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Husarö Samfällighetsförening med org nr 716420-8691 

har i uppdrag av ägarna att förvalta de samfällda markerna Husarö S:1, S:2, S:3 

och S:5 samt gemensamhetsanläggningen Husarö Ga:6.  

 

S:1 är en samfälld mark norr om Ångbåtsbryggan. Under 2015 fanns fyra 

utarrenderingar på S:1 

 

- ett område där det tidigare låg en affär och restaurang. I arrendet ingår 

även ett vattenområde för en pontonanläggning. Markområdet benämns 

affärstomten. 

- ett markområde till ägarna av Agnesberg, ett fritidshus 

- ett markområde till ägaren av Åkermans bod 

- Bystugan med ett markområde till Husarö Lotsmuseum och 

Hembygdsförening. Bystugan ägs av S:1  

 

S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö. 

 

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

tomten 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, bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning och omfattar Husarö 

brygga med intilliggande kaj och bryggplan. 

 

Medlemmar 

Den 31 dec 2015 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, 

S:3 och S:5, 35 st. 

 

Ga:6 ägs av 191 fastigheter på Husarö och kringliggande öar.  

 

En fördelning på andelstal ger 12 st 0,1 (obebyggd), 30 st 0,5 (bebyggd på 

annan ö), 144 st 1,0 (bebyggd på Husarö) och 5 st 2,0 (näringsfastighet). 

 

Omräknat till hela andelar är antalet andelar för drift- och underhåll 170 st. Då 

ett flertal fastigheter ägs av flera uppgår antalet medlemmar i Ga:6 till ca 311 st. 

 

Styrelsen 

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2015 

från årsstämman den 26 april haft följande sammansättningar: 

 

Nilas Österman ordförande, Anders Walter, vice ordförande, Kristian 

Österman, kassör, Torbjörn Modin, sekreterare samt ledamöterna Erik 

Wickbom, Jan Sander, Annette Svensson, Conny Otteland, Helena Rossander, 

Jesper Kärrbrink, Bertil Lindbäck och Ragnar Nilsson.  
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Revisorer 

Revisorer har varit Angela Tranberg och Björn Nygren med Håkan Annell, som 

ersättare.  

 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Ingvar Carlsson, Jenny Österman och Smulan 

Walter  

 

Möten 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten, varav ett var det 

konstituerade mötet.   

 

Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 26 april 2015 i Bystugan på Husarö.  

 

Allmänt ekonomin 

Vid årsstämman 2015 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har för 

Ga:6 inte följts till fullo. P g a senarelagd utdebitering har brist på ekonomiska 

medel under året fått till följd att genomförandet av beslutade projekt skjutits 

fram till år 2016.  

 

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive 

verksamhetsgren. 

 

 

Verksamheter under året 

 

- Flyttning av affärspontonerna  

Affärens pontoner flyttades österut i enlighet med föreningens 

önskemål. Samtidigt med flyttningen förlängdes anläggningen med en 

ytterligare ponton.  

 

Tidigare stämmobeslut om ett bidrag med 30-tusen kr för flytten har 

inte betalats ut. Detta då bidraget även förutsatte en nedgrävning av 

betongklumparna, som håller pontonerna närmast kajen på plats. Detta 

har ännu inte skett. 

 

- Försäljning av Husarö S:5 

Årsstämman 2015 gav styrelsen mandat att slutföra en försäljning av 

Husarö S:5. Kontakter med Lantmäteriet och kommunen visade på 

svårigheter att genomföra en försäljning med en integrering av S:5 i 

köparens angränsade mark. Rådande strandskyddsbestämmelser skulle 

förhindra detta. 

 

Alternativt sätt för ”köparen” att få rådighet över S:5 skulle kunna ske 

via ett Servitutsavtal. Frågan kommer att diskuteras vidare under 2016.  

 

- Vägförening 

Arbetet med bildandet av en frivillig vägförening på Husarö pågår. 

Kontakter har tagits med övriga föreningar, som också äger vägar på 

ön. Närmast står att definiera vilka vägar som skall ingå. 
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- Kommunens förslag på ny renhållningsordning 

Föreningen har inte fått någon reaktion från kommunen på öns 

yttrande över deras planer på en ny ordning för hämtning av 

hushållssopor med containrar för alla vid ångbåtsbryggan. Dock tyder 

det mesta på att kommunens förslag inte kommer att genomföras då 

någon framställan till föreningen inte gjorts från kommunen om att 

disponera mark för containrarna.  

 

- Diverse arbetsuppgifter  

Planerna att tillsammans med Hembygdsföreningen ordna skötseln av 

bryggplan och vänthus inkl de allmänna toaletterna genomfördes inte 

under året. Förhoppningen är att det skall gå att hitta en lösning till 

sommaren 2016. 

 

- Utdebitering Ga:6 

Årsstämman 2015 beslöt om en utdebitering med 1700 kr per hel andel 

för täckande av Ga:6s driftkostnader under tre år och de specifika 

projekten, en kompletterande avfendring av ångbåtsbryggan och 

ekonomiskt stöd för flyttning av affärens pontoner med påföljande 

bottenarbeten utanför kajen. 

 

I avsaknad av medel, då utdebiteringen kom igång sent under året, har 

projekten ännu inte genomförts. 

 

- Särsö brygga 

Föreningen har lämnat ekonomiskt bidragit till en förstärkning av 

bryggan på Särsö, som trafikeras av Åsättra-båtarna. Då båten Tess 

byttes ut mot Holly, som är dubbelt så stor, klarade inte den gamla 

bryggkonstruktionen det tyngre tonnaget.   
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Ledamot    Ledamot   Ledamot 
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