
Förvaltningsberättelse	  
Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (org.nr 717907-0128) vill härmed 
avge förvaltningsberättelse avseende perioden 20090101-20091231. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Hans Antonsson (ordförande), Jan Blückert 
(kassör), Georg Ebert (sekreterare), Margareta Lindholm-Gerdin (ledamot) och David 
Heinemann (ledamot). Suppleanter har varit Åsa Juthell och Ulf Grandin. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 5 protokollförda styrelsemöten, samt enligt 
föreningens stadgar hållit ordinarie föreningsstämma den 18e april 2009 
 
Verksamheten med våra anläggningar GA:1, GA:2, GA3, GA:4 och GA:5 har under 
verksamhetsåret framskridit som följer: 
 

GA:1	  (Väg)	  
Under 2009 har en del smärre reparationer löpande genomförts på vägarna. Detta har dock 
skett genom frivilliga insatser från föreningens medlemmar och under den gemensamma 
arbetsdagen. Inga pengar har tagits från underhållsbudgeten under 2009.  
Ett par något mer omfattande reparationer på vägarna kommer att behöva göras under våren, 
men det beräknas ligga väl under de budgeterade 10 000 kr som avsatts för vägarbeten.  
 
Under 2009 har också normalt fortlöpande underhåll utförts på anläggningen. GA:1 förfogade 
den 31 december över medel enligt bifogat bokslut. 
 
Enligt uppdrag från stämman 2009 har styrelsen försökt nå en samsyn med övriga styrelser 
för tomtägarföreningar på Husarö avseende motortrafik på Husarö. Resultatet av arbetet 
presenteras på stämman 2010.  
 

GA:2,	  GA:3	  och	  GA:4	  (Bryggor)	  
Samtliga brygganläggningar färdigställdes under verksamhetsåret 2007 med undantag för 
GA:3 där det i och med att bryggan vid Elevarpsgrundet raserades vintern 2007, fattades fyra 
platser. Under hösten 2008 sänktes de inre bryggförankringarna så att passage över dem är 
möjlig, varvid fyra platser för mindre båtar frigjordes längst in på bryggan. Därmed kan även 
brygganläggningen för GA:3 betraktas som färdig enligt beslut bland medlemmarna.  
 
Beslut har fattats bland medlemmarna i GA:3 om att inte återuppbygga bryggan vid 
Elevarpsgrundet.  
 
Underhållsbudgeten för GA:3 och GA:4 har belastats med köp av livbojar till respektive 
brygga.  
 
Den 31 december 2009 förfogade respektive brygg-GA över medel enligt bifogat bokslut. 
 



GA:5	  (Grönområden)	  
Enligt uppdrag från stämman 2009 har styrelsen undersökt vad som gäller om någon person 
skadar sig inom GA:5. Styrelsen har kommit fram till att en försäkring bör finnas och förslag 
på sådan presenteras på 2010 års stämma.  
 
En gemensam arbetsdag med god uppslutning från medlemmarna har genomförts. Under 
arbetsdagen togs bland annat taggtrådsstaketet ut mot Sandholm bort för att förhindra skador 
och underlätta passage.  
 

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

Förslag	  till	  disposition	  av	  föreningens	  resultat	  
Styrelsen föreslår årsstämman 2010 att föregående års resultat +8.929,64 kronor balanseras in 
i ny räkning enligt följande: 
 
Utgående balanserat överskott år 2008   32.269,62 kr 
År 2009 års överskott      8.929,64 kr 
Utgående balanserat överskott år 2009  41.199,26 kr 
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