Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2019 – 2020
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2019 – 30 april
2020 avge följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av:
Tommy Månsson – ordförande
Tove Strauss – sekreterare
Åsa Lundholm Hedvall – kassör
Staffan Westbeck – webmaster och bryggansvarig Hasselö
Pär Dehlin - bryggansvarig Hagede
Ingela Granberg – bryggansvarig Harö
Axel Östlund – redaktör Harö Nytt
Annika Nylén– ledamot och bitr. webmaster
Valberedningen:
Mats Hagebring, Thomas Wängsö och Göran Östlund (sammankallande).
Revisorer:
Åsa Ekman och Sven-Olof Holmgren ordinarie revisorer samt Mica Wänseth suppleant.
Medlemstal:
Det totala antalet medlemmar under det gångna verksamhetsåret vid dess utgång den 30 april
2020 var 487 medlemmar inkl. 76 juniorer.
Ekonomi:
Årets resultat ligger på plus tack vare extraordinära rörelseintäkter, ersättning från Vattenfall
efter Alfrida stormen med 4 757 samt ersättning från Harö bredband för elkostnad med 6 474
sek. Medlemsavgifter på 61 900 sek har inbetalats. Löpande utgifter för bryggor/vänthus
ligger kvar på samma nivå medan kostnaden för reparationer har stigit.
I dagsläget har vi en god ekonomi men det är svårt att bedöma hur det blir i fortsättningen.
Verksamheten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden.(varav ett
digitalt).
Bryggor och spänger:
För att säkerställa kvalitén på bryggorna genomför styrelsen regelbundet besiktningar av
bryggor och vänthus. Vid dessa besiktningar har det framkommit att bryggorna på Harö och
Hagede som nu är runt 45 år gamla börjar uppvisa tecken på åldrande som kommer att kräva
åtgärder inom de närmsta åren. Styrelsen har därför beslutat genomföra en oberoende
expertgranskning av bryggorna och med detta som underlag ta fram en åtgärdsplan. Under
vintern inbjöds därför ett antal företag att lämna offertförslag till en sådan besiktning. Totalt
inkom tre offerter som varierade stort i såväl innehåll som pris. Samtidigt med
offertgranskningen visade det sig att en skada på ett wirefäste uppstått på Hagedebryggan som
krävde reparation av utomstående. Efter förhandling med en av offertlämnarna, Navit, åtog
sig företaget att genomföra såväl reparation av skadan på Hagede som en besiktning av såväl

Hagede som Harö bryggorna till en kostnad som avsevärt underskred inlämnade offerter.
Arbetet utfördes under april månad och vi har fått såväl besiktningsprotokoll och
åtgärdsförslag som videofilmer från undervattensbesiktning av bryggorna. Besiktningen visar
att bryggorna fortfarande är i gott skick men att det på sikt krävs en del större
reparationsarbeten framförallt på Haröbryggan. Styrelsen avser att göra en upphandling av
dessa arbeten och samtidigt undersöka olika möjligheter att söka bidrag för reparationerna.
Skärgårdsrådet
Föreningen är medlem i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar på deras möten som är
fyra om året. Mötena leds av de styrande politikerna inom kommunstyrelsen och exempel på
medlemmar är företagar- och intresseföreningar från de olika ögrupperna i mellanskärgården.
Genom deltagande i dessa möten har föreningen kunnat lämna synpunkter på aktuella frågor
som upphandling av skärgårdstrafiken, avfallsfrågor, revideringar av översiktsplaner m.m..
Föreningen håller sig på detta sätt informerad om aktuella frågor i regionen och knyter
kontakter med andra intresseföreningar.
Webb och Tidning
Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet och information om aktuella frågor
har utkommit med två nummer. 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
Sedan 2018 har föreningen genomfört årliga djurinventeringar av mufflon och dovhjort . I
maj 2020 genomfördes en sådan djurinventering vars resultat redovisats på föreningens
hemsida.
Planer för innevarande verksamhetsår 2020-2021:
- Undersöka möjligheter att få stöd för bryggreparationer och upphandla och åtgärda fel och
brister som påtalats i genomförd bryggbesiktning.
- Fortsätta att verka för att återfå fungerande sjötrafik hela vägen från stan via Vaxholm.
- Fortsätta att vara en aktiv medlem i Skärgårdsrådet.
- Fortsätta genomföra årliga viltinventeringar
- Genom webb och tidning informera om projekt och verksamheter av intresse för
föreningens medlemmar.
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