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Detta har hänt under verksamhetsåret 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden, dessutom hölls ett 

informationsmöte på dansbanan den 18/7.  

Föreningens årsmöte ägde rum den 14/3 2019 i Solna Gymnasiums Aula i närvaro av 75 

röstberättigade medlemmar plus ytterligare 5 röster via fullmakt.  

Allmänningar 

Alfrida; Styrelsen fick lägga ned mycket tid och arbete på att återställa vår skog efter Alfridas 

verkningar. Vi anlitade Skogssällskapet och Lelle Granberg från Håtö gård, i olika omgångar 

för att rensa upp stormfälld skog. En del ris lämnades medvetet kvar för att våra medlemmar 

skulle kunna hjälpa till på våra städdagar att dra fram det till högar längs med vägkanterna för 

att sen hämtas upp av Lelle Granberg.  

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

(fuktskador) reparerades. De två bodarna vid dansbanan och traktorgaraget målades om av 

styrelsemedlemmarna och några familjemedlemmar. 

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

utfördes under juli månad. Vi avser att upprepa detta 2020. Särskild vikt ska igen läggas på 

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

Diken; Västra Brusmarsvägen gjordes klart under 2019.  



 

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

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

uppmanas igen att åtgärda då stället är fallfärdigt. 

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

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

Skogsbruksplanen; På grund av Alfridas härjningar så fick åtgärderna enligt vår 

skogsbruksplan vänta under 2019. Vi räknar med att komma ifatt med planen under våren 

2020. 

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

beviljades fullt ut. 

Midsommarstången; En ny midsommarstång har tillverkats och konstruerats så att den lätt 

kan resas och fällas med hjälp av en vinsch utan att riskera liv och lem för operatörerna. 

Toaletten vid stora badet; Eftersom torrdasset vid badet var fallfärdigt och ingen frivillig ville 

åta sig uppdraget att sköta tömning, tillsyn o.s.v. så beslutade styrelsen att ta bort det. 

Håtö runt; Vår promenadslinga runt vårt område fräschades upp med märkningen på träden 

och en ny sträckning vid Håtöviken (vid Abborrberget) slyröjdes. Föreningen söker en fadder 

för slingan som kan ytterligare förbättra den. 

Skyddsjakt 

Vi har under 2019 tyvärr sett en stor ökning av vildsvin på egen mark och det finns nu flera 

grupper av dem inne på våra marker. För att effektivt kunna bedriva jakt har vi från och med 

vintern 2019 börjat åtla (utfodring på speciella platser) på våra marker. Utöver åteljakt, har vi 

haft två samjakter med Håtögård för att jaga vildsvin med hundar.  

Orsaken till att skyddsjakten kom igång sent var för att vi behövde nya tillstånd och polisens 

handläggningstid var lång. Efter det att tillståndet erhölls i december har 4 vildsvin, ett skadat 

rådjur och en insnärjd älg skjutits. Utöver vildsvin som jagas aktivt har vi även annat vilt som 

rådjur, älg, grävling och räv. Dock görs bedömningen för året att det inte behöver bedrivas 

jakt på dessa djur inom vårt område. 

Midsommar 

Vårt midsommarfirande arrangerades helt traditionsenligt och var som vanligt mycket 

uppskattat. Årets arrangör var pumpgrupp 22 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 turordningslista som finns på vår 

hemsida. Det var också premiär för vår nya midsommarstång som tack vare en smart 

konstruktion av vår förvaltare Arne Roloff nu kan resas mycket säkrare än tidigare. 



 

Bryggor 

Håtö tomtägareförening ansvarar för elva bryggor belägna på föreningens område. 

Båtplatserna hyrs ut till föreningens medlemmar. Bryggorna underhålls i enlighet med 

föreningens underhållsplan för bryggor. Underhållsplanen uppdateras årligen vid 

bryggbasmötet. Därefter budgeteras den och fastställs föreningens styrelse. Vissa bryggor 

byts ut och andra underhålls beroende på skick, läge, konstruktion etc. Tillgången på 

båtplatser är för stunden relativt god – i november 2019 fanns ca 6 lediga båtplatser i 

föreningen för framförallt mindre båtar.  

Aktiviteter under 2019: 

• Den 7 juni 2019 hölls det sedvanliga bryggbasmötet där underhållsplanen 

uppdaterades.  

• Arbetet med att förnya AK-bryggan som var planerat inför 2019 sköts på, för att 

ha kapital för att bekosta arbetet med Alfridas härjningar.  

• Under hösten har planeringsarbete skett för att under våren 2020 förbättra utbud 

och tillgänglighet av båtplatser i Seglarskoleviken (området med AB, B, A och 

AK-bryggan): 

o Den gamla AK-bryggan byts ut till en ny som tillåter Y-bommar. Detta 

medger bekvämare och förenklad förtöjning av fler båtar vid AK-bryggan. 

I samband med detta förbjuds bojar mellan AK-bryggan och A-bryggan 

för att förenkla tilläggning och manövrering i detta område. 

o På AB-bryggans yttre del minskas antalet båtplatser för att skapa båtplatser 

för större båtar. 

• Föreningen tackade av två av bryggbasarna på sommarmötet, Kjell-Åke Svedberg 

samt Göran Jansson. De ersätts nu efter många års förtjänstfullt arbete av Thomas 

Löfgren, ansvarig för AB-bryggan samt Peter Norlén, ansvarig för D-bryggan. 

• Flera åtgärder av underhållskaraktär har genomförts under året på bryggorna, 

däribland 

o AB- bryggan den fasta landgången vid land har stabiliserats renoverats. 

o A-bryggan: Nya kättingar vid land 

o B-bryggan: Ny badstege 

o Diverse oljningsarbeten 

Seglarskolan 

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

information om seglarskolan finns på www.hatoseglarskola.se 

http://www.hatoseglarskola.se/


 

Fiber 

Fiberutbyggnad och anslutning är i princip klara för både Norrtälje Energi och IP-Only. Det 

som återstår är slutbesiktning och reglering av intrångsersättning med IP-Only vilket kommer 

ske under 2020. 

Ekonomi 

Se separat rapport bifogad i kallelsen till årsmötet. 

Sommarmöte 

Söndagen 28 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: arbetet efter Alfrida, utbyggnad av E18 och infarten till vårt område, avveckling av 

pumpgrupper, bryggor, miljö och fiskefrågor, Stigen runt Håtö, skyddsjakt, bredband och vårt 

medlemsregister. Mer information finns på föreningens webbplats, håtö.se.  

Information och Hemsida 

Föreningens webbplats håtö.se fungerade problemfritt under 2019 och 24 nyheter 

publicerades. Föreningen har nu fått in 169 e-postadresser varav 136 medlemmar gett sitt 

medgivande till att ta emot kallelsen till årsmötet och årsfakturan med e-post. Föreningens 

webbplats och e-postadresser kom att användas under 2019 för att informera om föreningens 

arbete efter stormen Alfrida.  

 

 

Det var lite vad som skett under året 2019 på ”Vårt Vackra Håtö”. 

 

Styrelsen. 


