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Vår nya kassör Anna-Lena har 
satt sig in i föreningens ekonomi 

och redogjorde för kredit och debet. 
Styrelsen beslöt att Anna-Lena inför-
skaffar ett bokföringsprogram inom 
ramen för 1 500 kronor. 

Bryggor 
PA har tillverkat två av de tre an-
slagstavlor som ska sättas upp på 
bryggorna.

- Kjolen på Hasselö brygga är 
klar till en kostnad av ca 5 000 kr 
istället för budgeterade 15 000 kr 
tack vare att Staffan med god hjälp 
av Lennart Mattsson lade ner en 
arbetsvecka på jobbet. Staffan har 
ersatts ekonomiskt för arbetet som 
trots detta blev det mycket billigare 

än planerat.
- Harö bryggas vänthus skulle 

målats om i somras. Färg är inköpt 

men enligt experterna var det för 
varmt för att måla (!). Sedan blev 
det för blött. Vi satsar på våren 2011 
i stället.

- Hagede brygga skall repareras. Se 
artikel på sid 1. Vidare har styrelsen 
beslutat bidra med 3000 kronor 

för renovering av Björn Lindroths 
målning i vänthuset. 

Trappor och spänger  
Tommy tar fram ett konstruktions- 
och kostnadsförslag för en trappa 
på ”Karlskronastigen” och även på 
stigen vid Hagede, och styrelsen 
verkar för att berörda engageras i 
ett eventuellt genomförande.

Övriga ärenden: 
Jane har meddelat styrelsen att 
nuvarande arrangörer av Harö-seg-
lingen kommer att sluta. Styrelsen 
beslöt att informera våra medlem-
mar om att Jane behöver frivilliga 
som tar över. 

Foto: Maj-Britt Pihl

Rapport från styrelsen

De senaste 10 åren har två 
kompetenta damer jobbat 

med Harödagen. Jane Kampf har 
skött lotteriet och med hjälp av 
det skapat Harökassan (med vars 
hjälp man bl.a. kan köpa priser 
eller restaurera målningar) och 
Elisabeth Ståhlbåge har haft kon-
takt med skepparna för att hålla 

ordning på vilka som vill ställa upp 
i seglingen. Dessutom har Elisabeth 
haft koll på vem som kommer i mål 
när och så vidare. 

Dessa båda damer seglar nu vi-
dare mot nya mål och därför behövs 
det påfyllning i arbetslaget. Arne 
Strömberg finns kvar som ankare 
att luta sig mot men han deltar i 

seglingen själv och då blir det svårt 
att hålla koll på andra. 

Finns det någon som känner att 
detta vore kul att jobba med nästa 
sommar? Hör av er till Rolf Linnér, 
via mail eller telefon.

Ann Persson

Arrangörer till Harödagen sökes!

Lagom till Lucia, den 13:e december 
börjar Waxholmsbolagets vintertur-
lista att gälla. Vid kraftigt isläge kan 
det hända att båten vänder vid Harö 
och ni som ska vidare till Hagede får 
gå sista biten över isen! 

Kontakta trafikexpeditionen i 
Stavsnäs, tfn 08-614 64 66, för besked. 
Se också www.waxholmsbolaget.se

Vintertider, hej, hej 
vintertider...
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Midsommar med tradition
Även om vintern i skärgården kan 

var nog så mysig längtar man 
nog lite till mans efter långa ljusa 
sommarnätter så här års. 

Varför inte värma själen med att 
tänka på midsommar till exempel? 
Midsommarfirandet på Harö är en 
institution, själv har jag vaga minnen 
av både Potatislöpning och Slå på 
kruka. Jag kan till och med ha dunkat 
till nån på foten med klubban men 
minnet är, som sagt, vagt. 

Fantastiskt nog är det samma 
familj som organiserat firandet 
sedan starten, och det fortsätter i 
samma form år efter år, utan avbrott, 
oberoende av väderlek. Och folk 
kommer, trots att man aldrig gjort 
någon reklam.

Sedan 1936
Alf Malm startade ”det hele” 1936. 
Då var det bara några stycken som 
dansade runt stången och man fick 

sjunga själv, det fanns inga musi-
kanter. Efter några år hittade några 
fiolspelande sommargäster, Charlie 
Westerberg och Anders Nystedt, dit, 
Lasse Stockman spelade dragspel 
och på senare år har familjen Rejler 
stått för musiken.

Svårt med manglingen
”Ringlekarna har också varit de-
samma under alla år”, säger Ulla 
Wängsö, Alfs dotter, som är den som 
basar för firandet numer. ”Vi skulle 
nog behöva byta ut några, t.ex. Så gå 
vi runt kring ett enerissnår. Det finns 
inga barn som vet hur man manglar 
kläder eller skurar golv längre”. 

Hålltider
Hur går då själva firandet till? Här 
kommer en liten manual för er som 
inte varit med eller glömt bort:

Vid 10-tiden samlas man i byn och 
går ut och plockar löv och blommor. 

Sen klär man stången och reser den 
vid halv ett-tiden.

Själva dansen börjar klockan 17. 
”Det är härligt att se när alla båtar 
tuffar in i byviken strax före fem”, 
berättar Ulla.

Tjuvträning?
Om någon vill lägga sig i träning un-
der vintern så är tävlingsgrenarna:

- Potatislöpning
- Klädlöpning
- Slå på kruka. 

Hoppa säck fanns med några år men 
togs bort eftersom man kunde ramla 
och slå sig. 
Festandet slutar ALLTID med Rake-
ten. Stången får stå kvar en månad 
ungefär sen skall dansplatsen för-
vandlas till fotbollsplan.

Enkelt och roligt
”Det här skall vara en fest främst 
för barnen”, säger Ulla,”jag har 

Har du några bilder 
eller historier från 
Midsommarfiran-
det på Harö ?

Skicka gärna in dom 
till webben. 

HARÖ BÅTTAXI
Taxi, reguljärtrafik samt  

godstransporter

M/S AMORE och M/S ÅDAN

För mer information ring:
08-571 570 67 

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson

SJÖTRANSPORTER AB
- Vi arbetar i hela Stockholms skärgård -

    - Taxi-/charterbåt för max 8 personer
    - Vi kör gods, stora som små
    - Lastutrymme på 2 ton
    - Lyftkran

Nyhet!
Vi säljer och levererar ved till din  

brygga till oslagbara priser.
 

För prisinformation om transport eller 
vedförsäljning gå in på vår hemsida,  

www.seatransport.se  

eller kontakta:

Mats Sjögren 070-838 41 03
Håkan Sjögren 070-884 10 09

sett flera generationer växa upp 
runt midsommarstången. Vi skall 
inte ha lotter eller kaffeförsäljning 
utan det skall bara vara enkelt och 
roligt. För dom vuxna blir det mer 
ett socialt evenemang, man träffas 
och pratar lite och knyter kontakter 
inför sommaren”. 

Trots att jag aldrig vann någon 
tävling är jag glad att den här tradi-
tionen lever vidare. Ulla har lovat 
att hålla på så länge hon orkar.

Ann Persson



HARÖ-NYTT NR 27, DECEMBER 2010      3

Dina snickare  
på Harö
Vi utför nybyggnationer, om- 
byggnader, reparationer m.m.  
av hus och bryggor.

Christer Bragderyd,   
Nötnäs, 0701-71 98 56

Erik Lindström,    
Gummerholmen, 0704-25 58 74

Lars Pihl,    
Lerviken, 0702-08 70 71

Nu har Tommy Månsson ordnat 
med den minnesplakett som 

hör till spängerna i Hagede by. 
Madeleine Wänseth inspirerades 
av Rune Robertssons spång inne på 
ön när hon bad vännerna spara på 
blommorna till hennes begravning. 
Hon bad om bidrag till framkomlig-
heten på hennes älskade skärgårsö 
och vi som numera går torrskodda 
på tydliga stigar har mycket att tacka 
både henne och Rune för. 

Mica Wänseth

Plakett på plats

Foto: Mica Wänseth

I februari 2010 gjorde Sand-
hamn en ”hård angöring” mot 

Hagede brygga. Vid angöringen 
brast bryggans södra kantbalk på 
vardera sidan om angöringspunk-
ten. Den mellersta delen av bal-
ken blev hängande i omgivande 
armering.

I juni 2010 gjordes ett inspektions-
besök vid Hagede brygga av Vectura 
som fått Waxholmsbolagets uppdrag 
att utreda skadan. Där fanns också 
Staffan Westbeck och Tommy Måns-
son från styrelsen. Man kom fram 
till tre åtgärdsförslag

1. Återställ bryggan med gammal 
typ av avfendring.

2. Återställ bryggan och byt av-
fendringen till att tåla mer än idag. 
Tester med angöringar får utvisa vad 
som behövs.

3. Som föregående med tillägget 
att landfäste och vertikal pelare re-
pareras för längre hållbarhet. 

Vectura rekommenderar alterna-
tiv tre där kostnaderna fördelas på 
något sätt mellan W-bolaget och 
medel som HHIF kan ragga upp. 
Man kan försöka söka bidrag hos 
Skärgårdens Trafikantförening, 
Trafikverket, Regionplanekontoret 
Stockholm och LeaderUross.

Inkludera Haröbryggan?
Den 9 september kom en delegation 
från Waxholmsbolaget med för-
säkringsbolag och en representant 

för entrepenören Navit ut för att 
avgöra vad som behöver göras och 
vilka kostnader försäkringsbolaget 
står för. 

Tommy och Staffan deltog som 
observatörer för styrelsens räkning. 
Målet var att undersöka möjlig-
heterna att renovera Haröbryggan 
samtidigt.

Hagede påbörjat
Styrelsens rekommendation var att 
alternativ tre är målet och att Harö-
bryggan bör renoveras samtidigt. 
Efter besöket beslöt Waxholmsbo-
laget och deras försäkringsbolag att 
reparera skadorna enligt Vecturas 
alternativ 1 och uppdrog åt Navit 
att genomföra reparationsarbetena.  

I mitten av november påbörjade 
Navit reparationsarbetena på Hage-
debryggan. Om allt går som planerat 
tar arbetet cirka en månad och arbe-
tet ska inte påverka Waxholmsbola-
gets möjligheter att använda bryggan 
under reparationstiden. 

Offert på ingång
Navit har tittat på olika tilläggsåt-
gärder som kan vara aktuella att 
genomföra samtidigt med reparation 
av Hagedebryggan och framförallt så 
gäller det nytt fendringssystem för 
Haröbryggan som är av akut karaktär 
att åtgärdas. En offert är på ingång 
och styrelsen förväntas ta beslut om 
detta inom kort.

Tommy Månsson

Reparationer av bryggor

Annette avtackades under festliga 
former.
Foto: Rolf Linnér

Efter att hållit HHIF:s pengar i 
strama tyglar i fyra år (vi kla-

rade finanskrisen galant) tackade 
Annette Lindblom för sig i somras 
och lämnade över det ekonomiska 
ansvaret till Anna-Lena Winberg, 
som presenteras på sista sidan. 

Annette avtackas med bubbel och 
en skärgårdsrelaterad bok av nye 
ordföranden Björn Lindskog.

Styrelsen

Tack Annette!

Resultatet av loppisen blev 21.278 kr 
som oavkortat skänkts till sjörädd-
ningssällskapets station på Möja. 

Maj-Britt Pihl

Välgörande loppis
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STYRELSE

Ordförande  
Björn Lindskog   

Bostad 08-766 50 38 
Mobil 070-714 30 54

Vice ordförande  
Pelle Niring  
Bostad 08-644 80 35 
Lisslö 08-571 571 20

Sekreterare  
Rolf Linnér  
Bostad 08-541 314 09 
Mobil 070-727 75 51

Kassör & medl.register 
Anna-Lena Winberg 
Bostad 08-664 22 57 
Mobil 070-866 42 27

Ansvarig webb 
Staffan Westbeck  
Hasselö 08-571 550 33 
Mobil 070-399 65 72

Materialansv. HN 
Ann Persson   
Bostad 08-767 67 13 
Mobil 073-092 68 93

Ledamöter  
Martin Eriksson  
Bostad 08-571 570 67 
Mobil 070-896 13 00

Per-Arne Molin  
Bostad 08-774 18 19 
Mobil 070-964 95 76

Bryggansvariga  
Staffan Westbeck, Hasselö 
Hasselö 08-571 550 33 
Mobil 070-399 65 72

Pelle Niring, Harö   
Bostad 08-644 80 35 
Lisslö 08-571 571 20

Tommy Månsson, Hagede  
Bostad 08-580 120 53 
Mobil 070-695 33 60

REVISORER

Malin Ohlin Åkermark 
Mobil 070-714 31 76

Åsa Ekman   
Mobil 070-636 72 85

Harö-Hasselö Intresseförening:

Föreningens pg och bg
Plusgiro 40 09 83-3
Bankgiro 375-9701

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.

-  Våren 2010 hade föreningen 427 
medlemmar varav 19 djur. 

Vår nya kassör heter Anna-
Lena Winberg. Hon och sonen 

Wille, 10 år, bor i gula huset på 
Rammborgsudde. Där odlas det 
potatis, gurkor och tomater. 

Efter mer än 30 år i finansvärlden 
känner hon sig nu mogen att ta 
hand om HHIF:s pengar. 

Mån om bryggfonden
Hennes målsättning som kassör är 
att alla bör betala medlemsavgif-
ten och skänka en extra slant (till 
bryggfonden), en önskan är att 
alla som kan håller sina uppgifter 
uppdaterade i medlemsregistret 
på webben.

Skärgårdsrötter
Rötterna i skärgården sträcker sig 
låååångt tillbaka. Hennes farfar 
Erik Winberg är född i Harö by där 
han gick i skolan, pappa Sten var 
tullare sedan flera generationer och 

tillhörde svarta gänget. Själv är hon 
uppvuxen i Stockholm men till-
bringar fritiden på Rammborge.

Sommarminnen
”Sommarloven tillbringades på 
Storö”, berättar Anna-Lena. ”Det 
var min syster Maria och mina två 
kusiner Björn och Karin som bodde 
utomlands men kom hem de flesta 
somrar. Vi är jämngamla och hade 
fantastiskt kul när vi sprang runt 
och lekte.”

Anna-Lena kommer ihåg hur 
de fick följa med Arne och Vera 
Westerberg i Nyrödja och mjölka på 
kvällarna. ”Mamma fixade alltid 
så vi kunde ta med lite godis till 
kossorna, sedan skulle kalvarna 
som var kvar i ladugården ha mjölk 
och då kunde vi kela med dem som 
gillade att suga på våra tummar. 
Hade vi tur fick vi veva separatorn 
och ge katterna av mjölken. 

Föreningen har ny kassör
Kvällarna avslutades med saft och 
hembakade bullar i Veras kök. 
Jag önskar att alla barn fick ha så 
underbara somrar som vi.”

Välkommen Anna-Lena!
Vi önskar Anna-Lena välkommen 
som styrelseledamot och kassör. 

Ann Persson

Jane Kampf från Nordens Ljus 
har med pengar från Harödagens 
lotteri och HHIF:s kassa mögelsa-
nerat, rengjort och lackat Björn 
Lindroths målning i vänthuset 
vid Hagede brygga. En liten mäss-
singsskylt som talar om vilka som 
bidragit till restaureringen finns 
också uppsatt.

Ann Persson

Björnes målning


