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Förvaltningsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (HÖSF) avger härmed förvaltningsberättelse 
gällande perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:  
 
Till årsstämman 2020-06-13   
PA Gerdin, ledamot, ordförande   
Henrik Baudou Fjelkman, ledamot, vice ordförande  
Ola Svensson, ledamot, kassör   
Lisbeth Håkansson Petré, ledamot, sekreterare  
Fredrik Nordstrand, ledamot    
Kristina Dungmar, suppleant    
Johan Saari, suppleant    
 
Från årsstämman 2020-06-13 
PA Gerdin, ledamot, ordförande 
Henrik Baudou Fjelkman, ledamot, vice ordförande 
Ola Svensson, ledamot, kassör 
Lisbeth Håkansson Petré, ledamot, sekreterare 
Fredrik Nordstrand, ledamot 
Kristina Dungmar, suppleant 
Johan Saari, suppleant 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda möten. Ordinarie föreningsstämma ägde 
rum den 13 juni 2020. På grund av Covid-19 pandemin genomfördes stämman med begränsat antal 
deltagare. Arne Ringheim fungerade som ombud för medlemmarna och Mattias Dungmar som 
ordförande. 
 
Verksamheter vid föreningens anläggningar GA:1-GA:5 
 
Aktiviteter på arbetsdagen i oktober:  

• Rotvältorna efter träden som fälldes i stormen (januari 2019) drogs upp och eldades vid GA2 
och GA4.  

• Hela Sandholmsvägen från Lotsberget till GA4 bättrades på där det behövdes med 6,5 
kubikmeter grus.  

• Sandholmsstranden rensades från gräs och vass.  
• Sly längs hela stranden och på strandängen vid GA3 rensades och eldades. 
• Träden på inägan på Sandholmsudden fälldes och samlade i eldningshögar.  
• En gammal bryggdel vid GA:4 bryggan togs bort.  

 
 
 
 
 



Bryggor (GA:2, GA:3 och GA:4): 
Vid GA2 fortsätter planeringen för att förlänga bryggorna och eventuellt även bygga bastu och bodar 
för förvaring. Majoriteten av GA2:s medlemmar är positiva till att förlänga bryggan. Nästa steg är att 
sammanställa en bygglovsansökan. 
 
Vid GA4 pågår planeringen av en ny bryggkonstruktion.  
 
Bryggfest 
På grund av pandemin ställdes årets bryggfest in.  
 
Middag 
Den årliga styrelsemiddagen ägde rum den 15 juli hos Henrik Baudou Fjelkman på Husarö, buffé 
beställdes från Örätt på Svartsö. 
 
Ändring av andelstal 
Ingen ändring av andelstal under 2020. Emma och Mårten Gabrielsson (1:31) kommer börja betala 
fullt andelstal från 2021. 
 
Ekonomi 
Föreningens inventarier:  
Skottkärra, grep och kratta på Sandholmsstranden. Ny skottkärra inköpt i år.   
Värdeskåp placerat på vinden i bystugan. 
 
Övrig 
Årets stämma kommer att äga rum den 26 april. 
Styrelsen föreslår årsstämman 2021 att 2020 års överskott om 28 244, 25 överförs i ny räkning. 
 
 
 
Stockholm 2021-04-03 
 
 
 
PA Gerdin   Henrik Baudou Fjelkman  Ola Svensson  
 
 
 
 
Lisbeth Håkansson Petré  Fredrik Nordstrand 


