Harö-Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2021 – 2022
Styrelsen för Harö-Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2021 – 30 april
2022 avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av:
Pär Dehlin - ordförande, web
Tove Strauss - sekreterare
Ingela Granberg - kassör, medlemsregister
Åsa Lundholm Hedvall & Annika Nylén - bryggansvariga Harö
Staffan Westbeck - bryggansvarig Hasselö
Lena Svensson Peterson - bryggansvarig Hagede
Axel Östlund - redaktör Harö-Nytt
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 2022 var 461 medlemmar inkl. 72 juniorer.
Ekonomi:
Årets resultat visar på ett överskott på 21 330 sek. Medlemsavgifter på 65 950 sek har
inbetalats. Löpande utgifter för bryggor/vänthus ligger kvar på samma nivå.
Verksamheten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten (samtliga digitala).
Bryggor och spänger:
Bryggorna på Harö och Hagede är i behov av reparation och föreningen har varit i kontakt
med Region Stockholm (via Skärgårdens Trafikantförening) samt Leader Stockholmsbygd
rörande bidrag. Under verksamhetsåret har det inte funnits några medel att söka från dessa
aktörer.
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Skylthållning
De slitna 5-knopsskyltarna vid Sorgströmmens västra sida samt Båtkrokens västra sida har
bytts ut under året. Det har dessutom satts upp en ny 5-knopsskylt på Harösidan av
Båtrokens västra sida. Länsstyrelsen har på föreningens begäran ändrat föreskrifterna för
8-knopsskyltningen i Norrsundet så att de nu överensstämmer med den faktiska skyltningen
så som den sett ut de senaste 20 åren.
Medlemskap i SIKO
Vid förra årsmötet så beslöts att den nya styrelsen skulle ta fram mer information om vilka
eventuella fördelar ett eventuellt medlemskap skulle innebära för HHIF. Styrelsen har under
verksamhetsåret undersökt vad ett medlemskap skulle innebära och har gjort bedömningen
att ett medlemskap i SIKO varken är motiverat eller hanterbart.
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.
Harö-Nytt och web
Harö-Nytt har utkommit med två nummer under verksamhetsåret.
Medlemsregister
I slutet av september 2021 byttes det gamla egenutvecklade medlemsregistret ut mot en
standardlösning (Zynatic Medlemsregister) och ca en tredjedel av huvudmedlemmarna har i
dagsläget loggat in och gett sitt medgivande till att dela sina kontaktuppgifter med övriga
medlemmar (GDPR).
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 ett 2:a
remissvar på Region Stockholms utredning om den framtida sjötrafiken (Sjötrafikutredningen
del 1. 2019-0440) där vi liksom flera andra remissinstanser anmärkt på att det saknas
konkreta planer på båtförbindelser mellan Stockholm/Vaxholm och våra öar.
Övrigt
Sedan 2018 har föreningen genomfört årliga djurinventeringar av mufflon och dovhjort. I maj
2022 genomfördes ingen djurinventering pga för lågt antal anmälda deltagare.
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Planer för innevarande verksamhetsår 2022-2023:
● Fortsätta att undersöka 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 översyn och ev förbättringar av skyltning om hastighetsbegränsningar i
området.
● Fortsätta genomföra årliga viltinventeringar
● Genom web och tidning informera om projekt och verksamheter av intresse för
föreningens medlemmar.

Pär Dehlin

Åsa Lundholm Hedvall

Staffan Westbeck

Tove Strauss

Axel Östlund

Lena Svensson Peterson

Ingela Granberg

Annika Nylén

Harö-Hasselö Intresseförening
Organisationsnummer: 814000-6944

