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Förvaltningsberättelse för perioden 2014-01-01 - 12-31 
 

 

Husarö Samfällighetsförening Org nr 716420-8691 

har i uppdrag av ägarna att förvalta samfälligheterna Husarö S:1, S:2, S:3, S:5 

och gemensamhetsanläggningen Husarö Ga:6.  

 

S:1 är en samfälld mark norr om Ångbåtsbryggan. Under 2014 fanns fyra 

utarrenderingar på S:1 

 

- ett markområde varpå 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 

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, bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning och omfattar Husarö 

brygga med intilliggande kaj och bryggplan. 

 

Medlemmar 

Den 31 dec 2014 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, 

S:3 och S:5, 35 st. 

 

Ga:6 ägs av 188 fastigheter på Husarö och kringliggande öar. Omräknat till hela 

andelar är antalet andelar för drift- och underhåll 165 st. Då ett flertal 

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

 

Styrelsen 

Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2014 

haft följande sammansättningar: 

 

Nilas Österman ordförande, Anders Walter, vice ordförande, Lars Westberg, 

kassör, Torbjörn Modin, sekreterare samt ledamöterna Kristian Österman, Jan 

Sander, Annette Svensson, Conny Otteland och Ragnar Nilsson.  

Suppleant har varit Bertil Lindbäck 
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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 sex protokollförda styrelsemöten.   

 

Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 27 april 2014 i Bystugan på Husarö.  

 

En extrastämma med delägarna av S:1 hölls den 31 augusti med enda ärende 

affärsområdets arrendeförhållande från 2016.  

 

Allmänt ekonomin 

Vid årsstämman 2014 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har följts 

med undantag för att de medel, som avsetts för flyttning av affärspontonerna, 

inte betalats ut.  

 

För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive 

verksamhetsgren. 

 

 

Verksamheter under året 

 

- Affären  

På initiativ av föreningen har Fredrik Hane upphandlat en flyttning av 

affärens pontoner österut ca 8 m. Skälet till föreningens begäran har 

varit att utöka vattenutrymme mellan föreningens kaj och Fredriks 

pontonanläggning. Enligt stämmobeslut kommer föreningen att stödja 

flyttningen med 30 tusen kr.  

 

- Affärsarrendet 

Vid extrastämman 31 augusti med delägarna av S:1 beslöts en höjning 

av arrendeavgiften till en marknadsmässig nivå. Nytt avtal tecknades 

med Fredrik Hane under hösten. Avtalet, som gäller från 2016, är på 

fem år och innehåller en höjning av arrendeavgiften i enlighet med 

beslutet vid extrastämman. 

 

- Bredband 

Nedgrävningen av fiberkabeln på Husarö, som påbörjades under 2013, 

slutfördes under hösten 2014. Cirka 75 fastigheter har anslutit sig. 

 

- Försäljning av Husarö S:5 

En av nuvarande arrendatorer av S:5 har aktualiserat frågan om 

möjligheten att få förvärva arrendeområdet. Enligt ett stämmobeslut 

2011 har styrelsen mandat att agera i frågan. Stämmobeslutet innebar 

att styrelsen skall återkomma för att få genomföra försäljningen.  
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- Vägförening 

Styrelsen har under året internt diskuterat frågan om bildandet av en 

vägförening på Husarö i syfte att bättre trygga underhåll och skötsel av 

Husarös vägar. Strävan är att ordna det på frivillig väg. Om det inte är 

möjligt kan en Lantmäteriförrättning övervägas.  

 

- Kommunens förslag på ny renhållningsordning 

Flera föreningar på Husarö har gemensamt yttrats sig över kommunens 

förslag till ny hantering av sophämtningen på ön från 2016/17. 

Förslaget, att inte längre hämta soporna vid tomtgräns, skulle innebära 

att containrar ställs upp vid ångbåtsbryggan i en omfattning som skulle 

tillmötesgå allas behov. I öns yttrande framfördes att vi inte kunde 

erbjuda något utrymme på S:1 för en sopstation och att en sådan 

lösning var oacceptabel ur flera aspekter. Vidare framfördes en 

begäran att kommunen på nytt prövar möjligheten att fortsatt hämta 

hushållssoporna vid tomtgräns. 

 

- Diverse arbetsuppgifter  

Under sommaren 2014 skötte ingen på uppdrag städning av bryggplan 

och de allmänna toaletterna. Erfarenheten visar dock att detta måste 

upplåtas åt någon. Då nämnda arbetsuppgifter lämpligen skulle kunna 

utökas med andra åtaganden, har styrelsen inlett diskussioner med öns 

Hembygdsförening i syfte att definiera ytterligare uppgifter och hitta 

en gemensam lösning till sommaren 2015. 
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Nilas Österman   Ander Walter   Lars Westberg 

Ordförande   Vice ordförande  Kassör 

 

 

 

 

Torbjörn Modin   Kristian Österman  Annette Svensson 

Sekreterare   Ledamot   Ledamot 

 

 

 

 

Ragnar Nilsson   Conny Otteland  Jan Sander 

Ledamot    Ledamot   Ledamot 
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