Dec 2021
Hej! Här kommer några uppdateringar från Hållnäs Sockenråd och
Framtid Hållnäs. Vi passar på att tacka för de stora mängder metallskrot
som skänkts för bygdeutveckling under hösten, i den insamling vi
genomfört med Skrotcentralen och TEMAB. Skrot för drygt 22 000 kr
samlades in - tack! Varma jul- och nyårshälsningar från Sockenrådets
styrelse och projektledarna i Framtid Hållnäs!

Vad har hänt i Framtid Hållnäs under året?
Vi har stuvat om och förlängt projektet till juni 2022, och här är något av
det som pågått. Läs mer på hallnas.info/framtidhallnas.
Vi initierade en analys av utemiljön på Hållnäs skola, i syfte att på
både kort och lång sikt skapa en bättre, pedagogisk lekmiljö för
skolbarn och pedagoger, och samtidigt ge Hållnäs skola ett lyft.
"Sommarlovshäng" på skolgården arrangerades för barn och vuxna.
En "minidestination" Hållnäs skapades i appen Upplev
Norduppland.
Under maj-september arrangerade vi en serie vandringar, Guidade
strövtåg i skärgård och ängsmark, i samarbete med lokala aktörer
och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Syftet var att
locka hit mer långväga besökare och skapa upplevelsepaket som
lätt kan upprepas och generera inkomster på Hållnäshalvön med
omnejd. Det fanns stort intresse för guidningarna, och vi hoppas att
fler aktörer vill vara med 2022.
Under hösten arrangerades en skördemarknad i samarbete med
Hembygdsföreningen, en krishanteringskurs med Valbo Lottakår, en
workshop om öppna landskap i samarbete med agronomstudenter
från SLU, samt den andra upplagan av Hållnäs Landsbygdsakademi
med flera gästande föreläsare - denna gång med fokus på förnyelse
inom föreningslivet. Tack alla som deltagit i våra aktiviteter!

På gång i Framtid Hållnäs våren 2022
Hantverksdag i samarbete med hembygdsföreningen
Inspel i kommunens nya översiktsplan och lokala
överenskommelsen mellan kommun och civilsamhälle (LÖK)
Studieresa Fjärdhundraland för aktörer inom besöksnäring
Ny upplaga av Guidade strövtåg i skärgård och ängsmark
Marknadsföringsprojekt i filmformat i samarbete med Iperiferi
Utveckling av hemsidan hallnas.info.
Olika aktiviteter i våra idégrupper.

Framtid Hållnäs är ett treårigt
utvecklingsprojekt som pågår
2019-22. Projektet ägs av Hållnäs
Sockenråd och finansieras av
Landsbygdsfonden genom
Leader Nedre Dalälven.
Projektledare är Åsa Norling &
Linda Wickström.

Besök gärna
vår hemsida

hallnas.info

Hållnäs Sockenråd är en ideell
förening som verkar för Hållnäs
utveckling i fråga om sysselsättning
och service, med hänsyn till natur
och miljö, under beaktande av de
kulturella värdena.
Till sockenrådets medlemmar räknas
alla som är folkbokförda eller
fritidsboende i Hållnäs socken.
Medlemsskapet kostar inget men
det går bra att stödja Sockenrådets
verksamhet via Swish (1234305900).
Hållnäs Sockenråds styrelse 21/22
Malin Sala, Kullen - ordf.
Peter Staland, Hjälmunge - vice ordf.
Åsa Norling, Hållen - sekr.
Linda Wickström, Barknåre - kassör
Marianne Simonsson, Edvalla
Daniel Karlström, Lissbo
Svenny Hellström, Klungsten
Ann-Lis Hjortman Eriksson, Kårbo
Sara Wikman, Hjämunge
(adjungerad)
Valberedning:
Vakans
Lars-Peter Hållstrand, Vavd

Vill du bli uppdaterad lite oftare om vad Framtid Hållnäs och Hållnäs Sockenråd har på gång?
Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev på hallnas.info! (under ”Sockenrådet” och ”Kontakt”)
Eller mejla en rad till oss på framtid@hallnas.info. Vi lämnar inte ut din mejladress till någon annan part.

Delta i Framtid Hållnäs - var med i en idégrupp!

Hållnäs skola

Kärnan i Framtid Hållnäs är våra idégrupper som alla välkomnar
fler engagerade! Läs fler uppdateringar från grupperna på
hallnas.info/framtidhallnas.

Under våren genomfördes en
medborgardialog om situationen
för skola och barnomsorg i
Hållnäs och Skärplinge. I
september presenterade
skolchefen ett förslag till
omorganisation av grundskolan,
där det föreslogs att flera
landsbygdsskolor skulle kunna
läggas ned. Ett politiskt parti i
Tierps kommun har tydligt
positionerat sig för en stängning
av just Hållnäs skola. Sockenrådet
har tillsammans med andra
intressegrupper i kommunen
samlat nästan 1000 namn till
stöd för landsbygdsskolorna i
kommunen. Vi deltog vid
Kommunfullmäktiges
sammanträde i november, då
även namninsamlingen
överlämnades.

Hållnäsled-gruppen verkar för en vandringsled längs med hela
Hållnäskusten, ett nav i en framtida hållbar lokal besöksnäring.
Kontakt: Tim Utkutug 0708782578
Bygga/bo-gruppen efterlyser hjälp från fastighetsägare att inventera
befintliga tomma bostäder i Hållnäs som kan hyras ut eller säljas till nya
fastboende. Det finns också tankar på sätt att uppmuntra att ta tillvara
de äldre hus som finns och inte låta bygden förfalla. Ett möte med
Riksbyggen om deras lösningar för seniorboenden har initierats i höst.
Kontakt via framtid@hallnas.info

Välkomstgruppen vill göra det lättare för nyinflyttade att hitta rätt i
bygden, bland annat genom ett företagsregister. Vill du få hjälp av
välkomstgruppen, eller vill du vara med och välkomna nyinflyttade,
kontakta Malin Sala 0735735361, hallnas.info/flytta-hit
Kultur/festivalgruppen vill satsa på nya kulturevenemang året runt
för boende och besökare. Det finns idéer kring både vinterkarneval och
sommarfestival!
Kontakt: Marianne Simonsson 0703652014
Biogruppen vill återuppliva biograftraditionen i Hållnäs.
Under året har samarbete med bygdegårdsföreningen/Gröna Lund och
Bygdegårdarnas Riksförbund inletts. Gruppmedlemmar har deltagit i
förbundets filmdagar och påbörjat utbildning till biografföreståndare.
Vill du vara med och skapa en lokal mötesplats kring film, häng på!
Kontakt: Filip Kastberg (på ICA) och Jan Salomonsson 0730274925

Bredbandsutbyggnad i Hållnäs
IP Only fick på senhösten statligt bidrag från Post- och Telestyrelsen
för att gräva fiber i flera delar av Hållnäs. Utbyggnaden är fortfarande
beroende av att det finns intresserade kunder och att markägare
upplåter sin mark, men utsikterna för en bred fiberutbyggnad på
Hållnäshalvön ser nu ljusare ut än på länge.
Bluecom meddelar att man just nu inte har en aktiv säljinsats eller
projektering på Hållnäshalvön. Har man frågor eller vill säga upp sitt
avtal, kontakta Kundtjänst 010-198 94 30.
Vi uppdaterar information löpande på hallnas.info och sociala medier.

Följ oss på sociala medier!
Instagram - hallnas.info
Facebook - hallnas.info

Efter budgetomröstning i
Kommunfullmäktige 10/11 finns
inga planer för nedläggning av
skolan, som fyller 60 år i år.
Tyvärr fick firandet med Öppet
hus skjutas upp till våren 2022,
pga av ändrade restriktioner.
Under tiden, följ gärna skolan på
Instagram (@hallnas_skola)
för en inblick i verksamheten!
Vill du vara med och stötta
bygdens skola? Det finns planer
för ett lokalt skolråd, där både
föräldrar och andra engagerade
vuxna kunde ingå. Rådet kunde
samordna extra hjälp vid ute- och
temadagar, förbättra utemiljön
och synliggöra det positiva och
attraktiva med den lilla naturnära
skolan Anmäl intresse till
framtid@hallnas.info.

Kontakta gärna Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs!
Styrelsen: info@hallnas.info
Framtid Hållnäs projektledare: framtid@hallnas.info
Projektledare telefon: 0704 68 46 07 (om inget svar, skicka sms!)

