
Husarö Samfällighetsförening 
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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 2016 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 2016 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, 

S:3 och S:5, 34 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 2016 

från årsstämman den 23 april haft följande sammansättningar: 

 

Ordförande Nilas Österman, vice ordförande Anders Walter, kassör Kristian 

Österman, sekreterare Annette Svensson, samt ledamöterna Erik Wickbom, 

Torbjörn Modin, Jan Sander, Conny Otteland, Helena Rossander, Jesper 

Kärrbrink, Bertil Lindbäck och Ragnar Nilsson.  
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Revisorer 

Revisorer har varit Björn Nygren och Helene Baudou Fjelkman 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 ett 

konstituerade möte.   

 

Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 23 april 2016 i Bystugan på Husarö.  

 

Allmänt ekonomin 

Vid årsstämman 2016 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har för 

Ga:6 inte följts till fullo. Beslutade projekt, som bottenarbeten utanför kajen och 

kompletterande avfendring på bryggan, har genomförts men ekonomisk inte 

belastat verksamhetsåret 2016.  

 

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive 

verksamhetsgren. 

 

 

Verksamheter under året 

 

- Utdebitering Ga:6 

Utdebiteringen, som inleddes i december 2015, var helt genomförd i 

februari 2016.  Då hade samtliga betalat in. 

  

- Försäljning av Husarö S:5 

Årsstämman 2016 gav styrelsen mandat att förhandla fram ett 

servitutsavtal för Husarö S:5. Ett avtalsförslag upprättades och skrevs 

under av parterna. En ansökan om inskrivning av servitutsavtalet 

skickades in till Lantmäteriet, som avslog ansökan med motiveringen 

att S:5 inte är en egen fastighet. 

 

- 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 2017. 

 

- Bottenarbeten utanför kajen 

Bottenarbetena utanför kajen genomfördes under hösten 2016 av 

Ingmarsö Sjöentreprenad AB. Då arbetet tog längre tid än planerat 

översteg den faktiska kostnaden budgeterat belopp. 

Samtidigt med fördjupningen utanför kajen grävdes pontonens 

förankring ned.  
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- Kompletterande gummiavfendring 

Under hösten 2016 fick ångbåtsbryggan, på den östra sidan, en 

kompletterande gummiavfendring. Även detta arbete utfördes av 

Ingmarsö Sjöentreprenad AB. 

 

- Allmänna toaletter med WC-lösning 

Ett gästhamnprojekt i EU-regi igångsattes under år 2016. Projektet har 

till mål att utöka antalet gästhamnsplatser samtidigt som man erbjuder 

båtgäster tillgång till sötvatten och el samt allmänna toaletter med 

WC-lösning. Sistnämnda kan innebära ombyggnad av befintliga 

torrtoaletter. Avloppslösningen är tänkt att grävas ner på ängen utanför 

Bystugan. 

Styrelsen avser att återkomma till stämman så snart detaljerade planer 

finns att ta ställning till.   
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Nilas Österman   Ander Walter   Kristian Österman 

Ordförande   Vice ordförande  Kassör 

 

 

 

Annette Svensson   Bertil Lindbäck  Torbjörn Modin 

Sekreterare   Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Ragnar Nilsson   Conny Otteland  Jan Sander 

Ledamot    Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Helena Rossander  Jesper Kärrbrink  Erik Wickbom 

Ledamot    Ledamot   Ledamot 


