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HARÖ-NYTT
Information till medlemmarna i Harö-Hasselö Intresseförening

Redaktören:

En ny
tidning...
Du håller en ny tidning i din hand.
Nåja, tidning och tidning. Jämfört med
de professionellt producerade dagstidningar vi är vana vid och jämfört med
de många gratistidningar som kommer med posten, som vi får på tunnelbanan och som vi hittar i affärerna litet
runt om är förstås HARÖ-NYTT en
mera blygsam variant.
HARÖ-NYTT är producerad på
enklast möjliga sätt, i programmet
PageMaker på en PC-dator. Och kopierad i 400 exemplar som med posten
distribueras till medlemmarna i HaröHasselö Intresseförening. Till en början skall HARÖ-NYTT komma ett par
gånger om året, en gång på förvintern
och en gång på våren.
Tanken med HARÖ-NYTT är att
tidningen skall vara en länk mellan
föreningens styrelse och medlemmarna. Tidningen skall förmedla information om vad som händer och
sker i vår del av skärgården.
Och det är det som är styrkan med
HARÖ-NYTT. Tidningen har en klar
och lätt definierad målgrupp. Läsarna
har alla ett gemensamt intresse, skärgården kring Harö, Storö, Lisslö och
Hasselö!
Men information blir aldrig bra om
den är enkelriktad. Det måste till en
dialog, en dubbelriktad information.
Det är som ett samtal mellan två personer - det blir aldrig särskilt spännande när bara den ene håller låda...
Därför vill redaktören ha kontakt
med medlemmarna. Skriv gärna några
rader till nästa nummer. Hör av er per
telefon eller vid bryggan. Berätta, det
kanske kan bli en bra artikel i nästa
nummer av HARÖ-NYTT.
Gunnar Svensson

Torrskodd över Måsen

Äntligen är den färdig, spången över
mossen på Storö, strax norr om Hagede
brygga. Cirka 35 personer var närvarande vid den högtidliga invigningen
som ägde rum en gråkulen lördag i
oktober. Champagnekorkar gick till
väders samtidigt som Inger Robertsson klippte det blågula bandet. ”Runes
spång” skall den heta som ett tack till
familjen Robertsson som tagit ett fint
initiativ till finansieringen av bygget.

”Måsen” förresten - det handlar inte
om fåglar utan om en dialektal benämning på mosse.
PÅ BILDEN klipper Inger det blågula bandet i närvaro av Barbro Clauson samt Mona och Hasse Robertsson.
Apropå gamla namn och traktens
historia kommer alla medlemmar vid
nästa årsmöte att kunna köpa Jonas
Wängsös intressanta uppsats om Harö
och dess historia.

Snart är vintern här
och isen lägger sig!
Ja, snart är det vinter och snart
lägger sig isen i skärgården. Det
är ju inte helt säkert, men det
finns som alltid en viss risk. När
isen lagt sig uppkommer som
vanligt frågan om Waxholmsbåten skall gå upp till Hagede
brygga eller om den skall stanna
vid Harö brygga.
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När isen bär (med god råge) får Storöborna promenera på isen från Harö. Blir
det en riktig vargavinter kan det också
bli isstation utanför Hasselö brygga
och då får passagerare till Harö och
Storö åka sista biten med skoter. Men
det var länge sedan det var en sådan
vargavinter...
Forts på sid 2

Forts från sid 1:

Isen lägger sig...
För vintern gäller nya turer från den 15
december. Turtätheten blir den vanliga - i princip en båt per dag på Harö/
Hagede, vissa dagar två. Och som vanligt blir det Skarpö som går på våra
bryggor.
- Vi kör i princip som tidigare vintrar,
säger planeringschefen på Wax-holmsbolaget, Nils Henrik Krokstedt. Som
vanligt vill vi också att passagerare från
Harö/Hagede på de i turlistan angivna
turerna beställer i förväg. Anledningen
till det är att vi kan slippa gå upp från
Sandhamn till Harö/Hagede om det inte
finns några passagerare.
Nyheten för oss är annars att ”våra”
båtar Skärgården och Roslagen byggs
om i vinter. Förra årets ombyggnad
omfattade ju skroven och inredningen
i akterpartierna. Nu är det dags för inredningen midskepps och föröver.
- Långbänkarna och ”skranken” försvinner på både Skärgården och Roslagen, säger Nils Henrik Krokstedt. Det
blir nya däck och nya skott och helt ny
öppen inredning med nya stolar och
bord. Vi hoppas våra passagerare skall
uppskatta förbättringarna.
TVÅ NYA BÅTAR
Vad som annars står på tur för Waxholmsbolaget är två nya båtar som skall
ersätta Havsörnen och Silverö. Ersättaren till Havsörnen kommer först. De
nya båtarna skall vara ett komplement
till de fem V-båtarna men blir inte lika
stora.
ISRÄNNA BRYTES?
Göte Lindström och Jan Erik Grandien är utsedda som föreningens
kontaktpersoner till Waxholmsbolaget
och det är på deras inrådan Waxholmsbolaget bryter respektive lägger igen
isrännan till Hagede brygga.
Bolagets turupplysning (tel 08-679
58 30) svarar på om båtarna går till
Hagede.
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Medlemsavgifter
Nu är det dags igen för medlemsavgiften till Harö-Hasselö Intresseförening. Avgiften är 100 kronor per vuxen
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 er
på bifogade inbetalningskort anteckna
alla personer som betalningen avser.
Gärna även ändrade adresser och telefonnummer!

Vi växer...
Vid årsmötet i juli rapporterade vi
att antalet medlemmar var 320, redan
nu i november har antalet stigit till
378! Och fler kan vi bli... Hjälp oss med
värvning av nya medlemmar. Inbetalningskort och presentation av föreningen finns i våra vänthus vid bryggorna.

Rödkobbsleden!
Nu har det hänt igen. Sjöfartsstyrelsen har återkommit med sitt förslag att
bygga ut Rödkobbsleden strax söder
om Harö. Trots flera nej återkommer
man ”med en dåres envishet”. Men det
går inte den här gången heller!

Lotsutkiken
i Sandhamn
Under hösten har föreningen framfört protester mot Sjöfartsverkets planer att lägga ner lotsutkiken i Sandhamn. För många av oss innebär utkiken
en trygghet - den kan tidigt upptäcka
bränder och tillbud och snabbt ingripa
och tillkalla annan hjälp. Ingen radar i
världen kan ersätta det mänskliga ögat!

Fakta om
föreningen
* Harö-Hasselö Intresseförening äger och förvaltar bryggorna
vid Hasselö, Hagede och Harö med
tillhörande vänthus, spänger och
trappor.
* Föreningen skall verka för
goda kommunikationer med allmänna färdmedel.
* Föreningen skall verka för god
brand- och olycksfallsbered-skap.
* Föreningen skall värna om en
god miljö.
* Årsstämma hålls i juli månad.

Här är styrelsen i
Harö-Hasselö Intresseförening:
Ordförande Lasse Östlund

tel bostad 08-761 31 74
Hagede 08-571 570 42
Sekreterare Staffan Norlander
tel bostad 08-429 88
50
Hasselö 08-571 551 64
Vice ordförande Elsie Edlund tel bostad 08-30 99 04
Harö 08-571 571 01
Kassör Per Niring
tel bostad 08-644 80 35
Lisslö 08-571 571 20
Bryggansvarig Hagede Pelle Pehrsson
tel bostad 08-640 15 36
Storö 08-571 571 02
Bryggansvarig Harö Göte Lindström
tel bostad 08-571 570 22
Bryggansvarig Hasselö Håkan Sjögren
tel bostad 08-532 542 74
Hasselö 08-571 550 10
Ledamöter Barbro Clauson tel bostad 08-30 48 04
Storö 08-571 57006
Madeleine Odin tel bostad 08-660 80 18
Nyrödja 08-571 570 15
Revisorer Sigvard Hultgren tel bostad 08-570 202 64
Lena Ekecrantz tel Harö 08-571 571 21
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