Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2012 – 2013
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2012 - 30 april
2013 avge följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av:
Björn Lindskog - ordförande
Pelle Niring - vice ordförande och bryggansvarig Harö
Rolf Linnér - sekreterare
Agneta Frick - kassör
Staffan Westbeck - webbmaster och bryggansvarig Hasselö
Tommy Månsson - bryggansvarig Hagede samt kontaktperson rörande kommunikationerna
Ann Persson – redaktör för Harö-Nytt
Martin Eriksson
Valberedningen:
Kurt Angel Andersson, Thomas Wängsö och Göran Östlund (sammankallande)
Revisorer:
Malin Ohlin Åkermark och Åsa Ekman, ordinarie, samt Lena Ekecrants suppleant.
Medlemstal:
487 medlemmar, varav 87 juniorer och 25 husdjur.
Ekonomi:
Balans- och resultaträkning redovisas separat vid årsstämman.
Föreningens bryggfond och kassa uppgår till ca 450.000 kronor - en ökning med ca 60.000
kronor - från föregående år.
Verksamheten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden.
Bryggorna :
En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av
vänthuset på Harö bryggan gjordes under sommaren 2012 och samtidigt utrensades en massa
skräp. Postfack har ställts in i Harö och Hagede vänthus. Förhoppningen är att alla boende
hjälper till att bibehålla den tänkta ordningen. Vänthuset på Hagede bryggan ska målas i juli
2013. Hasselö brygga är välskött. Nya anslagstavlor till bryggorna är på plats.
Spänger och tillfarter:
Trappan på på Karlskronastigen (gångväg från Hagede mot Ramborgsudde) är klar tack vare
frivilliga krafter och initiativ (Rolf Olofsson). Bron vid Båtkrokren är synad. Hönspinnar ska
spikas på rampen vid Harö brygga.
Webb och Tidning
Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer till
medlemmarna. Ett utskick har även beslutats under våren 2013 och även gjorts till
fastighetsägare inom Harö-området, som inte är medlemmar i HHIF. Med totaldistributionen
följde ett informationsbrev om nyttan med föreningen.

Föreningens hemsida HHIF.se har fått nytt utseende och ny plattform som gör det mycket
lättare att lägga till och underhålla informationen.
Övrigt
Tommy Månsson är huvudansvarig inom styrelsen för kontakter med rederier som trafikerar
Harö området.
Föreningen ska verka för att en eller flera defibrillatorer kan införskaffas till Harö-området.
Föreningen har även engagerat sig i information kring fiberprojektet och upplåtit HHIF.se
som portal för nyheter mm.
Planer för nästa verksamhetsår:
Att utreda vilka krav som i framtiden kommer att ställas på finansiering från bryggföreningar
för löpande underhåll.
Att upprätta en aktivitetslista med kostnadsuppskattningar angivna. Denna lista skulle vara ett
levande dokument och bl.a. kunna vara ett hjälpmedel för att bedöma framtida även övriga
investeringsbehov
Fortsätta förvalta av de anläggningar på tillfartsvägarna som föreningen har bekostat.
Ytterligare förbättra rutinerna rörande ordningen i vänthusen vad gäller post, tidningar och
förvarade stövlar, kälkar etc.
Att stötta/informera om projekt med syftet till gemenskap och allas trivsel (Harödagen,
Röjarhelger, Loppis, Harö seglingen m.m).
Björn Lindskog, Pelle Niring, Rolf Linnér, Agneta Frick, Staffan Westbeck, Martin Eriksson,
Ann Persson, Tommy Månsson

