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Detta har hänt under verksamhetsåret 

Verksamhetsåret har som så mycket annat i vårt samhälle påverkats av pandemin. Vårt årsmöte som 

genomfördes på samma sätt som tidigare år eftersom det inte fanns restriktioner då men mötet samlade 

endast 19 röstberättigade medlemmar, vilket säkerligen hänger ihop med risken för att bli smittad. 

Vidare så ställdes både föreningens traditionella midsommarfirande och sommarmötet in. 

Styrelsearbetet har också påverkats och från och med hösten har vi övergått till att ha helt digitala 

möten. Styrelsen har under året har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden.  

Allmänningar 

Vassklippning utfördes i juli ”som vanligt”. Kritik framfördes mot utförandet vid F-bryggan så vi ska 

försöka ta mer i år. 

Utfallsdiket vid dansbanan rensades och diverse träd och sly avlägsnades av Lelle Granberg. 

Ängsslåtter utfördes av Lelle Granberg och likaså klipptes en del stigar. 

Skogsgallring utfördes av Skogssällskapet på området mellan Persängsvägen och Gamla Ladvägen 

och området vid NV Lermaren. 

Två st broar byggdes av Förvaltaren och Lars Modigh över diken på delen Brusmarvägen – Sixten 

Schewens väg. 

Gräsklippning på fotbollsplanen och runt dansbanan har utförts av Jörgen Flodin. 

Skyddsjakt 

Vi har under 2020 initialt sett en ökning av vildsvin på egen mark, efter intensifierad jakt andra halvan 

och vintern gör vi bedömningen att stammen är decimerad till en hyfsad nivå i samarbete med Håtö 

gård. Totalt har vi skjutit 38 vildsvin, så stammen lokalt är under press och har delvis flyttat på sig till 



 

andra områden under perioder. Andra sidan motorvägen har fått väsentliga problem pga detta. Vi har 

även köpt in en vildsvinsfälla för att med lite tur kunna avliva en större mängd vildsvin, men ännu inte 

lyckats få in en flock i fällan, men däremot rådjur, fåglar, och en hel del nyfikna personer som gått 

fram och tittat. Detta förstör tyvärr pga dofter som stöter bort vildsvinen, och fällan kommer nu flyttas 

till mindre publika område med förhoppning om bättre framgång. Vi har även under vintern 

dubblerat jaktstyrkan på föreningens marker, men jakten är känslig och på flera platser där vildsvinen 

rör sig är det extra svårjagat pga bebyggelse och husägare på promenad som är ute och rör sig, så vi 

ber om förståelse för att vi tar extra hänsyn under jakten.  

Midsommar 

Midsommarfirandet ställdes in på grund av rådande restriktioner för att hindra smittspridning 

Bryggor 

HTF ansvarar för 11 bryggor på HTFs område från vilka båtplatser hyrs ut 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 slutet på 2020 fanns ca 7 lediga båtplatser i föreningen för framförallt mindre båtar.  

Varje brygga har en utsedd Bryggbas som förtjänstfullt bidrar till att vi alla medlemmar på ett säkert 

och bekvämt sätt kan komma åt våra båtar. Bryggbasarna ansvarar för den allmänna tillsynen, basalt 

underhåll, bryggplatsköer samt hjälper till att svara på frågor kring bryggorna.  

 

Övriga aktiviteter under 2020: 

 Den 30 maj 2020 hölls ett något decimerat bryggbasmötet på grund av Corona där 

underhållsplanen uppdaterades.  

 Under 2020 har planerade förändringar genomförts i syfte att förbättra utbud och 

tillgänglighet av båtplatser i Seglarskoleviken (området med AB, B, A och AK-bryggan): 

o Den gamla AK-bryggan har ersatts av en ny brygga som tillåter Y-bommar. Detta 

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

o I samband med detta har bojar förbjudits i området mellan AK-bryggan och A-

bryggan för att förenkla tilläggning och manövrering i detta område. 

o På AB-bryggans yttre del minskades antalet båtplatser och bommar placerades om 

för att skapa båtplatser för större båtar. 

 I samband med ovanstående förändringar renoverades också A-bryggan samtidigt som 

Föreningen placerade ut ändamålsenliga ändbommar för att förlänga dess livslängd och 

räta upp den.  

 Bryggbasen Per-Erik Sirén vid AK-bryggan har dragit sig tillbaka efter flera års 

förtjänstfullt arbete och ersatts av Stefan Hellström på Brusmarvägen.  

 Utöver ovanstående har smärre åtgärder av underhållskaraktär genomförts under året på 

bryggorna med ledning av Föreningens Bryggbasar. 



 

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 

Fortfarande återstår slutbesiktning och reglering av intrångsersättning med IP-Only vilket utlovats ske 

under 2020 men ännu inte är klart. Vi har nu fått besked om att inmätningen är klar och att reglering 

av ersättningen ska ske under Q 1 2021. 

Ekonomi 

Se separat rapport bifogad i kallelsen till årsmötet. 

Sommarmöte 

Sommarmötet ställdes in på grund av rådande restriktioner för att hindra smittspridning. 

Information och Hemsida 

Föreningens webbplats håtö.se har fungerat problemfritt under 2020. Under pandemiåret var 

aktiviteten lägre än tidigare år och endast 13 nyheter publicerades (mot 24 året innan).  

Föreningen har under flera år använt e-post för att sända kallelsen till årsmötet och årsfakturan. 

Erfarenheterna är mycket goda. Styrelsen beslöt därför att kallelsen och årsfaktura ska sändas med e-

post till samtliga medlemmar som har uppgivit en e-postadress. Undantaget är emellertid de 

medlemmar som uttryckligt bett om att få utskicken med brev. Därmed kommer 176 av föreningens 

229 medlemmar att bli kallade till årsmötet 2021 med e-post (mot 136 medlemmar 2020). Detta spar 

föreningen både arbete och kostnader samtidigt som det förhoppningsvis även är bra för miljön och 

underlättar vår kommunikation. 

 

Det var lite vad som skett under året 2020 på ”Vårt Vackra Håtö”. 

Styrelsen. 

http://www.hatoseglarskola.se/

