
Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (org.nr 717907-0128) vill härmed avge 
förvaltningsberättelse avseende perioden 20100101-20101231. 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Hans Antonsson (ordförande), 
Mats Blückert (kassör), David Heinemann (sekreterare), Margareta Lindholm-Gerdin (ledamot) 
och Georg Ebert (ledamot). Suppleanter har varit Åsa Juthell och Dag Petré. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 4 protokollförda styrelsemöten, samt enligt 
föreningens stadgar hållit ordinarie föreningsstämma den 24e april 2010  

Verksamheten med våra anläggningar GA:1, GA:2, GA3, GA:4 och GA:5 har under 
verksamhetsåret framskridit som följer: 

GA:1 (Väg) 

Under 2010 har en del smärre reparationer löpande genomförts på vägarna. Detta har dock 
skett genom frivilliga insatser från föreningens medlemmar. Inga större insatser har krävts 
under året då vägarnas skick bedöms vara gott. Inga pengar har tagits från 
underhållsbudgeten under 2010. 

Under 2010 har också normalt fortlöpande underhåll utförts på anläggningen. GA:1 förfogade 
den 31 december 2010 över medel enligt bifogat bokslut. 

Enligt uppdrag från stämman 2010 har styrelsen fortsatt söka samsyn med övriga styrelser för 
tomtägarföreningar på Husarö avseende regelverk och anslag avseende motortrafik på 
Husarö. Resultatet av arbetet presenteras på stämman 2011. 

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

Samtliga brygganläggningar anses vara färdigställda. 

Då delar av brygganläggningarna i GA:3 och GA:4 sen vintern 2009/10 uppvisar skador som 
ej kan anses vara normal förslitning driver styrelsen, efter att Bo Malmqvist på ett 
förtjänstfullt sätt avslutat sitt åtagande, frågan avseende utbyte eller reparation mot 
leverantören Svenska Flytpontoner. Ingen uppgörelse har ännu nåtts. 

Enligt avstämning med Svenska Flytpontoner är det lämpligt att inspektera kättingarna till 
bryggorna i GA:3 och GA:4 efter fem år d.v.s. under sommaren 2012. Förväntad livslängd för 
kättingarna är 7 till 10 år. 

Den 31 december 2010 förfogade respektive brygg-GA över medel enligt bifogat bokslut. 

GA:5 (Grönområden) 

Styrelse har under 2010 i enlighet med vad som beslutades på årsstämman 2010 tecknat en 
försäkring för föreningen till en kostnad av 2238 kr. 

Styrelse har under 2010 uppdaterat andelstal hos lantmäteriet till en kostnad av 3000 kr. 

Styrelsen har diskuterat stadgeändringar enligt förslag på årsstämman 2010 men har inte 
tagit fram något konkret förslag. 

Helgen 6-7/11 genomfördes en gemensam arbetsdag med god uppslutning då flertalet av de 
rishögar som sen flera år funnits på GA:5 eldades upp. 

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 2011 att föregående års resultat -2.782,28 kronor balanseras 
in i ny räkning enligt följande: 

Utgående balanserat överskott år 2009 41.199,26 kr 

År 2010 års underskott   -2.782,28 kr  

Utgående balanserat överskott år 2010 38.416,98 kr 
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