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Förvaltningsberättelse för perioden 2019-01-01 - 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. År 2007 integrerades genom 

lantmäteriförrättning även gemensamhetsanläggningen Ga:6 i föreningen. 

 

S:1 är en samfälld mark norr om Ångbåtsbryggan. Under 2019 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 2019 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 2019 

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 2019 valdes till revisor Björn Nygren och Helene Baudou 

Fjelkman med Kerstin Blom Bokliden, som ersättare.  

 

Valberedning 

Vid stämman 2019 valdes att ingå i valberedningen Ingvar Carlsson, Jenny 

Österman och Smulan Walter med Ingvar som sammankallande. 

 

Möten 

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

konstituerande möte.   

 

Ordinarie årsstämma hölls lördagen den 27 april 2019 i Bystugan på Husarö. 

 

Den 24 september hölls en extra stämma. Kallade till den stämman var ägarna 

av S:1 med ärendet att pröva en uppsägning av arrendatorn för affärstomten. 

 

 

Allmänt ekonomin 

Vid årsstämman 2019 beslutad budget för året och respektive verksamhetsgren 

har följts med undantag för en utebliven kostnad för byggandet av en ny 

brandbod till följd av att Tillväxtverket medgett bidrag för materialkostnaderna. 

 

Utdebiteringen, som påbörjades 2018, avslutades under året 

 

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive 

verksamhetsgren Ga:6 och S:1-3. 

 

 

 

Verksamheter under året 

 

- Affärstomten och Rättelseanmaningar 

Affärstomtens arrendeavtal har under året varit föremål för olika 

juridiska aktiviteter då föreningen ansett att arrendatorn, Fredrik Hane, 

inte till fullo följt vad som stipuleras i avtalet. 

 

Advokatfirman Nova anlitades, som vid flera tillfällen under våren 

tillställde arrendatorn anmaningar till rättelse. Sistnämnda 

Rättelseanmaning ledde till att arrendatorn satte upp ett kravallstaket 

runt arrendeområdet sista maj samt under sommaren med en grävare 

gjort vissa förbättringar. 

 

I slutet av oktober togs grävaren och diverse bråte bort från 

arrendeområdet. Kravallstaketet blev dock kvar och området ser 

fortfarande mycket skräpig ut. Med anledning härav har nya skrivelser 

om rättelse formulerats och tillställts arrendatorn i början av 2020. 

 

. 
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- Extrastämma  

Den 24 september hölls en extrastämma med de arton fastigheter som 

är ägare av affärstomten (S:1). Syftet med stämman var att pröva en 

uppsägning av nuvarande arrendatorn. P g a överhängande risk för 

höga skadestånd tillsammans med odefinierade rättegångskostnader 

beslöt stämman att inte säga upp avtalet. 

 

- Ny gemensamhetsanläggning 

Vid extrastämman den 24 sep togs beslut att undersöka möjligheten att 

bilda en gemensamhetsanläggning av Husarö S:1 varvid samtliga 

fastigheter på Husarö skulle ingå som delägare. Idag ägs S:1 av 18 

fastigheter. När S:1 skapades på 1800-talet, utgjorde de aderton alla 

fastigheter på Husarö.  

 

- Ny brandbod 

Bygglov och strandskyddsdispens för byggandet av en brandbod 

erhölls i jan 2019. Under sommaren 2019 påbörjades byggandet. 

Tillväxtverket har efter ansökan lämnat bidrag för materialkostnader. 

Allt arbete sker ideellt. 

  

- Servicehus med WC och dusch för besökande 

Bygglov och strandskyddsdispens för byggandet av ett servicehus på 

S:1 vid båtuppdraget erhölls jan 2019. I projektet ingår även en 

avloppslösning förlagd på ängen öster om Bystugan. 

 

Projektet leds administrativt av Värmdö kommun och betalas till fullo 

av EU-medel. 

 

Under året skrevs ett driftavtal med kommunen, som innebar att 

kommunen ger full kostnadstäckning för driften av anläggningen 

under tio år. 

 

Husarö Hamn AB är tänkt att äga och sköta driften av anläggningen. 

 

- Nytt vänthus 

Bygglov och strandskyddsdispens för byggandet av ett nytt vänthus på 

Ga:6 erhölls jan 2019. Tidigare planer på en upprustning av befintligt 

vänthus föll på det komplexa ägarförhållandet och det ekonomiska.  

 

- Allmänt byggloven ovan 

Trots att ovan nämnda bygglov erhölls i början av året kunde 

kommunen inte lämna startbesked förrän i juli 2019. Detta då en, som 

besvärat sig över bygglovet, inte hämtade ut kommunens svar på 

besväret. I juni kunde kommunen svar överlämnas medelst polisiär 

delgivningsman. Först därefter kunde kommunen lämna startbesked.  

 

- Anmälan om svartbygge 

Under hösten 2018 inkom till kommunen en anmälan om svartbygge i 

området där brandboden var planerad att byggas. Efter ett besök av 

kommunen på plats under våren 2019 avskrevs ärendet. 
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- Ny flytbrygga   

I syfte att underlätta tillfällig angöring för besökande medlemmar från 

öar utanför hemön, anlades under senhösten, i enlighet med 

stämmobeslut och budget 2019, en flytbrygga vid kajen,  

För anläggande av flytbryggan erfordrades strandskyddsdispens. 

  

- Upprustning av skoterväg 

Nuvarande placering av dragkärrorna öster om befintligt vänthus 

kommer att upphöra i samband med byggandet av det nya vänthuset. 

Alternativ parkering av dragkärror är väster om sjöbodarna vid den 

nya brandboden. Med anledning av det ansöktes och erhölls under året 

strandskyddsdispens för en upprustning av snöskotervägen mellan 

sjöbodarna och stiftelsens båthus.  

 

 

 

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 


