Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2016 – 2017
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2016 – 30 april
2017 avge följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av:
Ulrika Dackeby – ordförande
Pelle Niring – vice ordförande och bryggansvarig Harö
Dan Lindblom – sekreterare och bryggansvarig Hasselö
Åsa Lundholm Hedvall – kassör
Staffan Westbeck - webbmaster
Tommy Månsson - bryggansvarig Hagede samt kontaktperson rörande kommunikationerna
Axel Östlund – redaktör Harö Nytt
Charlotta Sjöberg – ledamot
Valberedningen:
Mats Hagebring, Thomas Wängsö och Göran Östlund (sammankallande)
Revisorer:
Åsa Ekman och Lena Ekecrantz ordinarie revisorer samt Mica Wänseth suppleant.
Medlemstal:
Vid utgången av verksamhetsåret den 30 april 2017 hade föreningen 473 medlemmar, inkl.
juniorer.
Ekonomi:
Balans- och resultaträkning redovisas separat vid årsstämman. Föreningens samlade tillgångar
uppgår till 627 000 kronor varav 40 000 kronor reserveras för föreningens löpande kostnader.
Det innebär att de tillgångar som är avsatta för kommande bryggrenoveringar har ökat med
drygt 40 000 kronor jämfört med föregående år.
Verksamheten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden.
Bryggor och spänger:
En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Sommaren 2016
gjorde de bryggansvariga en ny grundlig okulär besiktning av alla bryggorna och spängerna.
Inga större renoveringsbehov konstaterades för innevarande år. Däcken på Hagede brygga är
slitna men styrelsen beslutade att de får klara en säsong till och att genomföra byte av däck på
Hagede samtidigt som byte på Harö brygga vilket är planerat till våren 2018.
Alla tre vänthusen är i gott skick utvändigt. Endast dörren på vänthuset vid Hasselö brygga
har behövt målas om.
Bron vid Båtkroken och vissa spänger m.m. omfattas också av föreningens underhållsplan och
de bedöms vara i gott skick.
Ordningen i vänthusen har förbättrats och därmed trivseln.

Upphandlingen av skärgårdstrafiken:
En förnyad upphandling av skärgårdstrafiken pågår och kommer att ta tid. Därför har en ny
ettårig direktupphandling skett som löper april 2017 – april 2018. Det befintliga avtalet är
tecknat med Gotlandsbolaget. Turtätheten har utlovats att i princip vara densamma även under
kommande år.
I år är sista sommaren som körningen av nord/syd linjen görs på prov och ska därefter
utvärderas.
Skärgårdsrådet
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 bl.a. frågor rörande upphandlingen av
skärgårdstrafiken, strandskydd, bredbandsstrategin för skärgården och tankar kring
utbyggnaden i Stavsnäs vinterhamn. Föreningen håller sig på detta sätt informerad om
aktuella frågor i regionen och kan även framföra synpunkter rörande de frågor som berör
Harö-området. Likaså har föreningen knutit kontakter med andra intresseföreningar för
erfarenhetsutbyte.
Skärgårdens trafikantförening
Föreningen är medlem i Skärgårdens trafikantförening och knyter där kontakt med andra
bryggföreningar och Waxholmsbolaget. Det är en viktig informationskanal om framtida
möjligheter söka medel för delfinansiering av bryggrenovering m.m.
Webb och Tidning
Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet och information om aktuella frågor
har utkommit med två nummer till medlemmarna. Föreningens hemsida hhif.se fungerar även
den som en informationskanal till medlemmarna. För att fylla sidan med mer aktuell
information efterfrågar styrelsen hjälp från medlemmarna med bidrag och material för att
kunna lägga upp löpande under året.
Övrigt
Harö brygga skadades i mitten av maj av färjan Queen. Styrelsen agerade direkt i
försäkringsärendet för att skadan ska kunna åtgärdas så snart som möjligt.
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.
- Se över placering av föreningens tillgångar och föra över större delen till räntebärande
konto.
- Fortsätta att vara en aktiv medlem i Skärgårdsrådet och där bl.a. följa och påverka
planerna för Stavsnäs vinterhamn.
- Informera på föreningens hemsida och i Harö-Nytt om projekt med syftet till ökad
gemenskap och allas trivsel (Harö-dagen, Röjarhelger, Loppis, Harö seglingen m.m.).
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