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Skärgårds-
smak...
Skärgårdssmak är ett begrepp 

som flera krogar och affärer runt 
om i skärgården marknadsför sig 
med. Jag har naturligtvis mina egna 
favoriter bland skärgårdssmakerna 
och säkert har vi var och en vår egen 
favoritskärgårdssmak.

För mig är midsommar för alltid 
förknippat med strömmingsflundra, 
gravad strömming och mammas 
romlåda. Den senare ska med fördel 
sent på midsommarafton serveras 
kall på knäckemacka med en sval 
bira och en med pors från Hem-
träsket egenhändigt kryddad liten 
”pruttare”. Bland sommarsmakerna 
finns också sonen Viktors och grann-
tjejen Lindas stekta abborrfiléer som 
traditionsenligt serveras och avnjuts 
i solnedgången på vackert dukad 
brygga (dom brukar inte bli färdiga 
förrän då.) 

Kantarellställen är som statshem-
ligheter, dom pratar man inte om, 
men man visar ju gärna upp korgen 
för nyfikna grannar och pekar åt helt 
fel håll när dom frågar var man hittat 
dom. Trattkantareller eller gul trum-
petsvamp, jag kallar alla för ”trattisar”, 
behöver man knappast hålla hemligt 
var man hittat. Finns dom så finns 
dom i massor och ibland finns dom 
ända in i december. På mackan, till 
pastan, till köttet eller varför inte det 
bästa av allt en alldeles egen tillredd 
Trattkan-tarellsoppa. Champinjon-
soppor i pulverform har inget att 
hämta i jämförelse för den. 

Har man dessutom varit ordentlig 
och betalat sin avgift till fiskevårds-
föreningen så kanske man sen har tur 
att få en eller annan romstinn sik i 
sitt nät. Då är lyckan fullkomlig. Har 
du provat att grava siken? Precis som 
man gravar en lax, minst lika        
         Forts på sid 3

Med vind i segeln!

Harö Livs 
saknar
arrendator

– Se vidare sid 2 –

Hård kamp mellan mellanökan Ådan med Jonas Gille vid rodret och stor-
ökan Rosa med Bertil Gunnarsson vid rodret. Ådan vann till slut.

Harödagen genomfördes i år 
lördagen den 19 juli med sed-
vanlig kappsegling för allmoge-
båtar. Den här gången deltog 
inte mindre än elva båtar.

Arrangemanget genomfördes nu 
för 18:e gången – första gången för 
”Harö runt” var 1985 när Nordens 
Ljus kom till Harö första somma-
ren. Sedan slutet av 90-talet har 
kappseglingen kallats Harödagen. 
Banen går från starten i Norrsundet 
ut genom Tennhålet, förbi Älgerören 
och Kalvören, över Rödkobbsfjärden 
för-bi Kargrunden och genom Berg-
klobbshålet och Käringpinan till 
målet mitt för Harö Livs.

Sedan år 2000 för alla båtar till 
minne av initiativtagaren Björn 
Lindroth en speciell flagg, en guding 
ritad av Björn.

Årets resultatlista:
1) Ådan, mellanöka, Jane Kampf/Jo-
nas Gille, tid i mål 15.04. 2) Rosa, 
storöka, Bertil Gunnarson, 15.06. 
3) Inez, mellanöka, Kjell Löfgren, 
15.14. 4) Stockholmskan, storöka, 
Agi Lindroth, 15.22. 5) Harökan, 
mellanöka, Bunta Horn, 15.24. 6) 
Hagekan, mellanöka, Arne Ström-
berg, 15.25. 7) Tjäring, lillöka, Claes 
Mannerfelt, 15.40.
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Om det skulle
brinna på Harö

Visste ni att det finns en motor-
brandspruta i sopboden på bryggan 
vid Harö Livs? Den skall kunna 
användas om det börjar brinna i 
Harö-området.

Brandsprutan med utrustning 
ägs av Värmdö Brandförsvar och 
sköts av Erik Lindström (bilden).  
Förutom brandsprutan som drivs 
med en 2-takts bensinmotor finns 
sug-slang plus tryckslangar och 
sprutmunstycken. När slangarna har 
använts byts de ut av brandförsvaret 
för torkning och packning. 

Om det skulle brinna går så här:
1) Ring 112. Säg var det brinner 

och vem du är.
2) Hämta brandsprutan. Nycklar 

till brandboden finns hos 10-talet 
fastboende. En reservnyckel finns 
också vid Eriks båthus.

3) Försök släcka.
När du skall elda ris ring 721 23 

26 (automatisk telefonsvarare) för 
besked.

  GS

Harö Livs är fr o m årsskiftet 
2003/04 utan arrendator, och nu 
vänder sig ägaren Agneta Sjöberg 
och Harö Hasselö Intresseförening 
till Er: 

– Är det någon/några som är intres-
serad av att driva denna anrika affär 
på Harö vidare? Kontakta då antingen 
ägaren Agneta direkt eller represen-
tanter i Harö Hasselö Intresseför-
ening, se nedan för kontaktpersoner. 

Hur kan man då driva en affär på 
Harö? Det finns många olika sätt att 
driva affär på. Två sätt som det finns 
erfarenhet av är: 

1. Att som tidigare hyra affären 
direkt av Agneta. 

2. Att starta en ekonomisk fören-
ing/kooperativ. Erfarenhet av detta 
finns bl a från Rödlöga där man nått 
ett mycket gott resultat. 

Intresseföreningen kommer inte att 
vara delaktiga i driften men förmedlar 
gärna kontakter och hjälper till som 
sammankallande till möte. 

Kontaktpersoner: 
Agneta Sjöberg 571 640 97
PA Molin 774 18 19 pa@hp.com
Ulla Blom 649 75 79, 571 571 67 

För fjärde året i rad ordnades 
gemensamt midsommarfirande på 
Hasselö. Vi har turats om att stå 
för arrangemanget, och i år hade 
familjerna Liljekvist och Wirmark 
åtagit sig ansvaret för aktiviteterna. 
Trots att regnet hängde i luften hade 
cirka 60 personer i alla åldrar (mellan 
0 och 89 år) samlats på Liljeqvists 
gräsmatta som dagen till ära pryddes 
av ett stort flaggspel.

Vi hjälptes åt att klä stången som 
blev jättefin. Kerstin Liljekvist spe-
lade dragspel och vi dansade runt 
midsommarstången: Små grodorna, 
Karusellen och de andra kända ring-
lekarna. Efter dansen var det picknick 
med kaffe och tårta i gröngräset. 
Tipspromenad med kluriga frågor 
var det också. (Libbsticka växer på 
Liljekvists tomt t.ex.) Firandet avslu-
tades med stafettlekar, ledda av Leif 
Wirmark, för dem som ville. 

Midsommarfirandet är väldigt 
uppskattat av oss som är med, och vi 
hoppas det ska bli en tradition som 
fortsätter i många år. Nästa år blir 
det 5-årsjubileum, men vem som 
ska stå för arrangemanget då är ännu 
inte bestämt.

Staffan och Gun W

Kerstin Liljekvist spelar dragspel.

Midsommar
på Hasselö

Erik Lindström med den motor-
drivna brandsprutan som finns i 
brandboden vid Harö Livs.

Nya möjligheter –
Harö Livs saknar
en arrendator

Ett bättre sätt
att bli av med
grovsoporna!

Den nya modellen för hämtning av 
grovsopor i skärgården genomfördes 
lördagen den 14 juni vid Hagede 
och Harö bryggor och veckan se-
nare vid Hasselö brygga. Nytt för 
året var att f.d. vägfärjan Obelisk 
(bilden) som chartrats av Värmdö 
kommun förvandlats till flytande 
sopsorteringsstation. Arrangemanget 
fungerade perfekt och på några få 
timmar försvann grovsoporna från 
våra öar.

Jämfört med tidigare somrars 
jättehögar med grovsopor vid våra 
bryggor var det här en höjdare!
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Fem av de aktiva allmogeseglarna, fr v Bertil Gunnarson, Jane Kampf, Agi 
Lindroth, Christer Anderson och Arne Strömberg.

Forts från sid 1:

Skärgårdssmak...
god. Rommen ska du ta hand om, 
vispa bort hinnorna, hacka i lite röd-
lök, salt och vitpeppar och en liten, 
liten slatt konjak eller whisky i. Bättre 
förrätt får man leta efter. 

På våren blir vi ofta begåvade med 
av grabbarna hemburna gäddor. Vi 
har ofta betraktat dom som lite be-
svärliga med alla vassa ben. Men en 
gädda som tillsammans med en massa 
annat godis blandas om i matbere-
daren och efter en stunds vattenbad 
i ugnen omvandlas till gäddpaté får 
verkligen ett lyft. 

Blåbär, hallon och smultron och 
jag minns dom ännu, min barn-
doms Harögubbar. Dom berömda 
Möjagubbarna bleknade vid en 
jämförelse. 

Så här kan jag hålla på länge, men 
smaka på ordet – skärgårdssmak 
– visst är det läckert! 

Lasse Östlund

Harös  allmogeseglare

Allmogebåtar har blivit ett vanligt 
inslag på vattnen kring Harö. Det bör-
jade redan 1982 när Björn Lindroth 
beställde en storöka av båtbyggaren 
Börje Andersson i Roslagskulla. Se-
dan dess har Börje byggt åtta storökor 
och tolv mellanökor av vilka idag tre 
storökor (Stock-holmsökan, Ljusökan 
och Rosa) och tre mellanökor (Ådan, 
Inez och Hagekan) har Harö/Hagede 
som hemmahamn.

En påminnelse
om årsavgiften 
Nu är det dags igen för med-
lemsavgiften till Harö-Hasselö 
Intresseförening. Avgiften är 100 
kronor per person och år och 
bara 25 kronor för medlemmar 
under 20 år. Självklart vill vi att 
alla i familjen skall vara medlem-
mar. För medlemsregistret – som 
du kan få ett exemplar av på 
årsmötet – ber vi dig på bifogade 
inbetalningskort anteckna alla 
personer som betalningen av-
ser. Notera gärna även ändrade 
adresser och telefonnummer. 

Det går också bra att lämna 
extra ekonomiskt bidrag – t ex 
om man bor där föreningen 
genom extra insatser förbättrat 
möjligheten att nå någon av våra 
tre ångbåtsbryggor.

           Styrelsen

Storökan har måtten 6,90 x 2,5 m 
och 40 kvm segel medan mellanökan 
är 5,90 x 2,10 m och en segelyta på 
22 kvm. Dessutom har det byggts 
en lillöka med måtten 4,90 x 1,60 
med 12 kvm sprisegel. Någon sådan 
finns dock inte för närvarande i Harö-
arkepelagen.

Allmogeseglarna på Harö/Hagede 
är alla med i föreningen Sofia Lin-
nea, en stödförening till Sofia Linnea 
AB som driver segelfartyget Sofia 
Linnea. ”Hagede ökeri” som dom 
kallar sig består av Christer Ander-
son, Jane Kampf, Bertil Gunnarson, 
Arne Strömberg. Agi Lindroth, Britt 
Lindroth, Åsa Ekman och Kjell 
Löfgren.

GS

Nya i föreningens styrelse är Ulla Blom, Harö och Staffan Westbäck, Hasselö.

55:e årsmötet
i Harö skolhus

Söndagen den 6 juli hölls det 55:e 
årsmötet med Harö Hasselö Intres-
seförening. Som vanligt hölls årsmötet 
i skolhuset på Harö och som vanligt 
var skolsalen ”till bredden fylld” med 
engagerade medlemmar.

Efter Maria Steiner och Håkan 
Sjögren, som undanbett sig återval, 
nyvaldes Ulla Blom och Staffan 
Westbeck till styrelseledamöter. 
Därtill omvaldes Lasse Östlund till 
ordförande och Per-Arne Molin och 
Barbro Clausson till ledamöter. Kvar 
till nästa år är Staffan Norlander, Maj-
Britt Pihl, Gunnar Svensson och Erik 
Lindström.

Föreningen har 466 medlemmar. 
Årsavgiften blir oförändrad och brygg-
fonden uppgår till 196.000 kr.
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Ordf.  Lasse Östlund Tel bostad 08-580 375 37
               Hagede 08-571 570 42
V.ordf Per-Arne Molin Tel bostad 08-774 18 19
     Harö 0733-48 23 79
Sekr.  Staffan Norlander Tel bostad 08-429 88 50
     Hasselö 08-571 551 64
Kassör Maj-Britt Pihl  Tel bostad 08-642 48 82
     Harö 08-571 570 82
Ledam.  Ulla Blom  Tel bostad 08-649 75 79
     Harö 08-571 571 67
  Barbro Clauson Tel bostad 08-30 48 04
     Storö 08-571 570 06 
  Gunnar Svensson Tel bostad 08-26  54 61
     Hagede 08-571 571 07
Bryggansvarig Hagede:  
  Erik Lindström Tel bostad 08-571 571 66
Bryggansvarig Harö:
  Per-Arne Molin Tel Harö 0733-48 23 79
Bryggansvarig Hasselö:
  Staffan Westbeck Tel Hasselö 08-571 550 33
Revisorer
  Sigvard Hultgren  Tel bostad 08-570 202 64
           Lena Ekecrantz  Tel Harö 08-571 571 21

Här är styrelsen i
Harö-Hasselö Intresseförening:

HARÖ-NYTT
Distribueras till medlemmarna i  
Harö-Hasselö Intresseförening.

Redaktör 
Gunnar Svensson
Telefon bostaden 08-26 54 61
Hagede 08-571 571 07
Mobiltelefon 070-766 27 34
E-post: gus.svensson@comhem.se
Postadress:
Tunnlandsvägen 85, 168 36 Bromma

Föreningens postgirokonto:
40 09 83-3

Harö-Nytt digitaltrycks hos:
Offset-Ekonomi Print, Bromma 

Kort om
föreningen 

Harö Hasselö Intresseförening 
äger och förvaltar bryggorna vid 
Hasselö, Harö och Hagede med 
tillhörande vänthus, spänger och 
trappor.

Föreningen skall verka för goda 
kommunikationer med allmänna 
färdmedel.

Föreningen skall även verka 
för god brand-och olycksfalls-
beredskap.

Föreningen skall också värna 
om en god miljö. 

     

Snart är det
vinter igen!

Nu är det snart vinter igen och 
kanske blir det en isvinter, det vet 
man inte så här i december månad. 
Blir isen mycket tjock i Norrsundet 
stannar Waxholmsbåten vid Harö 
brygga och Storöborna får gå på isen 
den sista biten.

Erik Lindström och Jan Erik 
Grandien är kontaktpersoner och på 
deras inrådan lägger Waxholmsbola-
get igen respektive bryter isrännan 
mellan Harö och Hagede.

När båten inte kan gå fram till 
Hagede finns en uppmärkt isväg från 
Harö brygga över Gummerholmen 
fram till Hagede brygga. När det är 
mörkt och du vill åka med båten, 
signalera med ficklampa. 

Waxholmsbolagets turupplys-
ning, tel 679 58 30 svarar på om 
båtarna går fram till Hagede.

Red

Till redaktören
Jag kommer i kontakt med ganska 
mycket folk på sommaren, såväl fri-
tidsboende som personer i det rörliga 
båtlivet. Många har läst Harö-Nytt. 
Man är allmänt förvånad över inne-
hållet – om det nu överhuvudtaget 
finns något. Man undrar om det finns 
någon bofast befolkning och om det 
finns, vad gör den?

På Svartö, Ingmarsö och Möja 
förtiger man inte vad de bofasta kan 
göra och många behöver hjälp med 
olika saker. Vore det inte bra att tala 
om vad ortsbefolkningen kan? Det 
bör ju inte skada de så kallade fasta 
fritidsboende.

Här kan man få färsk och rökt 
fisk, det finns en vinbärsodling. Vis-
serligen ännu bara 90 buskar men 
känd ända till Möja. Här finns ett 
varv, taxibåtar och några som kan 
utföra snickeriarbeten. Här finns 
också en elektriker och det går bra 
att få hjälp med dykarbeten. Vidare 
finns en grävskopa som kan göra 
stor nytta.

Vore det inte bra om detta blev 
allmänt känt? Jag anser att redaktören 
för Harö-Nytt borde låta lite av Harös 
liv komma fram i tidningen. Man 
tycks vara omedveten om mycket. På 
vilken annan ö i skärgården hade man 
inte omnämnt att öns äldste invånare 
fyllt 80 år? Men icke här...

Sven-Arthur Reuterljung

Svar:
Harö-Nytt är ett informationsblad 
för en intresseförening, inte en 
nyhetstidning. Och Harö-Nytt 
utkommer två gånger per år. Det 
innebär t ex att vi inte har resurser 
och utrymme att bevaka födelsedagar 
och vinbärsbuskar. Men visst skall vi 
skriva om de fastboende och om vad 
de kan. Tack för tipset! 

Och nog står det väl  något i 
Harö-Nytt?

Red 

Insändare:

Står det något i Harö-Nytt?


