
 

  

      Värt att veta om vårt vackra Håtö 2013 

 Äntligen är det vår igen… 
Fåglarna kvittrar och solen som värmer.  Efter en skön vinter kan vi återigen se fram emot en härlig tid ute på 
Håtö. Midsommar firas med fest vid Haget och dans kring majstången och lekar för hela familjen. Festligheterna 
anordnas i pumpgruppsordning, ansvarig för årets arrangemang är pumpgrupp 16. (Se listan på hemsidan.) 

 Dansbanan  
Dansbanan vid Haget är tillgänglig för egna aktiviteter. Vill du boka dansbanan så kontakta någon i styrelsen. 

 Allmänningar 
Vi vårdar våra allmänna marker med gemensamma krafter. Vi skall hålla rent i vårt område. Vi har också ett 
gemensamt ansvar för slyröjning och eldning på våra gemensamma allmänningar.  Vi har inga gemensamma 
städdagar.  Det går utmärkt att anordna städdagar med pumpgruppen eller bryggvis. Föreningen bjuder på korv 
och dricka vid sådana tillfällen. (Mot kvitto) 

Föreningen har en röjsåg för utlåning till den som vill utföra slyröjning. Observera reglerna för avverkning.      
Röjsågen bokas hos vår förvaltare Leif Ottesen, Persängsvägen 28. Boka den i god tid.  
Det är bara styrelsen som kan fatta beslut om trädfällning på våra allmänna marker. Det finns en blankett för 
ansökan om avverkning.  Blanketten kan hämtas på föreningens hemsida www.hatoinfo.se under flik regler. 
 

 Visa hänsyn till lands och till sjöss! 
På våra vägar inom Håtö håller vi som vanligt max 30 km/h.   
Ansvar för skötsel av vägarna har Håtö vägförening. Angående mopedkörning på våra gångvägar och stigar så är 
det upp till oss vuxna att lära våra ungdomar vad som gäller. Fyrhjulingar och cross hojar/MC har absolut inte på 
gångvägar och stigar att göra!  
Vattenskidåkning måste alltid ske på betryggande avstånd från badande. 

 Vatten och kommunalt vatten 
Vi vädjar till våra boende att vara aktsamma om vårt gemensamma dricksvatten. Det gäller även er med egna 
brunnar. Grundvattnet delas av alla! Styrelsen förutsätter att alla med indraget vatten, har en anslutning till en 
BDT brunn med ett infiltrationssystem, som är godkänt av kommunens miljö- och hälsovårdsförvaltning.  
Fastighetsägare som inte uppfyller kravet uppmanas åtgärda detta! 

I Norrtälje pågår just nu det största utvecklingsprogrammet för vatten och avlopp i Sverige idag. Ett viktigt mål 
med programmet är att minska övergödningen i Östersjön. Kommunen har beslutat att Håtö ska bli ett så kallat 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen kommer bygga ut och driva vattenledningsnät i vårt 
område, alla fastigheter får härigenom en anslutningspunkt för vatten och avlopp vid tomtgränsen och får för 
detta betala en anslutningsavgift, se mer info på kommunens hemsida http://www.norrtalje.se/Bygga-bo-
ochmiljo/Vatten-och-avlopp/. Under våren 2013 kommer kommunen att slutföra upphandlingen av en 
entreprenör för utbyggnaden. Starten för utbyggnaden i vårt område är planerad till hösten 2013. Styrelsen 
kommer löpande informera om hur arbetet fortskrider. 

 Seglarskolan 
Årets seglarskola äger rum veckorna 27, 28 och 29. Anmälan kan ske på seglarskolans hemsida 
www.hatoseglarskola.se. Gå in på seglarskolans hemsida. Barnen från Håtö har förtur om du anmäler i tid. 
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 Viltet på Håtö 
Säsongen för skyddsjakt på vilt sträcker sig från hösten 2012 fram till 31 jan 2013. Vid akuta fall kan skyddsjakt 
vara nödvändig på andra tider. Skyddsjakten utförs på vilt när populationen börjar bli för stor eller om något 
enskilt djur är skadat eller sjukt och lider. Skyddsjägare är fr.o.m. denna säsong B-O Brodin och R Brodin som båda 
har mycket god kännedom om Håtö. Inga skadade eller sjuka djur har rapporterats och djuren ser ut att vara i god 
kondition. 

 Husdjur 
Hundar får självklart följa med ut i naturen. Men för att skydda djurlivet är kraven på hundägarna stora. 

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta 
framgår av paragraf 16 i lagen (2007: 1150) om tillsyn över hundar och katter, där det står att hundar ska hindras 
från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras 
från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel eller vara extremt väldresserad.  
Dessutom gäller att hundar, i marker (gäller på Håtö) där det finns vilt, ska hållas under sådan tillsyn att de 
hindras från att löpa lösa också under annan tid än 1 mars-20 augusti. 

 

 Båtbestyr 
Båtuppläggning, förvaring och vårrustning får inte ske på våra badplatser!  

Sommartid lägger vi våra rodd- eller ”snurrebåtar” på av årsmötet beslutade uppdragsplatser, övriga båtar läggs 
vid våra bryggor. Givetvis ska våra båtar vara märkta med information om ägare. Har du några praktiska frågor 
som gäller din båtplats så kontakta din bryggbas, som också sköter ordning och tillsyn på och vid bryggan. 
Bryggbasens namn och regler för hyrd båtplats finns anslagna vid respektive brygga samt på föreningens hemsida. 
Föreningen har lediga båtplatser vid våra bryggor.  

När det gäller gästande båtar ska kontakt tas med respektive bryggbas som visar lämplig plats på bryggan för 
förtöjning. Samtliga frågor hänvisas till föreningens bryggansvariga. 

 Fiske 
Frågor kring fisket hänvisar vi till vår Fiskevårdsförening – se hemsidan 

 Medlemsregister 
Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister aktuellt! Vid flyttning och andra ändringar eller om det är något fel i 
matrikeln, kontakta föreningens sekreterare Annika Engström 073-978 08 97 eller engstrm@bahnhof.se 

 Håtöadress 
Rätt adress på Håtö är familjens namn, vägnamn och nummer, postadressen är 761 92 Norrtälje 

 Hemsidan 
Besök gärna föreningens hemsida www.hatoinfo.se. Hemsidan har även en gästbok. 

 Styrelsearbete 
Är du intresserad av uppdrag i styrelsen ta kontakt med valberedningen, se hemsidan. 

 Avgifter  
Hjälp oss i styrelsen genom att betala in avgifterna i tid, förseningar orsakar oss massa extrajobb. 

Avgifterna skall betalas till föreningens plusgiro konto 60 28 65-8 senast sista april innevarande år. 
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