
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 
Styrelsen 
Utö kontakt och intresseförenings styrelse har under året bestått av: 
Ordförande Peter Nordh, vice ordförande Charlotte Schröder, sekreterare Malin Lidström, 
kassör Charlotte Kjerrman, ledamöter Erika Stolpe, Calle Regnell, Fredrik Lambert, Anki 
Eriksson, Staffan Schröder 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten. 
 
Föreningens medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut var antalet medlemmar 91 stycken som också är prenumeranter 
av tidningen Utökontakt. 
 
Vad har styrelsen arbetat med under året? 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten. 
Tidningen Utö kontakt har kommit ut med 10 nr. 
 
Representanter för föreningen har deltagit i 3 möten med kommunens skärgårdsgrupp, där 
varje deltagande övervägs map dålig representation från kommun och kallade myndigheter 
och verk. 
Representant för föreningen har deltagit i 2 möten med SIKO. Calle Regnell är numera invald 
i SIKO’s styrelse. 
 
Föreningen har under årets registrerat ett organisationsnr och uppdaterat bokföringsprogram 
och medlemsregister i enlighet m GDPR. 
 
Peter Nord har ingått i arbetsgruppen för Näsuddenvägens allmänförklaring som lyckades 
förhindra kommunens förslag om att vägen skulle förrättas till vägförening och där man fick 
besluten att tas enl Försvarets förslag att vägen skulle tas över av Trafikverket som allmän 
väg. 
 
Styrelsen har gm Peter Nord skickat ut en skrivelse till samtliga partier i Haninge Kommuns 
byggnadsnämnd ang förhöjd avgift för bygglovsärenden för öbor. I bygglovsfrågan har också 
skickats en skrivelse till Naturvårdsverket ang förfarandet med bullergränser vid 
bygglovsansökan för sk Attefallshus. 
 
Förbättring av reguljär båttrafik har under året fortsatt med en fjärde tur 3 dgr/vecka under 
vinterturlistan och att SL-periodkort gällt på WÅABs båtar delar av året. 
 
Styrelsen har vid ett flertal gånger tagit upp problemet med väntsal och busshållplats vid 
Årsta Brygga till kommunens representanter, bla vid Skrägårdsgruppen och ser nu att löften 
om byggstart finns. 
 
Under året har en servicepoint för paketfrakt till privatpersoner tagits i bruk på ICA Utö. 
 
Kommunen har beslutat att upplåta platser på den kommunala delen av parkeringen vid 
Årsta brygga för öbor, hur detta ska organiseras är nu upp till dem som är intresserade. 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkningarna. Medlemsavgiften har 
under året varit 150:-. Prenumerationsavgift för tidning som skickas med post är 275-. 
 
Ordförande 2018 
Peter Nord 


