
Förvaltningsberättelse 
  
för Husarö Östergårds Samfällighetsförening (Org.nr. 717907-0128), avseende 
perioden 20040115 - 20041231 
  
Styrelsen har sedan föreningens bildande den 15 januari 2004 bestått av Håkan 
Ramsin, ordförande, Eva Ohlsson, kassör, Jan Blückert, sekreterare, Birgitta 
Öhman, ledamot, Johan Öhman, ledamot, Erik Wickbom, ledamot och Ulf 
Gabrielsson, ledamot. 
Suppleanter har varit Arne Ringheim och Ulf Grandin. 
  
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda styrelsemöten, samt i 
enlighet med stadgarna genomfört en ordinarie stämma i april månad. 
  
Under verksamhetsåret har styrelsens verksamhet varit fokuserad på initiering av 
utförandet av två av de fem gemensamhetsanläggningar som föreningen enligt 
anläggningsbeslut skall förvalta: 
  

• GA:1 vägar: En av styrelsen utsedd arbetsgrupp har under året arbetat med 
planeringen av anläggningens utförande. Entreprenörer har kontaktats med 
specificerad offertförfrågan gällande det arbete som skall utföras. Anbud har begärts 
in till senast 20050314 med målsättning att beslut om utförande ska kunna tas på 
föreningens ordinarie stämma i april 2005. 

• GA:2 bryggor: En arbetsgrupp har sedan våren 2004 arbetat med planeringen av 
anläggningens utförande. Området för gemensamhetsanläggningen har kartlagts och 
ett antal alternativ för utförandet arbetats fram. Sammanlagt 3 st. möten har under 
verksamhetsåret har hållits dit samtliga deltagare i gemensamhetsanläggningen kallats 
för att diskutera alternativa lösningar. Målsättningen är att beslut om utförande ska 
kunna tas på föreningens ordinarie stämma i april 2005. 

  
Stadgeenlig utdebitering till föreningens underhålls-/förnyelse-fond, samt på årets 
ordinarie stämma beslutad extra utdebitering á 400 kronor per deltagande fastighet 
har räckt för att täcka föreningens löpande kostnader under året, täcka kostnader av 
engångskaraktär i samband med registrering av föreningen, samt att bilda ett 
rimligt grundkapital. 
  
Föreningen har för att hantera sin ekonomi anlitat SEB i Waxholm, där ett konto 
med anslutning till bankgiro öppnats. 
  
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogat bokslut. 
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