Verksamhetsberättelse 2017
för Roslagens stiftelse för utveckling av Häveröbygden –
Häveröstiftelsen
Bildande av stiftelsen
Stiftelsen registrerades 2017-09-06 och namnet är Roslagens Sparbanks stiftelse för
utveckling av Häveröbygden. Även kallad Häveröstiftelsen
Med Häveröbygden avses det område som benämns Häverö landskommun och som vid
kommunreformen 1952 bildades genom sammanläggning med kommunerna Edebo,
Singö och Ununge. Tätorterna i Häverö landskommun var Hallstavik, Herräng och
Skebobruk.
Organisation
Häveröstiftelsen har en styrelse bestående av tre ledamöter;
Kurt Pettersson
Aleksandar Srndovic
Mats Eriksson
Styrelsens ledamöter utses av huvudmännen i Roslagens Sparbank.
Häveröstiftelsen har en referensgrupp som fungerar som rådgivare till styrelsen.
Referensgruppen värderar inkomna idéer och dess medlemmar är representanter från
olika samhällsfunktioner i Häveröbygden. Medlemmarna i referensgruppen utses av
Häveröstiftelsens styrelse.
Operativa utskottet utför det dagliga arbetet som beslutats av styrelsen i Häveröstiftelsen
och har har tre medlemmar;
Aleksandar Srndovic
Mats Andersson
Carita Holmberg
Operativa utskottet utses av Häveröstiftelsens styrelse.
Häveröstiftelsens ändamål
Stiftelsen ska arbeta för att Häveröbygden ska fortsätta att utvecklas som ett modernt
samhälle präglat av konstruktivt samarbete.
Häveröstiftelsen strävar efter fler arbetstillfällen, större total köpkraft, större underlag för
social service, bättre utbildningsnivå, mera trivsel, större trygghet och att Häveröbygden
blir mer attraktivt för företag och för människor med höga krav på boende och arbete.
Stiftelsen ska skapa nya arbetstillfällen i Häveröbygden genom att förvärva, äga och
avyttra aktier eller därmed jämförliga andelar i utvecklingsbara företag i Häveröbygden.
Lämpliga förvärv är till exempel företag som bedriver skol- och vårdverksamhet samt
företag som äger byggnader eller lokaler som inrymmer denna verksamhet eller andra
företag som bidrar till sysselsättningen. Aktier eller andelar ska ägas av stiftelsen endast

temporärt i avvaktan på en stabil och långsiktig förvärvare. Stiftelsens förvärv av företag
ska ske med omsorg och försiktighet.
Stiftelsen ska bidra till ökad trivsel och trygghet i Häveröbygden genom att ge stöd till
projekt eller verksamheter som syftar till att utveckla Häveröbygden och ge positiva
effekter. Stiftelsen ska även ge utrymme åt de ungas röster. Detta kan ske genom att
lämna bidrag till ungdomsorganisationer som arbetar med ungas delaktighet och som låter
unga själva skapa aktiviteter, mötesplatser och sammanhang, med vuxna som coacher
och stöd. Viktiga områden att arbeta med är till exempel utbildning, arbetsmarknad, hälsa,
integration, mångfald, delaktighet och inflytande i samhället för att motverka problem med
exempelvis utanförskap, kriminalitet, arbetslöshet och segregation.

Verksamhet
Häveröstiftelsen kommer att ta över arbetet efter Hallstaviksnätverket som upphör 201712-31. Under 2017 har stiftelsen arbetat med att bemanna organisationen och planera och
besluta om verksamhetsinriktning.
Verksamhetsinriktningen kommer att vara mycket lik den i Hallstaviksnätverket och
innebär bland annat att fortsätta att arrangera Hallstaviksdagen, Framtidsdagen och vara
en plattform för utveckling av Häveröbygden. Att fortsätta att påverka attityder och bidra till
att skapa stolthet för bygden. Att ingå i nätverk som syftar till att stärka Häveröbygden.
Kommunikation om verksamheten syftar till att engagera människor i frågor som rör
Häveröbygden och skapa en känsla av sammanhållning för Häveröbor. Även att sprida
information om evenemang som sker i Häveröbygden är viktigt och stiftelsen erbjuder
föreningar och organisationer att annonsera sina evenemang i en informationsdisplay som
är tillgänglig för allmänheten dygnet runt. Kommunikation sker i stiftelsens digitala kanaler,
hemsida och Facebooksida, och i sammankomster och diskussioner med allmänheten.

