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

informationsmöte på dansbanan den 29/7.  

Föreningens årsmöte ägde rum den 15/3 2018 i Solna Gymnasiums Aula i närvaro av 38 

röstberättigade medlemmar varav 1 via fullmakt.  

Allmänningar 

 Vassklippning; Klippning och uppsamling av vass längs våra stränder och runt om bryggorna 

utfördes under juli månad. Vi avser att upprepa detta 2019. Särskild vikt ska läggas på viken 

vid F-bryggan där en undervattens-elledning har hindrat oss tidigare. Vi har begärt 

utmärkning av ledningsdragningen för att kunna utföra arbetet. 

 Diken; Vi har låtit utföra dikesrensning vid västra Rävgaddsvägen, Skutviksvägen vid norra 

ängen och västra Brusmarsvägen (klart under 2019). Hålet vid parkeringsplatsen till 

Seglarskolan är igenfyllt. 

 Brevlådor; Alla brevlådor utom stället vid Brusmarvägen (4-vägskorset) är åtgärdade efter 

PostNords önskemål. Medlemmarna som har sina brevlådor vid 4-vägskorset (västra) 

uppmanas att åtgärda då stället är fallfärdigt. 

 Anslagstavlan; Anslagstavlan vid 4-vägskorset som lutat mer och mer är nu uppriktad. 

 Ängar; Ängen vid sydvästra Brusmarvägen är nu återställd till äng så att den ska kunna 

klippas vid vår slåtter. Sly, träd, stubbar och stenar avlägsnade. 

 Skogsbruksplanen Under våren gallrades område 23 (begränsat av norra Rävgaddsvägen) 

och vindfällen avlägsnades i område 4 och 10 (norr Brusmarvägen). Hösten 2018 gallrades 

och slyhöggs område 17 (nord-ost Lermaren).  

 Trädfällning; Ett antal ansökningar om att fälla träd på allmänningar inkom och nästan alla 

beviljades fullt ut. 

 En ny midsommarstång är beställd från Lelle Granberg. 



 
 Traktorgaraget, seglarskolans bod (stormskador) och lilla boden vid dansbanan (fuktskador) 

ska repareras (stormskador). 

Skyddsjakt 
Fokus under 2018 har varit att kartlägga spår av vildsvin för att få en uppfattning av hur många djur 

det är som rör sig inom vårt område. Det är dock endast mindre grupper med vildsvin. Vi gör 

fortfarande bedömningen att det är bättre att åtla på Håtö gårds marker eftersom en åtel lockar in 

djuren på marken. Vi har medverkat vid åtlingen på Håtö gård bland annat genom stöttning med mat 

till åteln. Vid åtlingen på Håtö gård så har det skjutits 11 vildsvin under 2018. Vi har haft kontakt 

med närliggande jaktlag på Rådmansö som också har skjutit av en hel del vildsvin. 

Vi har gott om rådjur samt några älgar som rör sig inom området. Grävling och räv har också 

observerats. Dock har det bedömts att det inte varit för stora populationer varför heller inte några 

andra djur än vildsvin har skjutits. 

Midsommar 
Vårt midsommarfirande arrangerades helt traditionsenligt och var som vanligt mycket uppskattat. 

Årets arrangör var pumpgrupp 21 som kompletterade lekar och sånger av duon Lasse & Britt-Marie 

på dagen och dansmusik av bandet Tfor2 på kvällen med servering och lotterier. Midsommarfirandet 

anordnas fortlöpande enligt en grupperingslista som finns på vår hemsida. Det visade sig att 

midsommarstången var delvis rutten och den blåste av efter midsommaraftonen, turligt nog utan att 

någon skadades. En ny stång är beställd till nästa års firande. 

 

Bryggor 

HTF ansvarar för 11 bryggor på HTFs område 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 etc. 

Inom HTF är tillgången på båtplatser relativt god – i november 2019 fanns ca 10 lediga båtplatser i 

föreningen för framförallt mindre båtar. På två bryggor är det kö. 

Övriga aktiviteter under 2018: 

 Den 2 juni 2018 hölls det sedvanliga bryggbasmötet där underhållsplanen uppdaterades.  

 Under november har inre delen av J-bryggan-bryggan bytts ut. I samband med detta har 

den förlängts något för att få tillstånd en utjämning ut storleken på båtplatserna 

 Båtplatsförteckningarna har tagits bort från hemsidan pga. den nya europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR) 

 Bryggplatsstadgarna har fått en statusändring – de kallas numer Bryggplatsregler. Mindre 

uppdateringar har dessutom genomförts av Bryggplatsreglerna. 

 Ett flertal smärre åtgärder av underhållskaraktär har genomförts under året på bryggorna: 

o C-bryggan – lagning av Y-bom och och fris 

o D-bryggan – lagning av yttre Y-bom och fris  



 
o Sönderrostade lyftöglor (under vattnet) på båtiläggningsrampen har åtgärdats för 

att undvika skaderisk 

o Diverse oljningsarbeten 

Styrelsen har planerat att skjuta på utbytet av AK-bryggan som var planerat till 2019 för att prioritera 

återställning efter Alfridas härjningar. 

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

information om seglarskolan finns på www.hatoseglarskola.se 

Fiber 

Fiberutbyggnad och anslutning har pågått under året och nu har både Norrtälje Energi IP-Only 

anslutit de flesta av sina kunder. På vissa ställen har det varit stopp i redan lagda rör och det har 

blivit nödvändigt att gräva för att frilägga rören och åtgärda detta. IP-Only påbörjade grävning av ett 

eget rörnät för sina kunder under våren men grävningarna stoppades för en tid, de återupptogs och 

har nu slutförts till största delen. IP-Onlys arbete beräknas slutbesiktigas under 2019. 

Ekonomi 
Se separat rapport bifogad i kallelsen till årsmötet. 

Sommarmöte 
Söndagen 29 juli hölls föreningens sommarmöte på Haget. Till mötet kom det som vanligt många 

medlemmar för att ta del av kaffe och information. Mötets agenda var fullproppad och tog upp: 

utbyggnad av E18, avveckling av pumpgrupper, bryggor, den nya skogsvårdsplanen som ska 

beslutades på årsmötet 2018, Håtö stig, behov att ordna våra brevlådor, skyddsjakt, bredband och 

vårt medlemsregister. Mer information finns på sommarmöte 2018 

Information och Hemsida 

Föreningens webbplats håtö.se fungerade problemfritt under 2018 och tolv nyheter publicerades. 

Föreningen har nu fått in 150 e-postadresser (131 år 2017) till medlemmar som vill ha löpande 

information via e-post. Därutöver har 118 (93) medlemmar gett sitt medgivande till att ta emot 

kallelsen till årsmötet och årsfakturan med e-post. Föreningens webbplats och e-postadresser kom 

under januari 2019 även att användas för att informera med anledning av stormen Alfrida.  

Den 25:e maj 2018 infördes Dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. Föreningen har publicerat 

hur vi använder våra medlemsuppgifter på vår webbplats, se håtö.se/policy-medlemsuppgifter. 

För att underlätta föreningens administration och spara kostnader ber vi de som ännu inte har gett sitt 

medgivande till att få kallelsen till årsmötet och årsfakturan med e-post att göra det. Ni gör det 

genom att sända ett e-mejl till Staffan Hagnell, shl@ip.se. 

Det var lite vad som skett under året 2018 på ”Vårt Vackra Håtö”. 

Styrelsen. 

http://www.hatoseglarskola.se/
http://håtö.se/sommarmote-2018/

