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Husarö Samfällighetsförening Org nr 716420-8691 

Föreningen har i uppdrag av ägarna att förvalta samfälligheterna Husarö S:1, 

S:2, S:3, S:5 och gemensamhetsanläggningen Husarö Ga:6.  

 

På S:1 finns utarrenderat två markområden, ett till Fredrik Hane för 

affärsverksamhet och ett till ägarna av Agnesberg för ett fritidshus.  

 

Bystugan, som ägs av Husarö S:1, var med ett markområde på S:1 utarrenderad 

från 2013 till Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening. 

 

S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö. 

 

S:3 är en strandtomt på Särsö, som är utarrenderad till Carlmagnus Melldahl. På 

området finns ett fritidshus som ägs av arrendatorn. 

 

S:5 är en strandremsa, som ligger på norra Husarö mittemot Kastet. Marken 

disponeras idag av Karl-Johan Severin och Sven-Ivar Öhman. 

 

Ga:6, som bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning, omfattar Husarö 

brygga med intilliggande kaj och bryggplan. 

 

Medlemmar 

Den 31 dec 2013 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, 

S:3 och S:5, 35 st. 

 

Ga:6 ägs av 185 fastigheter på Husarö och kringliggande öar. Omräknat till hela 

andelar är antalet andelar för drift- och underhåll 160 st. Då ett flertal 

fastigheter ägs av flera uppgår totala antalet medlemmar i Ga:6 till ca 310 st. 

 

Styrelsen 

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2013 

haft följande sammansättningar: 

 

Nilas Österman ordförande, Anders Walter vice ordförande, Lars Westberg 

kassör, Torbjörn Modin sekreterare samt ledamöterna Kristian Österman, Eric 

Duhs, Annette Svensson, Conny Otteland och Ragnar Nilsson. Suppleanter har 

varit Bertil Lindbäck och Maria Fogelberg Nelson 

   

Revisorer 

Angela Tranberg och Björn Nygren med ersättare Håkan Annell.  

 

Valberedning 

Agneta Bjurström och Ingvar Carlsson  
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Möten 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten.   

 

Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 28 april 2013 i Bystugan på Husarö.  

 

Den 28 juli hölls ett informationsmöte för delägarna av S:1 om affärsområdets 

framtida arrendeförhållande. För samma delägarkrets hölls extra stämma den 28 

september som ajournerades med avslut den 20 november.  

 

Allmänt ekonomin 

Vid årsstämman 2013 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har följts 

med undantag för juridiska omkostnader föranlett en utvärdering av 

affärsarrendet.  

 

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive 

verksamhetsgren. 

 

Resultatdisposition 

Under respektive verksamhetsgrens ekonomiska redovisning finns styrelsen 

förslag på hur dess resultat skall hanteras.  

 

Verksamheter under året 

 

- Affären  

I januari inlämnade Fredrik Hane en bygglovsansökan rörande en 

tillfällig barack på arrendeområdet. Hos kommunen fanns då redan ett 

tidigare inlämnat bygglovsansökan om en permanent affärsbyggnad. 

Inget bygglov har lämnats under året då det enligt kommunen saknats 

fullständiga bygglovshandlingar, vilket gällt båda ärendena. 

  

- Affärsarrendet 

Avtalet rörande affärstomten stipulerar en uppsägningstid om två år 

innan arrendetidens upphörande 2016. Med anledning härav hölls en 

extrastämma för delägarna i S:1 under hösten. I syfte att förbereda 

delägarna inför ett stämmobeslut hölls i slutet av juli ett 

informationsmöte. 

 

Det beslut, som extrastämman tog, innebar att uppsägningstiden 

kortades till ett år. En överenskommelse finns nu med arrendatorn om 

denna tid och delägarna har därmed fått en utökad tidsfrist om ett 

ställningstagande i arrendefrågan till december 2014.  

 

- Bredband 

Nedgrävning av fiberkabel på Husarö påbörjades under senhösten. 

Projektägare är Österåkers Stadsnät AB. Det ekonomiska stöd som 

Länsstyrelsen lämnat begränsar projektet att endast gälla del av ön. 

Mer stöd förväntas dock under 2014. 

 

Samfällighetsföreningen har via ett Nyttjanderättsavtal lämnat tillstånd 

att gräva ner fiberkabel i S:1, S:2 och G:6. 
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- Ny brandbod 

Frågan om en ny brandbod har överlämnats till Husarö el- och 

vattenförening för vidare handläggning. Tidigare utlovat löfte från 

Husarö Samfällighetsförening att erbjuda mark å S:1 kvarstår 

oförändrat. 

 

- Snöröjning 

Under vintern 2012/13 snöröjde Anders Walter bl a vägarna å S:1, S:2 

och Ga:6. Snöröjningen skedde på eget initiativ med endast 

kompensation för driftkostnader. Inför vinter 2013/14 överenskoms ett 

motsvarande åtagande men med en uttalad ersättning. 

 

- Städning bryggplan 

Städningen av bryggplan har under sommaren skötts av Anton 

Magnusson. 
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