Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2020 – 2021
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2020 – 30 april
2021 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
2021 var 464 medlemmar inkl. 89 juniorer.
Ekonomi:
Årets resultat visar på ett överskott på 50 645 sek. Medlemsavgifter på 67 850 sek har
inbetalats. Löpande utgifter för bryggor/vänthus ligger kvar på samma nivå. I dagsläget finns
en osäkerhet kring finansiering av de nödvändiga reparationer av Harö och Hagede brygga
som bedöms föreligga. .
Verksamheten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden (samtliga
digitala).
Bryggor och spänger:
Bryggorna på Harö och Hagede är i starkt behov av reparationsåtgärder. Detta framkom vid
fjolårets besiktning som visade på en del allvarliga skador främst på Haröbryggan. Föreningen
ansökte då om ekonomiskt stöd från Region Stockholm men p.g.a. många sökanden
överfördes ansökan till årets bidragsomgång. Vi har nu fått veta att vi inte får något bidrag
eftersom reglerna för bidrag har förändrats. Stöd utgår inte längre för enstaka
bryggreparationer utan det krävs bredare och samordnade projekt för att kvalificera för stöd.
Föreningen har därför påbörjat diskussioner med bl.a. Skärgårdens Trafikantförening och
Värmdö kommun om hur man kan samordna finansiering av underhåll och reparationer med
andra bryggföreningar.
Skylthållning
Föreningen har uppmärksammat behoven av hastighetsbegränsningar vid farlederna
Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström och är ansvarig för skylthållning på
dessa platser. Under året har föreningen uppmärksammats att flera av skyltarna är slitna och
svårlästa och har därför ersatt två av skyltarna med nya.

Sophantering på Harö
Vid föreningsstämman 2020 uppmärksammades problemen med sophanteringen i Harö by
p.g.a. det stängda soprummet på Gummerholmen. Finn Hedvall gavs i uppdrag att bilda en
arbetsgrupp som i dialog med kommunen kan hitta en lösning på problemen. Gruppen har
föreslagit att ett soprum byggs vid Harö brygga och kommunen är villig att bekosta ett sådant
om markägaren ger tillstånd för detta. Tyvärr motsätter sig markägaren detta och kommunen
har uppmanat Haröborna att själva hitta mark för ett soprum. Arbetsgruppen har också inlett
en dialog med den entreprenör som idag hämtar sopor om förutsättningar för sophämtning i
Byviken.
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.
Web och Tidning
I början av året så lanserade föreningen en Facebook-sida samt en en grupp för att avisera
inlägg på hemsidan. Under våren så har även föreningens hemsida hhif.se omarbetats. HaröNytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet och information om aktuella frågor har
utkommit med två nummer.
Medlemsregister
Då vårt webbaserade medlemsregister utvecklat av Staffan Westbeck kräver underhåll som
inte kan garanteras över tiden så har föreningen undersökt möjligheterna att byta till ett
externt utvecklat medlemsregister.
Remisser
Föreningen är remissinstans för frågor som gäller större förändringar i markanvändning,
sjötrafik och liknande frågor som berör vårt område. Under året har föreningen avgivit
remissvar på Region Stockholms utredning om den framtida sjötrafiken (Sjötrafikutredningen
del 1. 2019-0440) där vi liksom flera andra remissinstanser presenterat en rad kritiska
anmärkningar mot förslaget. Regionen har tagit till sig kritiken och har utarbetat ett nytt
förslag som nu är ute på remiss som föreningen avser att granska och avge yttrande om.
Övrigt
Sedan 2018 har föreningen genomfört årliga djurinventeringar av mufflon och dovhjort. I maj
2021 genomfördes en sådan djurinventering vars resultatet redovisas på föreningens hemsida.
Planer för innevarande verksamhetsår 2021-2022:
- Fortsätta att undersöka olika möjligheter att få stöd för bryggreparationer i samverkan
med andra aktörer.
- Fortsätta att verka för en fungerande sjötrafik till vårt område inklusive möjligheter att
kunna åka hela vägen från stan via Vaxholm.
- Fortsätta att vara en aktiv medlem i Skärgårdsrådet.

-

Fortsätta genomföra årliga viltinventeringar
Genom web och tidning informera om projekt och verksamheter av intresse för
föreningens medlemmar.
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