Verksamhetsberättelse avseende 2017, för
Håtö fiskevårdsförening, orgnr 802493-9020
Räkenskapsåret omfattar 2017-01-01 – 2017-12-31.
Medlemmar i Håtö Fiskevårdsförening
Medlem i Håtö fiskevårdsförening är den som innehar fastighet inom
Håtövikens, Håtö Insjöområde och Håtö tomtägarföreningar samt Vikens
samfällighetsförening.
Medlemsavgiften för 2017 var 85: - per år och kommer att vara densamma
under 2018.
Styrelsemöten
Vi har haft 6 styrelsemöten och ett årsmöte.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande: Dan Svennberg
Vice ordf: Kenneth Öhlund
Kassör: Mikael Pilebro
Sekreterare: Åke Alm (ersatte Eva Örnskär efter årsmötet)
Ledamot: Martin Johansson (ersatte Mattias Enström efter årsmötet)
Vassröjning
Håtö fiskevårdsförening har bistått och rådgivit tomtföreningarna med vassröjningsplanen.
Tomtägarföreningarna står för utförandet och städning av vass på respektives vatten.
Fiskevård och miljövård
Vi har under 2017 fortsatt med gösprojektet och i november satte vi i ytterligare 60 kg gös i storleken
700 – 1100 gram. Storleken är något större än vid tidigare utsättningar. Förhoppningsvis betyder det
fler överlevande individer. Inget bidrag från Länsstyrelsen den här gången, eftersom vår ansökan
kom bort i posten.

Genom våra kontakter på Länsstyrelsen så har vi satt i 3600 tvååriga havsöringar i en storlek av 1824cm. Det var sjunde året i rad som vi genomförde detta, mycket tack vare sponsorer. En ”bunt” som
det kallas från lastbilen kostar cirka 40000kr. Länsstyrelsen har bidragit själva med mer än hälften. Vi
betalade 14000kr
Vi har fyllt på risvasen vid E-bryggan. Vi har observerat mycket yngel vid risvasen, så den verkar
fungera bra.
Vi har under våren även byggt en ny risvase utanför Telefonbryggan i Håtöviken. En skylt sattes upp
där vi bad om kättingar och granris, vilket gav bra resultat. Efter några veckor kunde vi köra ut riset
till en grynna som vi märkte ut med bojar.
Vi har börjat diskutera möjligheten att röja vass i Maren vid vägkorset. Det är en lekplats för gädda
som håller på att växa igen. Lelle vid Håtö Gård har noterat att det inte gått upp några lekgäddor de
senaste två åren.

Information
Skyltar är uppsatta vid 7 strategiska ställen på vårt område.
Många medlemmar har aktivt frågat om råd i fiskefrågor, framförallt i samband med byggandet av
risvasar.
Guidetur
En guidad fisketur för medlemmarna i föreningen anordnades den 5 augusti.
Ekonomi
Resultatet för 2017 blev -4 891:-. Det negativa resultatet beror framförallt på att vi inte fick det
bidrag på 7 000:- från Länsstyrelsen för utsättning av gös som vi räknade med. Ansökan som
skickades med posten kom aldrig fram. Nu har vi verifierat att ansökan för 2018 kommit fram till
Länsstyrelsen.
Våra Sponsorer 2017 har varit:
Sundholmens Södra Tomtförening, Sundholmens Norra Tomtförening, K69 Bygg, Ljusterö Lax o Gös
AB och från privatpersoner.
Styrelsens förslag till aktiviteter under 2018
Utplantering av gös och havsöring, underhåll av befintliga risvasar, guidad fisketur, undersökning av
möjligheten att få vassröjning inne i maren vid vägkorset. För detaljer, se verksamhetsplan.

