen dela ut samtliga
arbetsuppgifter mellan sig, så fler är nu involverade i förberedelsearbetet med annonsering,
skyltning, korrekturläsning av folder mm.

Projekt Framtid Hållnäs
I mars började de anställda projektledarna Linda Wickström och Åsa Norling att arbeta en
dag i veckan (sammanlagt 20% var) med det Leaderfinansierade utvecklingsprojektet
Framtid Hållnäs, vilket pågår jan 2019 - dec 21. Projektledarna arbetar höst/vinter/vår, vilket
innebär att vi under vissa månader arbetar två dagar i veckan men under
sommarmånaderna inte alls.
Projektets styrgrupp är Sockenrådets styrelse.
Denna grupp har kompletterats med en utvald referensgrupp, vilken hittills träffats själva
enbart en gång, men förhoppningen är att ge den här gruppen mer tid under det andra och
tredje året, då flera beslut om fokus och riktning behöver fattas inom projektet.
Syfte med projektet
●

Skapa både attraktionskraft och förutsättningar för barnfamiljer att flytta in, för
ungdomar att bo kvar/återvända efter studier, fritidsboende att flytta hit permanent
– och därmed ge en grogrund för en framtida befolkning av fastboende på
Hållnäshalvön.

●

Öka antalet besökare till Hållnäshalvön, och därmed skapa förutsättningar för fler
företag och arbetstillfällen.

●

Öka medvetenheten och intresset för Hållnäshalvön och skapa en positiv anda.

Projektet har vissa planerade aktiviteter - som att skapa en lokalekonomisk analys och bättre
marknadsföra Hållnäs - men tanken är att projektets innehåll formas under processens
gång. Mer information om bakgrunden till projektet, kort- och långsiktiga mål mm, finns att
läsa på http://hallnas.info/leaderprojekt/

Sammanfattning från projektledarna om Framtid Hållnäs första år:

●

Lokalekonomisk analys (LEA) för Hållnäs  - Tre öppna träffar (idag inkluderad),
två analysgruppsmöten, ca 15 intervjuer med företagare och föreningar, en enkät för
företag och en digital enkät för privatpersoner om lokal konsumtion.

●

Hållnäs skola och utbildning: intervjuer med lärare, kökspersonal och skolledning,
vi har initierat och genomfört “Fixardag” i september, “Öppet hus” i februari och en
kommande studieresa till Waldorfskolans skolträdgård i Uppsala i maj, där hela
kollegiet och intresserade från bygden kan delta. Vi har även skickat in förslag till
skolchefen om Hållnäs skola, och hoppas på en kommande medborgardialog i
frågan.

●

Seniorboende: Intresseundersökning genomförd och vidarebefordrat till
Tierpsbyggen. Resultatet kommer att publiceras på hallnas.info under vår 2020.

●

Projektledarna deltog vid Lokalekonomidagarna i Järvsö i december och
uppföljande informationsdelningsmöte med kommunala tjänstemän om lokal
upphandling. Vi hoppas att kommunens projekt för mer hållbar upphandling av mat
blir fruktsamt.

●

Kommunikation/informationsspridning: mejlinglista, sociala medier, nyhetsbrev,
två nyhetsartiklar i UNT och Upplands Nyheter.

●

Vi har påbörjat intervjuer med andra projekt för att lära av andra liknande processer.

●

Vi har påbörjat en dialog med Ung Företagsamhet och Högbergsskolan, om sätt
att främja ungt företagande i Hållnäs med omnejd och även fylla behov av t ex fler
matställen sommartid.

●

Påbörjat dialog med SLU om stöd från studenter inom både landsbygdsutveckling
och landskapsarkitektur (skolgården). Väntar på återkoppling.

●

Månadsträffar: Inte varit fullt så ambitiösa som vi velat - tanken var att det varje
månad sept-maj skulle erbjudas något: hit räknas fixardagen på skolgården,
uppstartsmöte för välkomstgruppen, två större LEA-träffar, en julgransplundring,
LEA-presentationen idag och kommande träffar i april och maj: Sköt dig själv
(Lottakårens krishanteringskurs) och en föreläsning i det gröna i Lingnåre, med
Christer Wesström som var med vid utgrävningarna på 1980-talet.

●

Vi har haft regelbunden kontakt med Petra Kessler och Lena Wänkkö (vars tid räknas
som offentlig finansiering i projektet), samt kommunens hållbarhetsstrateg Frida
Johannesson och vid några tillfällen KR Sara Sjödal.

●

Vi har påbörjat ett samarbete inom social hållbarhet med Tierps Pastorat vid namn
Torsdag Tillsammans, en gemensam middag en dag i månaden på
församlingshemmet i Edvalla.

●

Stöttat bredbandsgruppen med informationsspridning.

●

Startat en arbetsgrupp som arbetar specifikt med inflyttning: Välkomstgruppen leds
av styrelseledamot Malin Sala och har träffats tre gånger hittills. Välkomstgruppen
har arbetat med att hitta vägar för att nå nyinflyttade och personer som funderar på
att flytta till Hållnäs. Kontakt har tagits med mäklare, näringslivskontoret Tierps
kommun och inhämtat inspiration för att göra en egen “flytta hit”-flik på hemsidan.

En plan för de två följande åren för projektet kommer att skapas av styrgruppen, utifrån
de idéer som framkommer av vår lokalekonomiska analys, vilken vi ser som en
språngbräda.

/Linda Wickström och Åsa Norling, projektledare Framtid Hållnäs

Ekonomisk berättelse 2019
Året 2019 såg ekonomiskt annorlunda ut jämfört med tidigare år.
Projektet Framtid Hållnäs, som är vårt treåriga utvecklingsprojekt, startade i mars och i
februari lånade vi 180 000:- av Hembygdsföreningen för att ha en buffert för utlägg och
löner. Dessa utlägg får vi sedan tillbaka retroaktivt av Jordbruksverket.
Vi ansökte även om ett förskott från Jordbruksverket.
Utgifterna i projektet handlar mest om förtäring vid olika möten, löner för projektledarna, men
även statistikpaket för vår LEA, papper till nyhetsbrev och diverse kontorstillbehör. Vi åkte
även på lokalekonomidagarna i Järvsö.
Vi har även stående utgifter i föreningen, såsom årlig bankavgift 750:-, swishavgift 500:-,
webhotell och mail 1200:På tur i Hållnäs var som vanligt det största och viktigaste vi arrangerade.
Förändringen från året innan var att alla deltagare behövde betala in minst 300:-, men att
även ett extra bidrag var välkommet. Så 15 400:- kom in på deltagaravgifter.
Vi anordnade även ett extra lotteri före sommaren som inbringade 2500:Även detta år arrangerades det vanliga ”På tur Lotteriet” i anslutning till arrangemanget, som
gav 20 000:-.
Vi hade även utgifter för foldern, annons, annons om lotterivinnare och kontrollantarvode. Så
sammanlagt 32 395:- gick ut igen, men vi slutade på en vinst med 5 505:Det har även kostat lite för support med hemsidan under året.
Det ska tilläggas att sedan vårvintern 2018, har föreningens bokföring lagts ut på en extern
revisor. Även projektet Framtid Hållnäs bokförs av revisor, liksom lönehanteringen för
projektledarna.
Linda Wickström, kassör Hållnäs Sockenråd

Slutord
Styrelsen vill tacka avgående ledamot Gert Evaldsson för hans rekordlånga arbete och
engagemang i styrelsen!
Styrelsen vill även tacka Vi vill-gruppen som år på år ”levererar” det uppskattade
evenemanget På Tur i Hållnäs. Ett alldeles särskilt stort tack till dess ledare Annette Thorell
som är vår motor på och emellan möten men som även fixar allt praktiskt runt lotteriet, vilket
är en förutsättning att På Tur ska kunna genomföras.
Ett stort tack även till Tierps Pastorat och dess personal, som upplåter församlingshemmet i
Edvalla som kontor för projekt Framtid Hållnäs och även som möteslokal både styrgruppen,
bredbandsgruppen och välkomstgruppen - vi är mycket tacksamma för generositeten.
Tack till vår valberedning och våra revisorer, liksom till revisor Magnus Hedin på Hellström
och Hjelm, som hjälper oss med bokföring och hanterar löner.

Åsa Norling, ordförande Hållnäs Sockenråd 200312

Hållnäs Sockenråd 2019
Verksamhetsplan för 2020.
Med reservation för ändringar pga
Coronavirusets effekter.
Projekt Framtid Hållnäs har en separat verksamhetsplan, som delvis kommer att baseras på
resultatet i den pågående lokalekonomiska analysen för Hållnäs. Mer info kommer under
våren på hallnas.info.

Infrastrukturbevakning:
●
●
●
●

Vi fortsätter bevaka trafikverkets nedsläckning av vägbelysningen på landsbygden
och ämnar starta en arbetsgrupp som fokuserar på detta.
Styrelsen kommer att påbörja en dialog med Trafikverket i fråga om förbättrad
vägskyltningi Hållnäs, utifrån det underlag som tagits fram.
Arbetet med bredbandsutbyggnaden fortsätter, förhoppningsvis med stöd av fler
bredbandsambassadörer i byar.
Styrelsen fortsätter bevaka utvecklingen med Q-star macken i Vavd. Blir det aktuellt,
kommer styrelsen att samla till ett informationsmöte och om möjligt starta en lokal
stödgrupp för mackens framtid.

Informationsspridning:
●

●

Styrelsen kommer att skicka ut ett informationsbrev tillsammans med På Tur-foldern
även i år, vilket känns viktigt då vi är medvetna om att inte alla använder sociala
medier och email. I år finns även den tryckta LEAn med, samt en enkät om
utvecklingsidéer.
Sockenrådet har nu ett fungerande emailingsystem (just nu med ca 175
prenumeranter), hemsidan hallnas.info samt två konton på sociala medier.

Samverkan/påverkan:
●
●
●

Fortsatt samarbete med kommunens i frågor som rör bl.a. den nya översiktsplanen.
Vi har bevakning på elförsörjning, hamn - och vägfrågor.
Vi ska liksom tidigare bevaka medlemmarnas intressen genom att hålla oss
uppdaterade och föra diskussioner med intresseföreningar eller andra organ inom ex.
Skolan, Kyrkan, idrottsklubbarna men även samhällsfunktioner som räddningstjänst
och kollektivtrafik för att nämna något.

Budgetförslag 2019
Liksom under 2019 kommer På tur i Hållnäs vara "självförsörjande". Broschyren är även i år
reklamfri, vilket vi gärna ser fortsätter.
Även under 2020 ber vi att deltagare i På Tur bidrar med minst 300 kr, men ge gärna större
belopp. Vår förhoppning är att allt fler ska hitta till På Tur i Hållnäs och ge både deltagare
och de fasta företagen ett ordentligt tillskott. Våra förändrade marknadsföringsvägar hoppas
vi ska ge ringar på vattnet och ge en grund för att fortsätta eventet i många år. Vi hoppas på
att få ett bidrag från Upplandsstiftelsen även i år.
Sockenrådet har i sin vanliga budget inga egentliga inkomster (förutom lotteriverksamhet,
vilken delfinaniserar På Tur), enbart utgifter. Under projekttiden finns en viss marginal i och
med en “buffertpost” i projektbudgeten, under en kortare period.
Projekt Framtid Hållnäs har en egen budget, där den största delen går till projektledarnas tid.
Hållen, 200312

Verksamheten 2019 samt verksamhetsplan inför 2020 intygas av:

_________________________________
Åsa Norling, ordf.
_________________________________

________________________________

Roine Henriksson

Malin Sala, sekreterare

_________________________________

________________________________

Gert Evaldsson

Lasse Larsson

_________________________________

________________________________

Daniel Karlström

Marianne Simonsson

_________________________________

________________________________

Linda Wickström, kassör

Svenny Hellström, vice ordf.

