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Porträtt av Harös två tillsyningsmän 

Erik Lindström, närmare presentation överflödig, och 

nyutnämnd tillsyningsman på Stora Nassa, berättar för 

Harö-Nytt om det nya uppdraget. 

 

Jag har alltid tyckt om Stora 

Nassa. Det är något speciellt 

med den ytterskärgården – 

karaktären på öar, kobbar och 

skär och inte minst fågel- och 

djurlivet, har alltid fascinerat 

mig. När tjänsten inför sä-

songen 2015 blev ledig kändes det därför både lockande 

och naturligt att söka tjänsten. 

 

Under perioden 1 maj – 31 augusti ska jag vara där tio 

dagar under en tvåveckorsperiod och under september sex 

dagar, så Anki och jag kommer i princip att då bo där ute. 

Vi har tillgång till ett hus och två sjöbodar, så vi kommer 

att klara oss fint därute. 

 

Jag är anställd av dels familjen Nathansson, som äger Sto-

ra Nassa, och dels Länsstyrelsen som är ansvarig för na-

turvårdsområdena inom ögruppen. Inom parentes kan 

nämnas, att det sägs, att det finns lika många kobbar och 

skär på Stora Nassa, som det finns dagar på året. Stora 

delar av arkipelagen är fågelskyddsområde med landstig-

ningsförbud under perioden 1 februari – 15 augusti. Vida-

re finns det s.k. tysta områden. Tysta områden innebär, att 

det är förbjudet att spela musik eller att på annat sätt upp-

träda störande för andra gäster. Så det kommer att bli 

många kontakter med båtfolket. Men det tycker jag om. 

Jag ska bl.a. se till att folk inte lägger till, där det är för-

bjudet. Här kommer det nog att krävas lite takt och ton. 

De flesta så långt ut är trevliga, om de blir bemötta på ett 

trevligt sätt och jag brukar inte ha problem med att ta folk. 

 

En annan viktig del i jobbet är att hålla borta skadedjur. 

Förra året sköts det ett 50-tal minkar. Men jag hoppas 

också, att det ska bli lite tid över till fiske. 

 

Så det blir inte många dagar på Harö i sommar, men vi får 

hoppas, att det kommer ut några haröbor och hälsar på 

oss, avslutar Erik. 

Ante Södergren får även han berätta själv för Harö-

Nytt. 

 

Min fru Pia och jag flyttade för sex år sedan till Harö 

från Sandhamn, där jag är uppvuxen. Mitt huvudsakliga 

arbete är som snickare och på senare tid har det varit fullt 

upp inom Haröområdet. Vi är ett bra gäng, som samarbe-

tar. Det fungerar mycket bra. 

 

Flytten sammanföll i tiden med att jag fick en kvarts-

tjänst på årsbasis som tillsyningsman på Grönskär. Det är 

Skärgårdsstiftelsen som äger delar av ön, innefattande 

bl.a. fyren. Av naturliga skäl är den mesta av arbetstiden 

på Grönskär förlagd till sommaren. Så från midsommar 

till och med den tredje helgen i augusti – den Internatio-

nella Fyrdagen, då alla fyrar är öppna för allmänheten – 

är jag där i princip varje dag. Fasta visningar har jag alla 

söndagar i juli mellan kl. 12 och 18, men är jag där, så 

öppnar jag naturligtvis fyren även andra tider. 

 

I övrigt innebär arbetet som tillsyningsman att hålla ön i 

ordning och underhålla fyren och de hus och bodar som 

Skärgårdstiftelsen äger. Det är ju ett hårt slitage på hu-

sen, eftersom de ligger så utsatt. De tre husen som Skär-

gårdstiftelsen äger är uthyrda. Fyrmästarbostaden hyrs av 

Sandhamnsguiderna, som brukar ha lite evenemang där, 

medan de två övriga husen är uthyrda sedan lång tid till-

baka till två privatpersoner från Sandhamn. Vidare har 

jag ett tillsynsansvar rörande fiske, men det är rätt sällan 

som jag råkar på ”tjuvfiskare”. 

 

Oftast åker jag hem till Harö på kvällarna, men ibland är 

det också skönt att stanna kvar någon natt, avrundar Ante 

sin berättelse. 
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Harö Bredbands fiberpro-

jektet i vänteläge  

Bakgrund 

Bredbandssatsningen fortsätter i det nya Landsbygds-

programmet 2014 – 2020 som regeringen beslutade om 

den 5 juni 2014 och som nu är granskat och godkänt av 

EU-kommissionen. Jordbruksverket är den svenska 

myndighet som har ansvar för programmet och att ta 

fram villkoren för de olika projektstöden.  

 

Jordbruksverket har under hösten tagit fram ett natio-

nellt regelverk som bl.a. innehåller ett poängsättnings-

system som ska hjälpa länsstyrelserna att prioritera mel-

lan projekt. Enligt poängsystemet får man inte räkna in 

fritidshus, vilket bl.a. innebär att områden med många 

fritidshus och få fastboende har lägre prioritet (vilket är 

fallet i Harö-området). Men om en förening beviljas 

bidrag så är dock även fritidshus bidragsberättigade.  

 

Jordbruksverket har fått en hel del kritik för det nya 

regelverket som innehåller många odefinierade begrepp 

vilket leder till svårigheter att tolka det. Länsstyrelsen i 

Stockholm ser problem med Jordbruksverkets regler, 

som slår hårt mot Stockholms skärgård med många fri-

tidsboende, och försöker hitta sätt att hantera de nya 

reglerna. Länsstyrelsen vill att de övergripande planer-

na för bredbandsutbyggnaden som både Länsstyrelsen 

och respektive kommuner har ska ligga till grund för 

vilka projekt som ska prioriteras. Diskussionerna mel-

lan Länsstyrelsen och Jordbruksverket är inte slutförda. 

 

Läget inom Haröområdet 

Den ansökan som Harö Bredband Ekonomiska förening 

lämnade in i november 2013 kommer att behöva uppda-

teras för att anpassas till de nya villkoren som Länssty-

relsen i Stockholm håller på att ta fram. Det verkar ta 

tid och något beslut om stöd till bredband kan inte för-

väntas före september 2015. 

 

I Stockholms skärgård pågår över 15 bredbandsprojekt 

och av dessa har 7 föreningar hittills beviljats bidrag. 

Med Möja Bredbandsförening som samordnare har det 

bildats forum för erfarenhetsutbyte mellan bredbands-

projekten. Vi i Harö Bredbandsföreningen får löpande 

information från forumet för att kunna ta ställning till 

hur vi ska agera.  

 

Vi kommer med konti-

nuerlig information 

om vad som händer på 

HHIF:s hemsida. 

Sopor 2015 

 

Hushållsavfall hämtas vid våra enskilda bryggor veckorna 

18, 20, 22, 24 – 36, 38, 40 och 42. 

 

Grovsopfärjan kommer till Haröområdet enligt följande: 

 

Lördagen den 18 juli 

Hagede brygga kl. 10.00 – 12.00 

Harö brygga kl. 12.30 – 14.30 

Hasselkobbens brygga kl. 15.00 – 16.00 

 

Söndagen den 19 juli 

Hasselö brygga kl. 13.30 – 14.30 

Valberedningen vill som vanligt ha tips 

om personer som är intresserade och 

lämpliga att berika föreningen.  

Kontakta Göran Östlund, Thomas 

Wängsö eller Mats Hagebring. 

Föreningen har nästan en halv miljon på konton och har 

inga större utgifter inplanerade. Årsavgiften kan troligen 

därigenom kvarstå på samma nivå. Stadgarna bör dock ses 

över så att det tydligare framgår vem som har rösträtt. Ulri-

ka ska titta närmare på detta. 

 

En underhållsplan finns upprättat grundad bl.a. på en be-

siktning vi gjorde under sommaren. Vissa arbeten kunde 

avrapporteras som t.ex. byte av några bräder på bron i Båt-

kroken. 

 

Skyltarna på Harö och i Hagede, att material inte får varak-

tigt läggas på bryggorna, ska snyggas till. Se bilden. Vidare 

ska den nya tilläggs-

bryggan i Hagede få 

en snygg 

”avslutning” till sä-

songen 2015.  

 

Kurser om hur man 

använder en defibril-

lator bör genomföras 

under sommaren 

2015, dock utan 

kostnad för föreningen. 

 

Ulrika, som är ordförande i Harö Bredband Ekonomisk fö-

rening, informerade om läget rörande bredbandsprojektet. 

 

Björn informerade om det aktuella läget rörande trafikupp-

handlingen inför 2016 och om att föreningen nu hade upp-

tagits som medlem i Skärgårdsrådet inom Värmdö kom-

mun.  

 

Utförligare information rörande vissa av punkterna ovan 

finns på annan plats i Harö-Nytt. 

Rapport från styrelsen 
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Nu är det röjt runt Klockstapeln 

Som många av er sett, så har ni inte sett klockstapeln, då 

ni passerat förbi skolhuset. Under hösten har dock famil-

jen Åsberg under ledning av Micke gjort en första gallring 

med kunnig och varsam hand. Mickes plan är att nästa 

höst fortsätta gallringen nu när han fått en bättre överblick 

och lättare kan avgöra vad som ytterligare ska tas bort. 

HHIF nu medlem i Skär-

gårdsrådet 

 

Sedan hösten 2014 är föreningen nu medlem av Skär-

gårdsrådet i Värmdö kommun. Skärgårdsrådet är ett or-

gan inom kommunen för informationsutbyte mellan 

kommunens ledande befattningshavare och olika intres-

seorganisationer på öarna. Mötena, som är fyra om året, 

leds av kommunstyrelsens ordförande och exempel på 

medlemmar är företagar- och intresseföreningar från Mö-

jaskärgården, Nämdö, Runmarö, Sandhamn och Stavsud-

daområdet. 

 

På mötena, som varar en knapp arbetsdag, kan diskuteras 

frågor som skrivelser från Skärgårdsrådet till Landstinget 

rörande upphandlingen av skärgårdstrafiken, regler kring 

Attefallshus, strandskyddsfrågor, bredbandsstrategin för 

skärgården och tankar kring trafikreplipunkterna Stav-

snäs och Sollenkroka. 

 

Stående punkter på dagordningen är vidare att olika  

befattningshavare från kommunkontoret berättar om sin 

verksamhet och att föreningarna får tillfälle att redogöra 

för vad som händer på öarna. 

 

Det är naturligtvis värdefullt för HHIF, att på detta sätt 

både bli informerad och kunna framföra våra synpunkter 

rörande de frågor som på ett eller annat sätt berör Harö-

området. Vidare har vi redan knutit kontakter med andra 

intresseföreningar för möjlighet till ytterligare erfaren-

hetsutbyte. 

Allmogebåtsförening under bildande  

Det är några haröbor som håller på att starta en Allmoge-

båtsförening med följande ändamål: 

 

Föreningens verksamhet syftar till att bevara och utveckla 

nyttjandet av allmogebåtar på Harö med närliggande öar, 

samt bibehålla och utveckla Haröseglingen. Vi kommer 

att ha årsmöte i maj 2015 och då bestämma namn och 

stadgar. 

 

Vill du vara med så maila till initiativtagaren 

Rolf.linner@waxo.se så skickar han stadgeförslag och så 

småningom kallelse till årsmötet. 

Se klockstapeln syns igen 

Årlig stipendieutdelning 

Varje år sedan ca 10 år tillbaka tilldelas Lasse Olofsson 

Storöstipendiet för hans behjärtansvärda insatser med att 

hålla ängarna öppna på Storö. Stipendiet utgörs av en 

akvarell målad av Pelle Östlund och vad som hamnar i 

den daimburk, som broder Göran går runt med i stugor-

na. Alla som bidrar får dessutom en fotokopia av akva-

rellen. Stipendiet utdelas under högtidliga former under 

en middag i en mycket liten krets. 

mailto:Rolf.linner@waxo.se
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Kort om föreningen 

Harö-Hasselö Intresseförening har till syfte 

att tillvarata medlemmarnas intressen inom 

regionen. 

Föreningen ska förvalta Hagede, Harö och 

Hasselö bryggor med tillhörande anlägg-

ningar och verka för goda tillfartsvägar till 

bryggorna. 

Föreningen ska verka för goda kommunika-

tioner med allmänna färdmedel. 

Föreningen ska verka för god brand- och 

olycksfallsberedskap. 

Föreningen ska värna om en god miljö. 

Föreningen ger ut Harö-Nytt två gånger per 

år. 

Föreningens pg och bg 
Plusgiro 40 09 83-3 

Bankgiro 375-9701 

Vi utför nybyggnationer,  

ombyggnader, reparationer m.m.  

av hus och bryggor. 

Christer Bragderyd, 

Nötnäs, 0701-71 98 56 

Erik Lindström, 

Gummerholmen, 0704-25 58 74 

Anders Södergren 

Lerviken, 070-982 82 75 

Dina snickare på Harö 

Accesskort på Wax-

holmsbolaget  

Årets rävjakt 

Den av Erik inrättade årliga rävjakten äger rum lördagen den 7 mars. Var den 

blir i år är för tidigt att säga. Så var vi träffas och exakt klockslag kommer 

information om på vår hemsida, då det närmar sig. Men boka dagen redan nu. 
 

Sjötrafikupphandlingen 

Den nya sjötrafikupphandlingen med verkan tidigast från 2016 är nu i full 

gång. Ett antal informationsmöten med olika intressenter har ägt rum under 

hösten och HHIF har också varit närvarande på några. Trafiknämnden har ju 

delvis fått ny sammansättning, vilket möjligen kan betyda att gamla låsningar 

försvunnit. 

Vi vet egentligen ännu inte något om hur framtidens turlistor till Haröområdet 

kommer att se ut, utan vi får försöka läsa mellan raderna i de underlag vi fått 

del av. Där kan utläsas bl.a. att 

 

- nuvarande tidtabeller ska utgöra grunden. 

- en utökad skärgårdstrafik upp till 3000 timmar eller ca 5 % har möjliggjorts. 

- trafikbehovet ska tillgodoses vid dagens replipunkter och de replipunkter 

som pekas ut i RUFS (d.v.s. förenklat öar med fler fastboende än vad som 

finns inom Haröområdet) 

- en utökning av antalet trafikområden mellan Arholma – Landsort till sex ska 

möjliggöra för fler mindre rederier att kunna lägga anbud. 

- inriktningen på avtalens längd är minst 8 år med en option att förlänga om 

max 4 år. 

 

Som antytts på annan plats har föreningen varit med i utformningen av skri-

velsen från  Skärgårdsrådet till Landstinget rörande upphandlingen. I den 

skrivelsen har Haröområdets synpunkter blivit väl tillgodosedda. 

Access-systemet, samma som det som 

används i SL-trafiken, införs i Waxholms-

bolagets trafik under våren 2015. Samti-

digt innebär detta att Båtkortet kommer 

att fasas ut. Detta sker slutgiltigt den 16 

april. Båtkortet kommer att ersättas av 

Accesskortet. Närmare information om 

hur och när detta sker finns att läsa om 

på Waxholmsbolagets hemsida. Även om 

någon resa inte är inplanerad förrän se-

nare, kan det vara bra att redan nu sätta 

sig in i den nya ordningen. 


