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Förvaltningsberättelse för perioden 2018-01-01 - 12-31 
 

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.  

 

Föreningen bildades ursprungligen 1991 av Lantmäteriverket och avsåg då 

förvaltningen av Husarö S:1, 2, 3 och 5. 

 

S:1 är en samfälld mark norr om Ångbåtsbryggan. Under 2018 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 Mangi Melldahl. På 

tomten finns ett fritidshus, som ägs av arrendatorn. 

 

S:5 är en strandremsa, som ligger på norra Husarö mitt emot Kastet. Hela S:5 är 

fr o m 1 jan 2018 utarrenderad till Carl-Johan Severin. 

 

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

brygga med intilliggande kaj och bryggplan. Nuvarande vänthus med brandbod 

ingår inte i Ga:6. 

 

Medlemmar 

Den 31 dec 2018 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 för drift- och underhåll 170 st. Då ett flertal 

fastigheter ägs av flera uppgår antalet medlemmar i Ga:6 till ca 250 st. 

 

Styrelsen 

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2018 

från årsstämman den 29 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, Clas Almendal och Ragnar Nilsson.  
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Revisorer 

Vid stämman 2018 valdes till revisorer Björn Nygren och Helene Baudou 

Fjelkman med Kerstin Blom Bokliden, som ersättare.  

 

Valberedning 

Vid stämman 2018 valdes att ingå i valberedningen 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 29 april 2018 i Bystugan på Husarö.  

 

Allmänt ekonomin 

Vid årsstämman 2018 beslutad budget för året och respektive verksamhetsgren 

har följts.  

 

Vid stämman beslöts vidare att Husarö S:1, 2, 3 och 5 framöver redovisas på ett 

gemensamt konto. 

 

En utdebitering avseende Ga:6 och i enlighet med stämmobeslut, har 

genomförts under året 

 

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive 

verksamhetsgren. 

 

 

Verksamheter under året 

 

- Ny brandbod 

Stämman 2018 beslöt i budgeten för S byggandet av en ny brandbod 

sydväst om Agnesberg längs rågången mot Husarö 2:6. 

 

Begäran om bygglov inlämnades i aug 2018. (Föreningen erhöll 

bygglov i jan 2019) 

  

- Servicehus med WC och dusch 

Årsstämman 2018 godkände byggandet av ett servicehus på S:1 vid 

båtuppdraget längs rågången mot Husarö 2:5. 

 

Begäran om bygglov inlämnades i aug 2018. (Föreningen erhöll 

bygglov i jan 2019) 

 

- En avloppslösning till servicehuset 

Årsstämman 2018 godkände att på markdelen S:2 nordost bystugan 

anlägga ett avlopp till servicehusets. 

 

Begäran om bygglov inlämnades i aug 2018. (Föreningen erhöll 

bygglov i jan 2019) 
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- Nytt vänthus 

Årsstämman 2018 beslöt i budgeten för Ga:6 bygga ett nytt vänthus 

intill och öster om nuvarande. Tidigare planer på en upprustning av 

befintligt vänthus föll på det komplexa ägarförhållandet och det 

ekonomiska.  

 

Begäran om bygglov inlämnades i augusti 2018. (Föreningen erhöll 

bygglov i jan 2019) 

 

- Utdebitering  

Under oktober påbörjade Ga:6 en av stämman 2018 beslutad 

utdebitering med 2 000 kr per hel andel. 

 

Med några få undantag slutfördes utdebiteringen under året.  

 

- Flyttning av semafor 

Budgeterad flyttning av semaforen vid ångbåtsbryggans bryggfäste till 

kajen vid taxibåtstillägget genomfördes utan kostnad under hösten.  

 

- Ny plats för dragkärrorna 

Vid stämman 2018 beslöts om ny plats för dragkärrorna då nuvarande 

plats, öster om nuvarande vänthus, kommer att tas i anspråk av ett nytt 

vänthus. Den nya platsen var tänkt att ligga väster om sjöbodarna intill 

den nya brandboden. 

 

Närboende har nu besvärat sig hos kommunen över den nya platsen.  

 

Till följd härav måste föreningen innan byggandet av nya vänthuset 

fatta beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna eller hitta 

annan plats för kärrorna. 

 

- GDPR 

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning av 

personuppgifter i kraft. Med anledning härav har föreningen beslutat 

om en uppgiftsminimering av medlemmarnas personuppgifter, vilket 

innebär att endast lagra absolut nödvändiga uppgifter om föreningens 

medlemmar, som fastighet, ägare och adresser.  
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Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening 

 

 

 

Nilas Österman   Ander Walter   Kristian Österman 

Ordförande   Vice ordförande  Kassör 

 

 

 

Annette Svensson   Clas Almendal   Torbjörn Modin 

Sekreterare   Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Ragnar Nilsson   Conny Otteland  Jan Sander 

Ledamot    Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Helena Rossander  Jesper Kärrbrink  Erik Wickbom 

Ledamot    Ledamot   Ledamot 


