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Full fart och mycket folk
på Härnösandsdagen

Härnösands kommun

Ny, fin gästhamn färdig

De nya vågbrytarna är en förutsättning för att kunna utveckla hamnområdet vidare i framtiden.

Nu är gästhamnsprojektet i
princip avslutat. Vågbrytarna
är på plats och mycket annat
har också gjorts.
– Det ser kanonbra ut på
Kronholmen nu, säger Magnus
Boström, ordförande i Härnösands Segelsällskap, HSS.
Projektet ”Norrlands bästa gästhamn”
har pågått i några år. Knappt sju miljoner kronor har investerats i bland annat
renovering av servicehuset vid Nattvi-

Lilla årsredovisningen

Nu kan du läsa kommunens årsredovisning
i en lite enklare variant. I Lilla årsredovisningen kan du se kommunens resultat för
2010 samt få en överblick över hur kommunen använder dina skattepengar.
Du hittar den på www.harnosand.se

ken, nya gästplatser vid Skeppsbron och
ett fräscht servicehus på Lustholmen.
Men den största förändringen är de
vågbrytare som anlagts både på Kronholmen och vid Skeppsbron. Piren på
Kronholmen är 90 meter lång, varav 30
meter i en fast del och 60 meter i en
flytande. Längst ut sitter en sex meter
hög fyr.
– Att få ned våghöjden i hamnen, även
i hårt väder, är en förutsättning för att
kunna utveckla området vidare, säger
Tommy Nilsson, projektledare, Härnösands kommun.
Mycket av arbetet har skett i samarbe-

Lilla årsredovisninge

n 2010

te med företagare och föreningar. Vid
bygget av servicehuset på Lustholmen
har exempelvis HSS stått för arbetet
medan delar av materialet betalats via
projektet.
– Lustholmen har fungerat perfekt i
sommar och vi har haft många gäster,
säger Magnus Boström i HSS.
Segelsällskapet ska nu gå vidare och
bygga ett jollecentrum på Kronholmen.
Magnus Boström tycker att samarbetet i
projektet har fungerat mycket bra.
– Vi vill gärna fortsätta att hitta breda
lösningar för att utveckla Härnösand
som båtstad ännu mer.

Byggtider på biblioteket

På grund av byggarbeten öppnar Sambiblioteket först klockan 13 under tiden 5-9
september. Det gäller all verksamhet utom
återlämning och ”hus/flyttinfo” på plan 1
samt lån ur kursbokssamlingen på plan 4.
Café Samba har också öppet som vanligt.

Den 14 juli var det dags för Härnösandsdagen. För andra året i rad var det massor av
aktiviteter för alla åldrar på Mellanholmen.
Bland annat kunde man rida islandshästar, hoppa i hoppborgen, bli målad i ansiktet, åka en båttur runt staden eller prova
zumba, airsoft och sumobrottning. Konfe-

rencieren Örjan Leek lotsade besökarna genom dagen som också innehöll diverse tävlingar och en marknad med lokala företag.
Bakom arrangemanget stod Härnösands
kommun, Härnösandshus, HEMAB, Svenska kyrkan, Technichus med flera.

Nyckelfri hemtjänst

Ny ramp till Konsthallen
och Turistbyrån

Att hantera nycklar tar onödig tid inom
hemtjänsten. Enligt beräkningar tar nyckelhanteringen 2,8 procent av den totala
arbetstiden, tid som i stället till stor del
skulle kunna användas hos kunden.
Nu ska socialförvaltningen ta fram olika
alternativ för att införa ett nyckelfritt system inom hemtjänsten.

Härnösands kommun underlättar för funktionshindrade att besöka Konsthallen och
Turistbyrån i Härnösand. Tidigare har funktionshindrade hänvisats till den bakre ingången för att kunna besöka byggnaden. Nu
förbättras tillgängligheten genom ett rampbygge vid huvudentrén. Byggstarten är planerad till 1 september.

Senaste informationen
från kommunen får du
på vår webb www.harnosand.se
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Minnesstund
för Norge
Den 30 juli hölls en minnesstund på torget för dem som
drabbades av bomben och
dödsskjutningarna i Norge.
Många Härnösandsbor slöt upp
för att visa medkänsla och deltagande i den fruktansvärda
händelsen. Bakom manifestationen stod Härnösands kommun, Fem i tolv-rörelsen och
Härnösands folkhögskola.
– Mina och Härnösandsbornas varmaste tankar och deltagande går till de oskyldigt
drabbade, deras anhöriga och
till hela det norska folket, säger
kommunstyrelsens ordförande
Fred Nilsson.
Många Härnösandsbor har
också skrivit i den kondoleansbok som finns i kommunens reception och särskilda kondoleanser har sänts till Härnösands
norska vänort Kristiansund.

