
Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2010 – 2011 
 
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret  1 maj 2010 - 30 april 
2011 avge följande verksamhetsberättelse. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Björn Lindskog - ordförande 
Pelle Niring - vice ordförande och bryggansvarig Harö 
Rolf Linnér - sekreterare 
Anna-Lena Winberg - kassör 
Staffan Westbeck - webbmaster och bryggansvarig Hasselö  
Tommy Månsson - bryggansvarig Hagede 
Ann Persson – kontaktperson/materialansvarig Harö-Nytt 
Per-Arne Molin  
Martin Eriksson 
Dessutom har Mica Wänseth - redaktör Harö-Nytt -  varit adjungerad till styrelsen under året. 
 
Valberedningen: 
Kurt Angel Andersson, Thomas Wängsö och Göran Östlund (sammankallande) 
 
Revisorer: 
Malin Ohlin Åkermark och Åsa Ekman suppleant 
 
Medlemstal: 
470 (-7) medlemmar, varav 97 (+8) barn och 23 (+4) husdjur  
 
Ekonomi: 
Balans- och resultaträkning redovisas separat vid årsstämman.  
Bryggfonden innehåller nu ca. 265.000:- En minskning med ca 30.000 - från föregående år. 
 
Verksamheten: 
Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla före-
ningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens 
hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Bryggorna har utgjort en viktig del 
av styrelsens arbete. En underhållsplan för våra bryggor finns nu framtagen. Lagning och 
komplettering av Hagede brygga har bekostats genom Waxholmsbolagets försorg och blev 
klar under vintern. Föreningen passade samtidigt på att äntligen laga bristerna på Harö 
brygga. Under verksamhetsåret har även en kjol på Hasselö brygga färdigställts. Några 
ytterligare omedelbara underhållsbehov på bryggorna synes inte föreligga. Nya anslagstavlor 
till bryggorna är på väg. Renoveringen av Björnes konstverk i Hagedes vänthus är slutförd.. 
 
Planer för nästa verksamhetsår: 
 
Måla vänthuset på Haröbryggan. Inventera behov av renoveringen/förbättringen av de 
anläggningar på tillfartsvägarna som föreningen har bekostat, inkl.avklara eventuell 
förbättring av Karlskronastigen (Hagede). Stödja projekt med syftet till gemenskap och allas 
trivsel.  
 
Björn Lindskog, Pelle Niring, Rolf Linnér, Anna-Lena Winberg, Staffan Westbeck,  
Per-Arne Molin Martin Eriksson, Ann Persson, Tommy Månsson 
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