
Förvaltningsberättelse 

 
Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (org.nr 717907-0128) vill härmed 
avge förvaltningsberättelse avseende perioden 20080101-20081231. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Ulf Gabrielsson (ordförande), Eva 
Ohlsson (kassör), Jan Blückert (sekreterare), Eva Gellerstad-Ringheim (ledamot) och 
David Heinemann (ledamot). Suppleanter har varit Ulf Grandin och Georg Ebert. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda styrelsemöten, samt i enlighet 
med stadgarna genomfört en ordinarie föreningsstämma under april månad. 
 
Verksamheten med våra anläggningar GA:1, GA:2, GA3, GA:4 och GA:5 har under 
verksamhetsåret framskridit som följer: 
 

GA:1 (Väg) 

 
De väganläggningar som enligt anläggningsbeslutet skall utföras färdigställdes i allt 
väsentligt under verksamhetsåret 2007. 
 
Sedan anläggningen tagits i bruk, har det under 2008 uppdagats ett behov av ett antal 
smärre kompletterande arbeten där svagheter visat sig. Kostnaden för dessa åtgärder har 
kunnat täckas med kvarvarande medel i anläggningsbudgeten. 
 
Under 2008 har också normalt fortlöpande underhåll utförts på anläggningen. 
 
GA:1 förfogade den 31 december över medel enligt bifogat bokslut. 
 

GA:2, GA:3 och GA:4 (Bryggor) 

 
Samtliga brygganläggningar färdigställdes under verksamhetsåret 2007, och 
verksamheten under 2008 har därmed varit begränsad till smärre underhållsåtgärder och 
smärre justeringar. (Med reservation för GA:3) 
 
Situationen som uppkom för GA:3 under senvintern 2007, då den mindre äldre bryggan 
vid Elevarpsgrundet raserades i en vinterstorm, har under året diskuterats med deltagarna 
i en arbetsgrupp som tillsattes av stämman 26 april 2008. 
 
Den lösning som slutligen förankrades bland deltagarna innebär att de platser som 
resterar i och med att den äldre bryggan är borta, anordnas vid den nya bryggan genom 
att de inre förankringarna sänks till i jämnhöjd med botten-nivån genom s.k nedblåsning 
med högtrycksvatten. 
 
Denna åtgärd utfördes under hösten 2008. Medel för detta utdebiterades från GA:3 
deltagarna, som enhälligt godtog detta. 
 
Den 31 december 2008 förfogade resp. Brygg-GA över medel enligt bifogat bokslut. 



 
 

GA:5 (Grönområden) 
 
En gemensam arbetsdag med god uppslutning från medlemmarna har genomförts. 
 

Ekonomi 
 
Föreningens tillgångar har räckt för att täcka de löpande kostnaderna under året och den 
ekonomiska ställningen framgår av bifogade resultat- och balans-räkning. 
 

Förslag till disposition av föreningens resultat 
 
Styrelsen föreslår årsstämman  att 2008 års underskott om -191 873,25 kronor balanseras 
i ny räkning enligt följande: 
 
Utgående balanserat överskott år 2007 224.142,87 
År 2008 års underskott                 -191.873,25 
Utgående balanserat överskott år 2008           32.269,62 
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