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Detta har hänt under verksamhetsåret 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, dessutom hölls ett 

informationsmöte på dansbanan den 31/7.  

Föreningens årsmöte ägde rum den 17/3 2016 i Solna Gymnasiums Aula i närvaro av 60 

röstberättigade medlemmar varav 3 st via fullmakter.  

Allmänningar 

Vi flyttade fram de planerade gallringarna på våra allmänningar även under 2016. Detta på grund av 

att utbyggnaden av vatten och avlopp försvårat framkomligheten på vägarna och att en samlad bild 

av behoven i våra områden blir tydligare när dessa arbeten är klara. 

 Under tidiga juli genomfördes en maskinell klippning och uppsamling av vass på utvalda 

sträckor runt vår strandlinje och runt bryggorna. Detta tänker vi upprepa också 2017. 

 Barnbadet fick sent i höstas en ny badflotte. 

 Slåtter av våra ängar har utförts. 

 Gräset på stigen från Brusmarvägen till Nyströmsviken har klippts. En grusning av 

vattensjuka delar av stigen har genomförts. 

  Ett antal ansökningar/löften om trädfällning har hanterats. Många träd utefter Va 

installationerna har tagits ner av entreprenören för att komma fram med vattnet.  

 Arbetet på den planerade stigen runt Håtö har fortsatt med röjning och uppmärkning, 

ytterligare grusning har genomförts av stigen från trampolinbadet förbi båtrampen bort mot 

Sundholmsbryggorna.  

Skyddsjakt 

Skyddsjakt har som tidigare år bedrivits av våra skyddsjägare, jakten under året har omfattat rådjur 

och kråkfåglar. 

Midsommar 

Midsommar arrangerades, mycket uppskattat av pumpgrupp 19, helt traditionsenligt med lekar och 

sånger av duon Lasse & Britt-Marie på dagen och dansmusik av bandet Tfor2 på kvällen. 

Midsommarfirandet anordnas fortlöpande enligt en grupperingslista som finns på vår hemsida. 



 
Bryggor 

HTF ansvarar för 11 bryggor runt HTFs mark från vilka båtplatser hyrs ut till till HTFs 

medlemmar. Bryggorna underhålls i enlighet med HTFs underhållsplan för bryggor som 

uppdateras utifrån bryggbasmötet och som fastslås och budgeteras årligen på HTFs styrelsemöte. 

Vissa bryggor byts ut och andra underhålls beroende på skick, läge, konstruktion et c.  

E-bryggan är en så kallad stenkistebrygga som från och med 2016 dömts ut som båtbrygga som 

följd av många års åverkan från väder, vind, is och vatten. Inom HTF är tillgången på båtplatser 

god – i slutet av 2016 fanns 11 lediga båtplatser i föreningen - vilket innebär att det inte finns ett 

omedelbart behov av att ersätta bryggan. 

HTF och Fiskevårdsföreningen har beslutat omvandla E-bryggan till yngelplats för fisk vilket 

gynnar både HTFs och Fiskevårdsföreningens medlemmar. Beslutet har föregåtts av information 

och diskussion på både HTFs föreningsmöten, bryggbasmöten och inom Fiskevårdsföreningens 

styrelse. I syfte att reglera dispositionsrätt, underhåll och säkerhet har ett avtal upprättats som 

reglerar E-bryggans fortsatta användning. 

Övriga aktiviteter under 2016 

 Den 1 juni 2016 hölls det sedvanliga bryggbasmötet där underhållsplanen uppdaterades.  

 Ett flertal smärre åtgärder har genomförts under året: 

o Smärre reparationer har skett på A-bryggan.  

o Kättingar har bytts enligt UH-planen på D-bryggan.  

o Iläggningsrampen har delvis förbättrats för att längre släp inte skall ta i vid 

”knycken”. 

o Betongringarna vid F-bryggan har tagits bort för att snygga upp vid stranden. 

 Hemsidan http://xn--ht-yia3e.se/hato-tomtagarforeninge/hato-tomtagarforening-bryggor/ 

har förbättrats genom att ett dokument upprättats med lediga bryggplatser 

 Stadgarna för bryggplatsägande har uppdaterats (nov 2015) där förtydligande har skett 

när det gäller ägarskapet av Y-bommarna 

 Styrelsen har fattat beslut om att tidigarelägga förlängning/utbyte av inre delen på AB-

bryggan från 2018 till 2017. 

Seglarskolan 
Som vanligt höll Håtö SS seglarskola under tre veckor i Juli med stort deltagarintresse. Mer info om 

seglarskolan finns på www.hatoseglarskola.se 

Kommunalt Vatten och Avlopp 
Under 2016 har VA-utbyggnaden pågått för fullt och arbetena har fortskridit enligt den plan som 

innebar att arbetet blev klart precis i slutet på året. Föreningens representanter har haft möte med 

kommunen om bland annat ersättning för träd på vår mark som tagits bort där ledningarna dragits 

fram. Vi har även kommit överens med SVEAB om ersättningen för de markområden de fått 

disponera för att kunna lagra material under byggtiden. Ett område är återställt och det andra 

kommer återställas under våren 2017. 

http://håtö.se/hato-tomtagarforeninge/hato-tomtagarforening-bryggor/
http://www.hatoseglarskola.se/


 
Fiber 

Under året har styrelsen fått hjälp av Rickard Engberg att bevaka frågor som rör fiberutbyggnaden 

och de olika erbjudanden föreningens medlemmar fått. 

Ekonomi 
Se separat rapport bifogad i kallelsen till årsmötet. 

Sommarmöte 

Den 31 juli höll föreningen årets sommarmöte på Haget, till vilket drygt hundrafemtio medlemmar 

kom. Kallelse till mötet hade skett via anslag på föreningens pumpstationer. Det var tredje året i rad 

som vi bjöd in till sommarmöte för att under otvungna former gå igenom föreningens angelägenheter 

och svara på medlemmarnas frågor. Till mötet kom över 150 deltagare som njöt av en vacker 

sommardag. Mötet började med en gemensam fika varefter föreningens ordförande Lars-Göran 

Uddholm hälsade alla välkomna. Frågor som kom upp var bland annat vatten och avlopp, bryggor, 

skogsvård, skyddsjakt, vassklippning information och web. En ny fråga för årets möte var de olika 

fibererbjudandena vi fått från Norrtälje energi respektive IP-Only där för och nackdelar de olika 

alternativen diskuterades. Vi i styrelsen är glada att mötet är uppskattat och nu har blivit en tradition 

som är väl värd att bevara. 

Information och Hemsida 

Under 2016 har föreningens webbplats håtö.se fungerat problemfritt. 24 nyheter publicerats under 

året och webbplatsen har i genomsnitt haft 431 besökare per månad (14 % ökning sedan 2015). 

Webbredaktionen har under året utökats med Rickard Engberg, som bevakar fiberutbyggnaden i 

området. 

 

Föreningen har fått in 104 e-postadresser till medlemmar som vill ha löpande information via e-post. 

Därutöver har 65 medlemmar gett sitt medgivande till att ta emot kallelsen till årsmötet och 

årsfakturan med e-post. 

 

För att underlätta föreningens administration och spara kostnader ber vi än fler att ge sitt medgivande 

till att få kallelsen till årsmötet och årsfakturan med e-post. Sände den till Staffan Hagnell, shl@ip,se. 

 

 

Det var lite vad som skett under året 2016 på ”Vårt Vackra Håtö”. 

Styrelsen. 


