
 
Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2014 – 2015 
 
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2014 - 30 april 
2015 avge följande verksamhetsberättelse. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Björn Lindskog – ordförande 
Pelle Niring – vice ordförande och bryggansvarig Harö 
Ulrika Dackeby – sekreterare  
Agneta Frick - kassör 
Staffan Westbeck - webbmaster 
Tommy Månsson - bryggansvarig Hagede samt kontaktperson rörande kommunikationerna 
Ann Persson – redaktör för Harö-Nytt 
Martin Eriksson – bryggansvarig Hasselö 
 
Valberedningen: 
Mats Hagebring, 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 
2015 var 449 medlemmar, varav 85 juniorer. 
 
Ekonomi: 
Balans- och resultaträkning redovisas separat vid årsstämman. Föreningens bryggfond uppgår 
till ca 500 000 kronor och kassan till ca 40 000 kronor - en total ökning med ca 62 000 kronor 
- från föregående år. 
 
Verksamheten: 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden.  
 
Bryggorna : 
En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under sommaren 
2014 gjorde delar av styrelsen en grundlig okulär besiktning av alla bryggorna, vilket 
resulterade i en plan i närtid för kommande underhållsarbeten. Alla tre vänthusen är i hyggligt 
gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl. Ett problem i 
Harö vänthus är dock ansamlingen av gamla tidningar, särskilt den gratisutdelade Nacka 
Värmdö Posten, som kommer året runt i buntar om 30 ex. Styrelsen funderar över en lösning.  
 
Spänger och tillfarter:  
Även bron vid Båtkroken och vissa spänger mm omfattas av styrelsens underhållsplan. Dessa 
är i princip i gott skick. Tre brädor på bron befanns dock dåliga och har bytts under hösten. 
 
Upphandlingen av skärgårdstrafiken: 
Styrelsen har varit fortsatt aktiv, när det gäller att bevaka Harö-områdets intressen rörande 
den framtida skärgårdstrafiken. I det förstudiearbete som gjordes av landstinget inför 
framtagandet av det nya upphandlingsunderlaget deltog representant från styrelsen aktivt vid 



 
 

flera möten. Styrelsen bevakar även frågorna inom Skärgårdens Trafikantförening samt till 
Landstinget rörande upphandlingen av skärgårdstrafiken 
 
Skärgårdsrådet 
Under verksamhetsåret har HHIF beviljats inträde i Skärgårdsrådet i Värmdö kommun. 
Mötena, som är fyra om året leds av de styrande politikerna inom kommunstyrelsen och 
exempel på medlemmar är företagar- och intresseföreningar från de olika ögrupperna i 
mellanskärgården. På mötena diskuteras frågor som upphandlingen av skärgårdstrafiken, 
strandskydd, bredbandsstrategin för skärgården och tankar kring utbyggnaden i Stavsnäs. 
Föreningen blir på detta sätt informerad och kan även framföra våra synpunkter rörande de 
frågor som berör Haröområdet. Likaså har föreningen knutit kontakter med andra 
intresseföreningar för möjlighet till erfarenhetsutbyte.  
 
Webb och Tidning 
Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer till 
medlemmarna. Föreningens hemsida HHIF.se med sin nya plattform fungerar – även den – 
som en god informationskanal till medlemmarna. Dessutom är ju hemsidan ett mycket 
snabbare sätt att kommunicera med medlemmarna än tidningen. Men styrelsen eftersträvar ett 
större engagemang bland medlemmarna för att öka aktualiteten på hemsidan. 
 
Övrigt 
-  Stadgeändring – inom styrelsen har under året diskuterats eventuella behov av förändringar 
i stadgarna rörande begreppet ”medlem” samt vilken påverkan som en förändring härvidlag 
får på röstreglerna. Styrelsen lämnar ett förslag om en mindre stadgeändring, men fortsätter 
översynen av stadgarna.  
 
Planer för innevarande verksamhetsår: 
-  Fortsätta att undersöka vilka krav som i framtiden kommer att ställas på finansiering från 
bryggföreningar för löpande underhåll. 
-  Kontinuerligt uppdatera aktivitetslistan med kostnadsuppskattningar för att bedöma 
framtida investeringsbehov av bryggor, broar och spänger mm. 
-  Fortsätta att vara en aktiv medlem i Skärgårdsrådet. 
-  Följa och påverka utvecklingen av upphandlingen rörande skärgårdstrafiken från 2016 samt 
planerna för Stavsnäs vinterhamn. 
-  Att stötta/informera om projekt med syftet till gemenskap och allas trivsel (Harödagen, 
Röjarhelger, Loppis, Harö seglingen m.m). 
 
 
Björn Lindskog, Pelle Niring, Agneta Frick, Ulrika Dackeby, Staffan Westbeck, Ann Persson, 
Tommy Månsson och Martin Eriksson, 
 

 


