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Detta har hänt under verksamhetsåret 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden, dessutom hölls ett 

informationsmöte på dansbanan den 26/7.  

Föreningens årsmöte ägde rum den 13/3 2014 i Solna Gymnasiums Aula i närvaro av 50 

röstberättigade medlemmar varav 5 st via fullmakter.  

Allmänningar 
Under 2014 har inga större gallringar på våra allmänningar utförts efter de dubbla uttagen som 

gjordes i områdena 3, 4 och 10 under 2013. Nu hoppas vi kunna planera området innanför 

Rävgaddsvägen under 2015. 

 Under 2014 hade vi flera rishögar efter gallringarna 2013 att ta hand om. Dessa var kraftigt 

uppblandade med jord och lera som gjorde att de inte kunde eldas utan fick lastas och 

transporteras bort. 

 Stigen från Lermarspången till F-bryggan har grusats upp och en stor nerfallen ekgren tagits 

bort. 3-5 skadade träd har tagits bort från vänster sida av stigen mellan Skutviksvägen och F-

bryggan. 

 Slåtter av våra ängar har utförts. 

 Gräset på stigen från Brusmarvägen till Nyströmsviken har klippts. 

 Gräset på midsommarplatsen med fotbollsplan och P-platsen har klippts av Jörgen Flodin ett 

flertal gånger. 

 Området inne i Brusmarviken/Nyströmsviken har gallrats och rensats från sly och småträd. 

   

Skyddsjakt 

Skyddsjakt har som tidigare år bedrivits av Bengt Olof och Roland Brodin. 

Midsommar 
Midsommar arrangerades, mycket uppskattat av pumpgrupp 17, helt traditionsenligt med lekar och 

sånger av duon Lasse & Britt-Marie på dagen och dansmusik av bandet Tfor2 på kvällen. 

Midsommarfirandet anordnas fortlöpande enligt en grupperingslista som finns på vår hemsida. 



 
Bryggor 

Under 2014 har ett underhållsplanen för bryggorna förfinats. Inför 2014 låg följande aktiviteter i 

planeringen:  

 Brygga AB samt B: Montering av räcke på ramp. 

 Brygga C: Reparation av överliggare samt montering av öglor för gästande båtar. Montering 

av räcke på ramp. 

 Brygga F: Hörnet på bryggan behöver repareras och hörnet behöver förses med förstärkning. 

Byte av planka på spången. 

 Brygga H: Bryggan avvecklas.  

 Sjösättningsrampen: Utredning om höjning av den torra delen av rampen för att motverka att 

båtsläp tar i "magen". 

Dessa aktiviteter har ännu ej blivit utförda p g a för få / för dyra offerter inkommit (trots 

påstötningar) utan planeras ske under våren 2015. 

Utöver detta har ett bryggbasmöte hållits under sommaren. De bryggor som har haft behov har 

inoljats.  

Förtöjningskättingarna till bryggan vid sjösättningsrampens har bytts ut. 

Seglarskolan 
Håtö SS höll seglarskola tre veckor i Juli med som vanligt stort deltagarintresse. Mer info om 

seglarskolan finns på www.hatoseglarskola.se 

Kommunalt Vatten och Avlopp 
Avtalet med kommunen om markupplåtelse är nu undertecknat och kommunen har upphandlat 

Svenska Entreprenad i Mälardalen AB (SVEAB) som Entreprenör att utföra byggnationen. Styrelsen 

har inte haft några ytterligare möten med kommunen utan avvaktar till dess att entreprenören är klar 

med projektering och tidplan. Representanter för vägföreningen har träffat entreprenören och 

tillsammans besiktigat vägarna inför arbetsstarten. Byggstarten för utbyggnaden är försenad och 

nedanstående text är hämtad från kommunens hemsida. 

Information från kommunen 2015-02-06 

Detaljprojekteringen har påbörjats för Insjövägen (område 09 och 10 enligt utskickad 

översiktsritning). I samband med detta har vissa brister i underlaget till entreprenören 

uppmärksammats. VA-avdelningen har därför valt att utreda detta noggrant innan byggstart sker för 

att inte störa er boende mer än nödvändigt. 

I dagsläget planeras fortfarande byggstarten till första kvartalet 2015. De efterföljande etapperna 

kommer att publiceras löpande här på områdessidan. Information om hur vägar och 

framkomligheten i området ser ut kommer att skickas till Håtö vägförening för publicering på deras 

hemsida. 

Ekonomi 
Se separat rapport bifogad i kallelsen till årsmötet. 

http://www.hatoseglarskola.se/


 
Sommarmöte 
Den 26 juli höll föreningen ett informellt sommarmöte på Haget, till vilket ett sextiotal deltagare 

kom. Kallelser till mötet hade skett via anslag på föreningens pumpstationer. Det var första gången 

föreningen prövade denna mötesform, där tanken vara att under avspända former informera och 

diskutera aktuella frågor för föreningen. Mötet är tänkt som ett komplement till föreningens formella 

årsmöte. Under mötet diskuterades: den kommunala utbyggnaden av vatten och avlopp, underhållet 

av föreningens allmänningar, badplatser, bryggor och webbplats. Deltagarna fann mötet värdefullt 

och önskade att det upprepas sommaren 2015. 

Information och Hemsida 

Föreningens webbplats håtö.se har fungerat väl under 2014. Under året har där publicerats tio 

nyheter och i genomsnitt har webbplatsen haft 270 besökare per månad. Några smärre förändringar 

har gjorts av dess menyer och layout.  

För att i framtiden kunna förenkla utskick av medlemsinformation kompletteras medlemsmatrikeln 

med e-postadresser. Vi har nu fått e-postadresser till 39 medlemmar. 

 Synpunkter och förslag på vidareutveckling av webben mottages tacksamt av Staffan Hagnell, 

shl@ip,se, 0709-999275. 

 

 

 

Det var lite vad som skett under året 2014 på ”Vårt Vackra Håtö”. 

Styrelsen. 


