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Detta har hänt under verksamhetsåret 

Verksamhetsåret har i år igen påverkats av pandemin, vårt årsmöte som genomfördes för 

första gången i föreningens historia som ett helt digitalt möte. Mötet samlade 52 inloggade 

medlemmar och tekniken fungerade väl, även om möjligheten att ställa frågor och diskutera 

var mer begränsad än vid ett fysiskt möte. Vidare så ställdes föreningens traditionella 

midsommarfirande åter in men sommarmötet genomfördes som ett fysiskt möte på haget i 

närvaro av hundratalet medlemmar. 

Styrelsen har under året har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden, vi 

har övergått till att i första hand ha digitala möten och av årets möten har alla utom ett varit 

digitala. 

Allmänningar 

• Vassklippning utfördes i juli ”som vanligt”. Den här gången togs mer vid F-bryggan 

(Skutviken) och likaså i inre Lermaren där mycket bottenvegetation kommit. 

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

• Skogsgallring utfördes av Lelle Granberg på område 5 eller den så kallade 

kiosktomten enligt vår Skogsbruksplan.  

• Vår nyinflyttade arborist fick i uppdrag att röja mellan södra Brusmarängen och 

”Nyströmsviken”, område 19, så det området är nu välstädat.  

• På senhösten höll vår arborist kurs i motorsågsteknik/trädfällning för blivande 

arborister från Hvilans gymnasium och dom behövde övningsobjekt i form av granar. 

Eleverna fick fälla ett antal träd vid stigen ner till F-bryggan, område 17 och i område 

7 runt körvägen till Boo vid Håtöviken. 



 

• Promenadslingan, frivilliga krafter i föreningen byggde spångar över det sanka 

området på stigen mitt emellan Brusmarvägen och Sixten Schewens väg. Grusning av 

stigar utfördes av frivilliga krafter mellan Uddskogsvägen och bron över 

Lermarskanalen. Lelle Granberg grusade delen vid södra Brusmarängen mot 

utfallsdiket och backen mot Spillersboda och likaså stigen mellan Hagängsvägen och 

D-bryggan förbi stora badet. 

• Bävern, för de som inte redan noterat det så har en bäver bosatt sig vid yttre 

Lermarkanalen mitt emot F-bryggan. Vi får avvakta och se hur mycket skada den 

kommer att orsaka i form av fällda träd över kanalen. 

• Slyröjning, som vanligt var det några pumpgrupper (städgrupper) som var flitiga att 

röja sly och städa sina respektive områden och det tackar tomtägarföreningen för. 

Tyvärr så är det flera grupper som inte sköter om sina respektive städområden så där 

finns det potential för förbättring. 

• Faddrar, vi har haft ett antal utsedda faddrar för promenadslingan (2st), lilla badet och 

gräsklippning vid dansbanan. Föreningen tackar för deras insatser under året. Tyvärr 

hittade vi ingen frivillig fadder för stora badet så den posten är vakant. 

 

Skyddsjakt 

• Våra skyddsjägare har skjutit sammanlagt 7 vildsvin under året, och stammen är nu så 

reducerad att inga vildsvin kunnat spåras på området, varken på kamera eller i spårsnö, 

sedan den 16 November. 

• Utöver vildsvin har vi tagit omhand om 2 skadade/avlidna rådjur, samt bistått 

fiskevårdsföreningen vid fiskutsättning med jakt på skarv. 

• Inför 2022 kommer vi addera 2 skyddsjägare som stöd vid skarvjakten. 

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 2021 fanns ca 

11 lediga båtplatser i föreningen med minst motorbåtsdjup.  

Varje brygga har en utsedd Bryggbas som 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 och svarar på frågor kring bryggorna.  

 



 

Övriga aktiviteter under 2021: 

• Den 2 juni 2021 hölls ett digitalt bryggbasmöte på grund av Corona där 

underhållsplanen uppdaterades.  

• Under 2021 har planerades för två större arbeten: förbättring av utformningen av 

båtrampen samt förnyad landanslutning till AK-bryggan. Båda aktiviteterna 

beställdes i början på 2021 men har efter flertalet påminnelser inte utförts av 

entreprenören.  

o Den senare åtgärden utfördes under januari 2022 

o Förbättringen av utformningen av rampen ligger kvar för åtgärd under 

2022 

• Under 2021 har förslag och förfrågningar inkommit till styrelsen om att lägga till 

två (ytterligare) bastuflottar vid Föreningens bryggor. Vidare har önskemål 

framförts om att bygga kanotställ i närheten av vattnet i Nyströmsviken. Styrelsen 

har i samråd med medlemmarna tagit fram förslag och beslutat om regelverk (bl a 

innehållande regler för anskaffning, utförande, förvaltning samt medlemsformer) 

för bastuflottar respektive kanotställ. Dessa finns tillgängliga under Förvaltning / 

Bryggor på hemsidan. 

• Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på att småbåtar och kanoter som 

ligger uppdragna på stränderna skall placeras på de av Föreningen utsedda 

uppläggningsplatserna för småbåtar. Även placeringen av uppläggningsplatserna 

finns att beskåda på Föreningens hemsida http://xn--ht-yia3e.se/hato-

tomtagarforeninge/hato-tomtagarforening-bryggor/ 

• Bryggbasen Stefan Hellström ersattes av Lars Modigh som tagit över som 

bryggbas på AK-bryggan. Efter flera års förtjänstfullt arbete som bryggbas för F-

bryggan har Anders Lundsten ersatts av Uffe Siljeholm på Lermarvägen. Vi tackar 

avgående bryggbasar för deras insats och välkomnar de nya! 

• Utöver ovanstående har smärre åtgärder av underhållskaraktär genomförts under 

året på bryggorna under 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 

Slutbesiktning och reglering av intrångsersättning med IP-Only vilket utlovats ske under 2021 

har försenats ytterligare och utbetalning kommer ske under Q1 2022. 

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


 

Ekonomi 

Se separat rapport bifogad i kallelsen till årsmötet. 

Sommarmöte 

Sommarmötet avhölls som planerat 2021-07-31 med c:a 100-talet medlemmar närvarande. 

Förutom de vanliga informationspunkterna diskuterades olika alternativ för anslutning till 

fibernäten, anskaffning av hjärtstartare och behovet av en toalett vid trampolinbadet. 

Information och Hemsida 

Föreningens webbplats håtö.se har fungerat problemfritt under 2021. Till följd av pandemin 

har aktiviteten på webben varit låg och endast 14 nyheter publicerades. 

Föreningen har under flera år använt e-post för att kommunicera med sina medlemmar. I år 

kommer 183 av föreningens 229 medlemmar att få sin kallelse till årsmötet med e-post. Detta 

spar föreningen både arbete och kostnader samtidigt som det underlättar vår kommunikation. 
 

Det var lite vad som skett under året 2021 på ”Vårt Vackra Håtö”. 

Styrelsen. 


