Om Hillesjöns båtplatser
Hillesjön har haft stor betydelse genom århundradena både som fiskesjö och kommunikationsled.
Ibland tog man upp ganska stora mängder fisk ur sjön, bl a ål och braxen, arter som väl numera inte
finns kvar där. Man rodde över sjön när man skulle till fäbodarna och till de odlingsmarker, som låg
utspridda här och var på skogen.
Enligt beslut vid laga skifte på 1890-talet byggdes Fäbodvägen, ”Nyvägen” som den kallades ända
in på 50-talet. I och med att den tillkom, minskade sannolikt transporterna över sjön.
Utgångspunkt för båttrafiken har troligen under mycket lång tid varit stranden längs åsen i sjöns
sydvästra del. Där avsatte skifteslaget ett markområde för bybornas gemensamma behov. Ännu på
30-talet fanns ett då ganska förfallet ”klapphus” kvar. Men klapphuset försvann, området växte igen
mer och mer, och delägare inom skifteslaget oroade sig för den allt annat än trevliga utvecklingen.
När så skifteslagets ekonomi förbättrats genom avyttring av en del samfälld mark till Gävle
kommun, kunde årsstämman 1978 avsätta 10.000 kr till den framtida omvårdnaden av Hillesjön.
För att kunna ställa iordning ifrågavarande område till angöringsplats och även på land få utrymme
för ett betydligt större antal båtar, inleddes hösten -78 överläggningar med Hille församling om ett
eventuellt samarbete. Båtplatsområdet ligger nämligen på Kyrkans mark, medan sjön ägs av
skifteslaget. Överläggningarna ledde till att ”Kommittén för Hillesjöns båtplatser” bildades.
Våren 1981 var det så dags för en första uppröjning, och sedan fördelades båtplatserna till båtägarna
mot en avgift av 50 kr. Det beslöts, att Klapphusudden skulle hållas fri från båtar och göras
tillgänglig även för andra än båtägare. Udden har även försetts med bord och bänkar samt en enkel
anordning för grillning.
På grund av växtligheten i sjön räckte det inte med den första uppgrävningen, utan man har fortsatt
med vassbekämpning varje år därefter. När detta skrives pågår den, som vi hoppas, sista rensningen
för en tid framåt.
Dessa arbeten har vållat Kommittén ganska stora kostnader, vilket har gjort att båtplatsavgiften har
måst höjas till för närvarande 150 kr per år. Vi tror dock att den skall kunna stabiliseras på denna
nivå.
Arbetet med iordningställandet av området har väl inte alltid fungerat problemfritt, den ekonomiska
situationen har tidvis varit besvärlig. Den uppskattning som båtägarna visat oss har dock gjort, att
det aldrig har känts betungande. Det är nu vår förhoppning att den upprustning av området som
skett skall bli till glädje för Hilleborna i allmänhet och båtägarna i synnerhet för lång tid framåt.
Kommittén för Hillesjöns båtplatser
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