Harö Hasselö Intresseförenings verksamhetsberättelse 2018 – 2019
Styrelsen för Harö Hasselö Intresseförening får för verksamhetsåret 1 maj 2018 – 30 april
2019 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 Lena Ekecrantz ordinarie revisorer samt Mica Wänseth suppleant.
Medlemstal:
Det totala antalet medlemmar under det gångna verksamhetsåret vid dess utgång den 30 april
2019 var 464 medlemmar inkl. 89 juniorer.
Ekonomi:
Balans- och resultaträkning redovisas separat vid årsstämman. Föreningens samlade tillgångar
uppgår till 661 228 kronor vilket innebär en ökning med 4 885 kronor jämfört med föregående
år. Tillgångarna är nu samlade på ett räntebärande konto hos SBAB och på ett plusgirokonto
för löpande utgifter.
Verksamheten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden.
Bryggor och spänger:
Föreningens huvudsyfte är att förvalta våra tre bryggor med tillhörande vänthus och övriga
anläggningar. Utan fungerande bryggor skulle trafiken till våra öar inte fungera, de är vår
livsnerv. För att säkerställa kvalitén på bryggorna och för att i tid uppmärksamma behov av
underhåll genomför styrelsen regelbundet besiktningar av bryggor och vänthus. Vid dessa
kontroller har konstaterats att vänthusen i Hagede och på Harö är i dåligt skick. Under förra
året genomfördes vissa akuta åtgärder i Hagede men samtidigt konstaterades att fuktskadorna
på syd- och ostfasaderna var allvarligare än beräknat. Även vissa utsatta partier på Harö
vänthus är i dåligt skick. Under våren har styrelsen därför vidtalat personer som kan åtgärda
problemen och arbetena planeras slutföras under försommaren 2019. Nya fenderdäck har
också installerats under året på Harö och Hagede bryggor.

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.
På mötena diskuteras frågor som upphandlingen av skärgårdstrafiken, strandskydd, miljöbrand och säkerhetsfrågor, bredbandsstrategin för skärgården och tankar kring utbyggnaden i
Stavsnäs vinterhamn. Föreningen håller sig på detta sätt informerad om aktuella frågor i
regionen och knyter kontakter med andra intresseföreningar.
Web 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
Vid årsmötet 2018 åtog sig styrelsen att lobba för att återfå fungerande sjötrafik hela vägen
från stan via Vaxholm. Styrelsen har skickat skrivelser till berörda politiker och tjänstemän.
Styrelsen har också via vårt deltagande i Värmdö kommuns skärgårdsråd framfört våra
önskemål och i samband med remissbehandling av kommande års tidtabeller har kommunen
vidarebefordrat dessa till Region Stockholm.
Vid årsmötet 2018 uppmanades också föreningen att fortsätta med den årliga djurinventering
av mufflon och dovhjort som inleddes under förra verksamhetsåret. I maj 2019 genomfördes
en sådan djurinventering vars resultat redovisats på föreningens hemsida.
Planer för innevarande verksamhetsår 2019-2020:
- Genomföra professionella bryggbesiktningar för att bedöma långsiktiga underhållsbehov
samt fortsätta att undersöka olika möjligheter till finansiering av underhåll och
förbättringar av bryggor och vänthus.
- Fortsätta att verka för att återfå fungerande sjötrafik hela vägen från stan via Vaxholm.
- Fortsätta att vara en aktiv medlem i Skärgårdsrådet.
- Genom web och tidning informera om projekt och verksamheter av intresse för
föreningens medlemmar.
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