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Tankar om 
skärgården

Kanske har någon till äventyrs 
sett två utslagna damer, en brun 
och en vit, till vänster om Hage-
des ångbåtsbrygga, och möjligen 
undrat över hur två så passiva 
varelser hamnat mitt ibland all 
skärgårdsaktivitet.

De ligger där, allt medan segel-
båtar putsas, slipmaskiner skränar 
och ogräs rycks.

De rör sig inte ur fläcken. Allt 
står fullkomligt stilla, möjligen 
hoppar några orangefärgade min-
dre varelser otåligt runt deras 
horisontella ben i desperata försök 
att få uppmärksamhet och avbryta 
deras upphöjda tillstånd. 

Lugn – det finns förklaringar.
För det första: vi talar om oss två.
För det andra: vi talar om vägen 
fram till det strandade viloläget.

Allt börjar i Stockholms centrum 
fredag eftermiddag klockan 16.29.  
Svettigt flyr vi undan chefens 
”men, du har ju hela helgen på 
dig” studsande mot ryggen, när 
han försöker lirka med avgörande 
åtaganden. Bilarna i fredagskön 
hemåt verkar vara fastskruvade i 
asfalten. Väl med barn och djur 
tjutande i baksätet fortsätter den 
ångestkrypande sävliga färden. 
Raskt avbrott på Willys ameri-
kanska mardröm medan hyllorna 
slumpmässigt rensas. Det handlar 
ju faktiskt om överlevnad ute i 
havsbandet!

Stavsnäs 18.31, ett paniskt sö-
kande efter några kvadratmeter att 
ställa ifrån sig fordonet på.  

Forts på sid. 3

Ja, egentligen vet man ju aldrig 
nuförtiden vad växthuseffekten 
kan få för verkan på isvintrarna i 
skärgården. Men visst var isarna 
tjockare förr!

Blir isen kraftig stannar Wax-
holmsbåten vid Harö brygga och 
alla som ska vidare till Hagede och 
Storö får gå sista biten.

Erik Lindström och Jan-Erik 
Grandin är kontaktpersoner och på 
deras inrådan lägger Waxholmsbo-
laget igen respektive bryter isrän-
nan mellan Harö och Hagede. Ett 
av skälen till att inte bryta isen ner 
till Hagede är att avsaknaden av 
isränna gör att framkomligheten 
för snöskotrar och numera fyr-
hjulingar över isarna underlättas 
betydligt.

Snart ligger isarna 
tjocka igen!

När båten stannar vid Harö finns 
en från bryggan ner till Hagede 
med orange käppar utmärkt säker 
väg att gå över Gummerholmen.
Waxholmsbolagets turupplysning 
tel. 679 58 30 svarar på om båtarna 
går ner till Hagede.

Glöm inte att ta med ficklampan! 
Bra att ha när man ska signalera 
till båten att man vill med och 
ännu bättre när skepparn släckt 
strålkastarna.

Lasse Östlund

Ny styrelsemedlem
På årsmötet i juli invaldes Martin 
Eriksson för två år i styrelsen. 
Martin bor på södra Harö i 
Nötnäs och är för de flesta väl-
känd ”taxibåtschaffis” med sin 
Amore som flaggskepp. 
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För sju och ett halvt år sedan, på 
föreningens traditionella årsmöte i 
Haröskolan reste sig en högrest, lätt 
tunnhårig, medelålders gentleman 
upp under punkten övriga frågor 
och föreslog att föreningen kanske 
kunde ge ut en liten tidning. 

Fram till dess hade vi i styrelsen 
under ett antal år presterat ett en-
kelt A4-blad med lite enkel aktuell 
information, eftersom vi tyckte att 
det var lite väl torftigt att en gång 
om året bara skicka ut ett inbetal-
ningskort till alla medlemmar för 
årsavgiften. 

Bryggreparation på Hasselö Det är nu 20 år sedan Hasselö fick 
en ny brygga för Waxholmsbåtarna. 
Bryggan försågs med moderna 
gummiplattor som skydd mot 
skador på såväl bryggan som an-
görande båtar.

Åren som gått har slitit hårt på 
infästningarna av gummiplattorna 
och under senare år har ett antal 
hela plattor lossnat och trillat ned 
på havets botten. Olika alternativ 
och kostnaderna för dessa har 
utvärderats och resulterade i ett 
förslag att byta ut alla plattorna med 
en nyare och mer motståndskraftig 
konstruktion. Under våren 2004 
ansökte Harö-Hasselö Intresseför-
ening om bidrag från Vägverket 
för att renovera bryggan. Beslut 
från Vägverket kom i början på 
september och innebar att 77 000 
kr beviljats i bidrag till upprust-
ningen.

Arbetet är planerat att utföras 
under november.

Staffan Westbeck 
bryggansvarig för Hasselö

Harö-Hasselö Intresseförening har beviljats bidrag från vägverket för 
att renovera bryggan på Hasselö.

Förslaget väckte ett intresserat 
mummel, men hur skulle det gå 
till och vem skulle kunna göra 
något sådant? 

Förslagsställaren själv begärde 
efter en stund ånyo ordet och för-
klarade lugnt att han själv skulle 
tycka att det var en rolig uppgift 
om han fick förtroendet. 

Självklart och sagt och gjort. 
Gunnar Svensson adjungerades 
på samma förmiddag till styrelsen 
och därmed var Harö-Nytts första 
redaktör i gång.

Sen dess har det blivit 14 fina 
nummer med varierande, men all-
tid intressant och trevligt innehåll 
och med Gunnar som samman-
hållande kraft för att tidningen 
alltid skulle bli färdig i tid. 

När så Gunnar på årets årsmöte 
med en lång varm applåd och 
ett litet paket avtackats för sin 
pionjärinsats med Harö-Nytt och 
vi igen stod inför frågan vem som 
kan tänkas ha förmågan, tiden, 
orken och lusten att fortsätta på 
redaktörstolen för Harö-Nytt så 
reser hon sig. 

Tack Gunnar!
Den här gången en ganska kort, 
ung, tvåbarnsmamma och dekla-
rerar. – ”Det där skulle nog jag 
kunna fixa. Möjligen behöver jag 
lite hjälp”. Harö-Nytt fick alltså 
på ett årsmöte än en gång en ny 
redaktör. Tack Gunnar för fjorton 
fina upplagor. Välkommen Mica 
Wänseth till en uppgift som bara 
kan ge uppskattning!

Styrelsen/Lasse Östlund
Efter 14 nummer med Harö-Nytt  
lämnar Gunnar Svensson nu över 
redaktörsposten till...

...Mica Wänseth. Mica tar över 
som redaktör från och med detta 
nummer.
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Tråkiga nyheter om bredband
Det blir inget bredband för 
medlemmarna i Harö-Hasselö 
Intresseförening. Detta kan 
utredningsgruppen konstatera 
efter att den avtalade utbygg-
naden inte har utförts. Utred-
ningsgruppen vill dock fort-
sätta jakten på bredbandet.

Vi i utredningsgruppen för bred-
band till området för Harö-Hasselö 
Intresseförening måste tyvärr kon-
statera att den avtalade utbyggna-
den inte genomfördes. Alltså blir 
det inget bredband i år.

I utredningsgruppen har följande 
medverkat: 
*Gunnar Hjertstrand, 571 570 29 
*Magnus Odin, 571 571 90 
*Richard Lindblom, 571 571 57 
*Staffan Norlander, 571 551 64.

Knapp marginal
Det var med knappaste marginal 
som Harö-området kom upp i det 
minimala antalet ansökningar för  

installation av ADSL-utrustning 
i telefonväxeln. Vi i utrednings-
gruppen tackar för allt arbete, 
som flera av Er lagt ned på kon-
traktskrivning, diskussioner 
m.m. Tyvärr har sedan vår valda 
operatör inte levt upp till vårt 
avtal, delvis p.g.a. att Telia inte 
ville släppa in deras utrustning i 
sin telebod på Gummerholmen. 
Vår bedömning är att det är 
meningslöst med en rättslig 
process för avtalsbrott, då 
operatören är en alltför 
liten part.

Fortsatt letande   
efter lösning
Det finns för närva-
rande alltså ingen 
lösning. Men tek-
nikutvecklingen är 
väldigt snabb, så nya 
lösningar  kan plötsligt 
bli tekniskt/ekonomiskt 
möjliga. 

Utredningsgruppen ber därför för-
eningens medlemmar om förnyat 
förtroende att fortsätta leta efter en 
bredbandslösning för vårt område 
under 2005.

Alla tips mottages tacksamt av 
oss i utredningsgruppen.

Staffan Norlander

Som alla kanske sett så har det 
under sensommaren lossats en 
ansenlig hög stenkross vid våra tre 
bryggor. Avsikten med gruset är att 
spridas på och förbättra framkom-
ligheten på stigarna som leder fram 
till bryggorna. Det är alltså tillåtet 
för var och en av oss att med skyffel 
och skottkärra bidra till att sprida ut 
gruset på lämpliga avsnitt, framför 
allt där det blir lerigt eller risken för 
ishalka är stor. Innan du sätter igång 
kan det vara idé att kolla att aktuell 
markägare är med på noterna. Det 
gäller alltså huvudstigarna till och 
från bryggorna!

Till varje vänthus har vi också in-
för vintern inköpt nya snöskyfflar 
och sopborstar. Snösvängen gör ju 
inga insatser på skärgårdsbryggor 
så var och en får vara sin egen snö-
sväng! Skulle det uppstå ishalka 
på bryggan så finns i varje vänthus 
Tösalt att sprida på bryggan. 

Lasse Östlund

BryggnyttForts från sid. 1:

Tankar om...
Sen forslandes plastpåsar och ba-
gar över landgången samtidigt som 
hyperventileringen börjat. 
”Hagede” väses fram parallellt med 
att kampen om sittyta tagit vid. Sen 
kö för att kunna avnjuta blecket på 
botten av Waxholmsbolagets kaf-
febryggare samtidigt som barnen 
röjer i glassboxen. 

Nu börjar blicken irra från 
inredningen på Väddö upp mot 
Rödkobbsfjärdens horisont. Oj, vi 
är visst i skärgården! 

Perspektiven ändras, nya stres-
stankar börjar fara runt i skallen. 
Måste kättingarna på bryggan bytas 
ut? Huset strykas om med rödfärg 
snart? Måste vi protestera mer 
ljudligt mot att flytande nöjespa-
lats kanske kommer att dåna fram 
över den planerade Horstensleden? 
Måtte Harö Livs finnas nästa som-
mar! Ska vi ordna fik utanför för 
att dra dit folk? När ska vi fixa 
mulltoan? Kort sagt: hur ska vi 
mäkta med? 

Hur fortsättningen ser ut, hur 
färdbiljetten lämnas över via mun-
nen samtidigt som överlevnadskit-
tet ska upp på land och in i hus 
och kylskåp, det minns vi inte. Nu 
har viloläget börjat få sitt ihållande 
grepp över hjärna, själ, blick och 
tentakler.

Stiltje, jämnmod och ro. Insikter 
om livets mening. Varför förändra 
ett så vinnande koncept?

Systrarna Eva och Kajsa Stål
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Dags att betala
årsavgiften 
Nu är det dags igen för medlemsav-
giften till Harö-Hasselö Intresseför-
ening. 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 
medlemmar. 

För medlemsregistret – som du 
kan få ett exemplar av på årsmötet 
– ber vi dig på bifogade inbetal- 
ningskort anteckna alla personer 
som betalningen avser. 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 in-
satser förbättrat möjligheten att nå 
någon av våra tre ångbåtsbryggor.
  Styrelsen

Kort om 
föreningen 

Harö-Hasselö Intressefören-
ing äger och förvaltar bryggorna 
vid Hasselö, Harö och Ha-
gede 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 ljusnar det igen
Nästa nummer av Harö Nytt hoppas vi kunna leverera i din brevlåda 
lagom till att våra öars alla fantastiska gamla slåtterängar står i full blom. 
Glöm för all del inte att njuta av vinterskärgården fram tills dess! 


