
 

Till medlemmarna i Håtö tomtägarförening 

Hej, 

Jag skriver till er med anledning av föreningens årsmöte som äger rum den 14 mars 2019 i 

Solna gymnasiums aula. Under de senaste åren har vi tyvärr haft en stadig nedåtgående trend 

när det gäller närvarande medlemmar. I fjol var det endast 38 av föreningens 229 medlemmar 

närvarande vilket enligt min mening är alldeles för få när vi ska fatta viktiga beslut.  

Jag vill därför vädja till er att komma till årets möte då vi förutom de sedvanliga 

mötesfrågorna även kommer behandla konsekvenserna av Alfridas framfart och hur det 

påverkar föreningen. Styrelsen har gjort en översiktlig inventering och vi uppskattar att det rör 

sig om minst 650 stormfällda träd på våra allmänningar. Vår bedömning är att kostnaderna för 

att ta hand om dessa kommer bli så stor att föreningens kassa kan tömmas helt och att vi 

därför behöver besluta om en extra utdebitering för att återställa denna till en rimlig 

miniminivå. 

I skrivande stund har vi tyvärr inte hela bilden klar då vi ännu inte kunnat få in offerter på att 

utföra jobbet. Vi står på väntelista hos entreprenörer men eftersom vi inte tillhör de mest 

prioriterade får vi acceptera att andra går före. Vår bedömning är att det kan komma att 

behövas en extra utdebitering på mellan 1000:- och 2000:- ett beslut som vi behöver fatta på 

årsmötet. Jag vill därför än en gång vädja till er att komma till mötet eller om ni har förhinder 

åtminstone ordna så att ni kan rösta via en fullmakt. 

Till mötet har vi även bjudit in en skadeexpert från länsförsäkringar som innan vi startar vårt 

ordinarie möte säkert kan bringa klarhet i alla de frågor vi har rörande ersättningar mm. 

Till sist vill jag be er att kontrollera uppgifterna vi har i matrikeln som bifogas kallelsen och 

meddela oss om det är något som inte stämmer. 

 

Vänliga hälsningar  

Lars-Göran Uddholm, Ordförande 

 


