Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2013 – 2014
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2013 - 30 april
2014 avge följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av:
Björn Lindskog - ordförande
Pelle Niring - vice ordförande och bryggansvarig Harö
Rolf Linnér – lämnade styrelsen under hösten 2013
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:
Åsa Ekman och Lena Ekecrantz ordinarie revisorer samt Mica Wänseth suppleant.
Medlemstal:
Det totala antalet medlemmar under det gångna verksamhetsåret vid dess utgång den 30 april
2014 var 453 medlemmar, varav 83 juniorer och 22 husdjur.
Ekonomi:
Balans- och resultaträkning redovisas separat vid årsstämman. Föreningens bryggfond uppgår
till ca 367 000 kronor och kassan till ca 110 000 kronor - en total ökning med ca 27 000
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 Hagede bryggan gjordes under sommaren 2013, så nu är alla tre vänthusen i
hyggligt gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl med
bättre ordning och överblick av post och tidningar som resultat. Även Hasselö brygga är i god
ordning och välskött. Inga omedelbara underhållsåtgärder krävs.
Spänger och tillfarter:
Hönspinnar är nu spikade på rampen vid Harö brygga. Vidare lagades ledstången och
trapporna på vägen mot byn. Stigen mot norra Hasselö har fått ytterligare förbättringar.
Upphandlingen av skärgårdstrafiken:
Styrelsen har varit synnerligen aktiv främst under sommaren och hösten 2013, men även till
viss del även under vintern 2014, när det gäller att bevaka Harö-områdets intressen vid
upphandlingen av den framtida skärgårdstrafiken. Inför Trafiknämndens slutsammanträde i
slutet av september 2013, då avsikten var att bestämma vilka entreprenörer som skulle

tilldelas de olika föreslagna trafikområdena enligt ett givet upphandlingsunderlag, förekom
både muntliga och skriftliga kontakter mellan styrelsen och Skärgårdens Trafikantförening, å
ena sidan, och vissa personer inom Trafiknämnden och Waxholmsbolaget, å andra sidan.
Styrelsen försåg dessutom hela Trafiknämnden med ett utförligt skriftligt material, innehållande bl.a. en jämförande sammanställning mellan 2013 års turlista och den föreslagna turlistan som skulle ha gällt från och med 2014. Av jämförelsen framgick de mest relevanta
försämringarna på ett tydligt sätt.
Vid Trafiknämndens sammanträde, då allt skulle bestämmas, framkom att det inte fanns
politisk majoritet för att driva igenom förslaget. Det återtogs därför, vilket bl.a. fått till följd
att hela upphandlingen ska göras om och att 2013 års turlista i princip kommer att gälla
oförändrad 2014 och 2015.
Under vintern 2014 har några möten ägt rum i en förstudie. Styrelsen har deltagit även vid
dessa möten.
Webb och Tidning
Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer till
medlemmarna. Den totaldistribution av tidningen med ett informationsbrev som gjordes
under våren 2013, inkluderande även fastighetsägare inom Harö-området, som inte var
medlemmar i HHIF, gav en viss effekt, när det gäller medlemstillströmningen. År 2013
skickades Harö-Nytt ut till 231 medlemmar, medan juninumret gick ut till 244 medlemmar.
Föreningens hemsida HHIF.se med sin nya plattform fungerar som en god informationskanal
till medlemmarna och är ju ett mycket snabbare medium än tidningen. Men även äldre foton
och andra dokument kan vara av intresse att lägga ut på hemsidan.
Övrigt.
Föreningen har varit med om att delfinansiera en första defibrillator, som finns uppsatt i
vänthuset på Harö. Eftersom få frivilliga bidrag inkommit är det för dagen inte aktuellt att
införskaffa någon ytterligare.
Föreningen har även engagerat sig i fiberprojektet och dels upplåtit HHIF.se som portal för
nyheter mm och dels medverkat som ekonomisk ”sluss” för att hantera ekonomiska
transaktioner och redovisningar inför bildandet av den separata förening, Harö
Bredbandsförening, som bildades i början av november 2013.
Planer för nästa verksamhetsår:
- Fortsätta att utreda vilka krav som i framtiden kommer att ställas på finansiering från
bryggföreningar för löpande underhåll.
- Fortsätta arbetet med en aktivitetslista med kostnadsuppskattningar angivna som ett
hjälpmedel för att bedöma framtida investeringsbehov.
- Följa och försöka påverka utvecklingen rörande den kommande upphandlingen rörande
skärgårdstrafiken från 2016.
- Fortsätta förvalta av de anläggningar på tillfartsvägarna som föreningen har bekostat.
- Att stötta/informera om projekt med syftet till gemenskap och allas trivsel (Harödagen,
Röjarhelger, Loppis, Harö seglingen m.m).
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