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Information till medlemmarna i Harö-Hasselö Intresseförening

Jag sitter i solen på Sjöstugans
trappa med en kaffekopp bredvid
mig och njuter av lä, och solglittret
i vattnet. En bit utanför bryggan
simmar några skrakar, ett knölsvan-
par bygger rede på en av hällarna
innanför Hagedegrundet och ett fler-
tal gudingar uppvaktar och kurtiserar
ivrigt och ljudligt några ådor. Du vet
säkert hur det låter, ett ljud man
aldrig kan bli trött på!

På bryggnocken står yngste sonen
med kastspö. Som tur är blir det
inget napp, men vad gör det?  Och
blir det napp så måste man ju rycka
ut och hjälpa till med fiskrensning,
så hoppas han inte får nåt! Att bara
stå där på bryggan och känna att det
börjar bli lite ljummet i vinden måste
vara skön avkoppling från plugget
för en trettonåring. Ur buskarna uppåt
land spelar talgoxar, dom kan jag!
Och en mängd andra för mig kända
och okända småfåglar håller vår-
konsert.

Så plötsligt hörs en ny stämma i
konserten. Och där, på taknocken
till brorsans hus sitter hon, eller är
det en han, årets första Sädesärla. Jo,
jag känner till den också. Klockan
10.15 den 21 april kom våren till
mig! I min lilla värld så är det just
hon, för det är nog en hon, som
alldeles säkert kommer med våren.

Vi far ut med båten och förtöjer
vid Haröbryggan. Viktor, han heter
så bryggnocksfiskaren, har fått upp-
draget att olja trävirket i Båtkroks-
bron samt alla trappor och spänger
från  bryggan till Harö by. Vi måste
ju se efter hur mycket det handlar
om. Förhoppningsvis ett bra första
sommarjobb för en ung kille.

– Tror du att man redan nu kan
bada i Hemträsket pappa?

 – Ska väl vara du då, men vi kan
   Forts på sid 2

Ordföranden har ordet:

Vårkänslor

INGET SOPBERG I ÅR
– DET GÄLLER TIMMAR

Det blir inget sopberg vid våra bryggor i år. Nu gäller det att lämna grov-
sopor under några timmar för Harö och Hagede lördagen den 1 juni och för
Hasselö lördagen den 8 juni!

I år gäller nya regler för grovsop-
kampanjen – nu går det inte
längre att bygga upp sopberg vid
våra tre bryggor Harö, Hagede
och Hasselö. Nu gäller det att
passa på under några timmar en
speciell dag när sopbåten kom-
mer till oss.

För Harö gäller lördagen den 1 juni
mellan klockan 9.30 och 13.30 (fyra
timmar!) och för Hagede samma dag
mellan klockan 14 och 18 (också fyra
timmar). För Hasselö brygga gäller
att grovsopor kan  lämnas lördagen
den 8 juni mellan klockan 10 och 14.
En annan nyhet mot tidigare system
är att personal kommer att ta emot
grovsoporna – det går alltså inte
längre att lämna ”vad som helst”.

Med grovavfall menas t ex möb-
ler, hushållsmaskiner, barnvagnar,
cyklar mm men inte byggavfall och

miljöfarligt avfall som t ex oljerester,
kemikalier, färgrester och batterier.
Miljöfarligt avfall får lämnas vid
miljöstationerna i Sandhamn, Möja
eller vid Statoil, Djuröbron.

Beträffande grovsopor gäller det
alltså att passa på! Under några få
timmar en bestämd lördag måste
man vara på plats vid bryggan för att
lämna sina grovsopor. Räkna också
med att det kan bli köer.

DYRARE SOPOR I ÅR
Den ordinarie sophämtningen blir
också dyrare i år. Gatukontoret i
Värmdö kommun hänvisar till att
hushållsavfallet nu körs till Skara (!)
för deponering, att statliga skatten
höjts, att det är bristande konkur-
rens och hårdare myndighetskrav.
Detta tillsammans gör att avgiften
för 19 hämtningar höjs med 13 pro-
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Forts från sid 1:

Vårkänslor...
väl ta en promenad uppåt sjön och
skolan.

På berget ovanför ängen för mid-
sommardansandet stannar vi. Gräs-
ytorna runt husen i byn sprakar i gult
och blått. Påskliljor vet jag vad det
är, men vad alla dom blåa heter har
jag ingen aning om, men vackert är
det. Hos Elsie och Claes utanför
skolan blir vi kvar länge, men det är
en annan historia.

Nu, när du läser det här så blom-
mar Gullvivorna på ängarna. Ta en
promenad inåt ön och njut!

Lasse Östlund

Fisket med handredskap är som
bekant numera fritt men för
nätfiske gäller speciella regler.
För medlemmar i Harö Fiske-
vårdsområdesförening (ägare till
mantalssatta fastigheter) gäller
rätt att fiske utanför egen strand
samt på vissa gemensamma
vatten. Till de gemensamma
vattnen säljs också fiskekort till
nätfiskeintresserade.

Ordförande i Harö Fiskevårdsom-
rådesförening och Harö Byalag är
Magnus Odin, Nyrödja:

– Fiskeföreningen och Byalaget har
samma styrelse och håller års-
stämmor vid samma tillfälle, nu-
mera alltid på Pingstafton. I år hölls
alltså mötena den 18 maj i Harö
skola.

I styrelserna sitter förutom Mag-
nus Odin också Göte Lindström,
Gummerholmen, Lasse Olofsson,
Nyrödja, Lars-Arne Pihl, Lerviken
och Staffan Norlander, Hasselö.

Fiskeföreningen hanterar frågor av
betydelse för det gemensamma fis-
ket, Byalaget förvaltar gemensamt
ägd mark samt skolhuset. Byalaget
äger förutom skoltomten och några
vägar också Yxhammarskobben och
en del mindre kobbar,

FISKEKORT
Ett fiskekort för 200 kr/år ger alltså
rätt till nätfiske i Fiskevårdsområdes-
föreningens gemensamma vatten.
Sådana vatten finns mellan Brändö
och Alskäret öster om Vargholmen/
Lökholmen, Mellan Stora Kargrundet
och Kalvören söder om Älgerören, I
Eknösundet söder om Hasselö samt
väster om Storö/Harö mot Kan-
holmsfjärden. Områdena finns mar-
kerade i den fiskekarta som fören-
ingen säljer för 50 kr/st.

Både fiskekort och fiskekarta säljs
av Lars Olofsson, tel 08-571 570 32.
Föreningens postgiro är 68 27 41 - 4.

SÅ BILDADES FÖRENINGEN
Inom Harö skifteslags oskiftade vat-
ten har fisket aldrig varit fritt. Från
början var principen att den större
markägaren hade större rätt till fis-
ket än den mindre markägaren. För
att fördela fisket så rättvist som
möjligt flyttades redskapen mellan
olika fiskeplatser, oftast veckovis.
De större markägarna fick dels flera
fiskeplatser, dels fick de fiska längre
tid på varje plats.

År 1928 beslöt samtliga byamän

att förenkla regelsystemet och man
kom överens om att i huvudsak fiska
utanför sina egna stränder. Då gjor-
des också en s k ”sämjodelning” som
innebar en viss justering för de markä-
gare som missgynnades av korta strän-
der i förhållande till markareal och
mantal.

De lagar som tidigare reglerade
fiket upphörde 1950 och ersattes av
nya som bl a innehöll bestämmelser
om fiskevårdsområden. Då ”sämjo-
delningen” kom att hänga i luften
och då man ville hindra ett fritt
handredskapsfiske aktualiserades frå-
gan om att bilda ett fiskevårdsom-
råde. Beslut fattades på årsmöte med
Harö byalag den 13 september 1980,
i april 1981 förordnade Länsstyrel-
sen en förrättningsman och den 28
maj 1983 hölls ett sammanträde i
Harö skola. På detta sammanträde
beslutades så gott som enhälligt att
fullfölja bildandet av Harö Fiske-
vårdsområde. Länsstyrelsen beslu-
tade den 19 december 1984 om bil-
dandet och fastställde också stad-
garna.

Fiskevårdsområdet har beslutat att
fisket i Harö skifteslags oskiftade
vatten i huvudsak skall ske utanför
egen strand men med korrigeringar
för de hävdvunna ändringar som fanns
i den gamla ”sämjodelningen” eller
på andra krav som delägare kunde
ställa. Inför årets fiskestämma före-
slog styrelsen att sämjodelning skall
kunna åberopas som grund för rätt
till fiske fram till fiskestämman 2003,
men inte därefter.

Gunnar Svensson

Att nätfiska kring Harö

Magnus Odin vid sin snart 75 år
gamla skötbåt med tändkulemotor,
”Tre Bröder”.

Forts från sid 1:

Grovsopor...
cent till 2.257 kronor och för 9
hämtningar också med 13 procent
till 1.849 kronor. Totalt för hela
systemet höjs de fasta avgifterna med
10–15 procent och de rörliga avgif-
terna med 15–57 procent.

Entreprenör för sophämtningen på
Harö/Storö/Hasselö är som tidigare
AB Melskär, Johan Rundström.

Vill du tala sopor med ansvariga
på kommunen kan du ringa till
Gatukontorets i Värmdö kommun
kundtjänst tel 570 134 00, måndag–
onsdag kl 9–16, torsdag kl 9–18 och
fredag kl 9–12.

Information om de nya priserna
och de nya reglerna för grovsop-
lämning har Gatukontoret gett i en
snygg almanacka med miljö- och
avfallsinformation. Där skriver man
också att stora förändringar är på
gång i framtiden.

GS

Faktiskt blommade inte Gullvivan
redan lördagen den 4 maj ute vid
Hagede. Harö-Nytts fotograf hittade
den här buketten vid stigen mellan
ångbåtsbryggan och ”Måsen”.
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Skytteltrafik på Harö/Hagede i sommar
Fem olika båtar
till våra bryggor
under sommaren
Waxholmsbolagets sommar-
turlista som körs 16 juni–19
augusti kommer att innebära
rena skytteltrafiken mellan
Stavsnäs och Harö/Hagede. Vi
får också behålla trafiken Stock-
holm–Harö/Hagede. ”Huvud-
båt” blir Vånö som komplet-
teras med Vindöga, Cascad och
Cinderella II. Som extrabåt
kommer vi också att få se till
Askungen omdöpta August
Lindholm.

– I princip blir det samma trafik som
förra året säger Gunnar Friberg,
Waxholmsbolaget. Antalet passage-
rare har ökat och vi sätter till alla
klutar för att förbindelserna skall bli
så bra som möjligt.

Och bra blir det, eller vad sägs om:

STAVSNÄS – HARÖ/HAGEDE
Måndag-torsdag

08.55–10.05 Vånö
10.55–12.20 Vindöga
13.55–14.30 Vånö
18.15–19.20 Vånö

Fredag
08.55–10.05 Vånö
10.55–12.20 Vindöga
13.55–14.30 Vånö
16.00–17.10 Vindöga
18.15–19.15 Vånö

Lördag
07.30–08.35 Vånö
09.35–10.30 Vånö
11.35–12.35 Vindöga
14.00–15.00 Vånö
18.00–19.05 Vånö

Söndag
08.55–10.00 Vånö
11.00–12.00 Vånö
12.00–13.30 Vindöga
18.50–19.30 Vånö

HAGEDE/HARÖ – STAVSNÄS
Måndag-torsdag

05.55–06.55 Cascad
10.05–10.40 Vånö
12.05–12.40 Cinderella II
14.30–15.40 Vånö
19.20–20.10 Vånö

Fredag
05.55–06.55 Cascad
10.05–10.40 Vånö
12.05–12.40 Cinderella II
14.30–15.40 Vånö
19.15–20.05 Vånö

Lördag
08.35–09.20 Vånö
10.30–11.05 Vånö
12.05–12.30 Cinderella II
15.00–15.35 Vånö
19.20–20.30 Vånö

Söndag
10.00–10.40 Vånö
14.00–15.10 Vindöga
16.00–17.05 Vindöga
19.30–20.40 Vånö

STOCKHOLM – HARÖ/HAGEDE
Måndag-torsdag

09.30–12.00 Cinderella II
18.00–20.30 Askungen

Fredag
09.30–12.00 Cinderella II
18.00–20.30 Cinderella II

Lördag
09.30–12.00 Cinderella II
16.00–18.10 Cinderella II

Söndag
09.30–12.00 Cinderella II
(Båtbyte till Vånö i Sandhamn)
16.00–18.10 Cinderella II

HAGEDE/HARÖ – STOCKHOLM
Måndag-torsdag

20.30–22.45 Askungen
Fredag

20.30–22.45 Cinderella II
Lördag

18.10–20.45 Cinderella II
Söndag

18.10–20.45 Cinderella II
Allt detta gäller alltså Hagede och

Harö bryggor. Hasselö brygga skall

vi inte tala om, där får man ytterli-
gare upp mot fem turer par dag
eftersom de båtar som enbart går t ex
Stavsnäs–Sandhamn också angör
Hasselö.

Vi vill påpeka att vi tagit del av en
preliminär tidtabell, någon detalj kan
ha ändrats till den 16 juni.

Gunnar Svensson

Saxaren blir kvar hos oss till den 15 juni. Sedan kommer Vånö, Vindöga
och Cascad. Cinderella II och Askungen går på Stockholm.

En påminnelse
om årsavgiften!

Om du tillsammans med detta
nummer av Harö-Nytt hittar ett in-
betalningskort betyder det att du
ännu inte betalat avgiften för 2002.
Avgiften är 100 kronor per person
och år och bara 25 kronor för med-
lemmar 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  inbetalningskortet
anteckna alla personer som betal-
ningen avser. Gärna även ändrade
adresser och telefonnummer. Det
går också bra att lämna extra bidrag
till föreningens verksamhet. Post-
gironumret är 40 09 83-3.

Betalar du på annat sätt än med
föreningens postgiroblankett är det
viktigt att du skriver ut avsändare
på inbetalningen. Speciellt gäller
detta internet-betalningar.
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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 08-26 97 94
Harö 0733-48 23 79

Sekr. Staffan Norlander Tel bostad 08-429 88 50
Hasselö 08-571 551 64

Kassör Per Niring Tel bostad 08-644 80 35
Lisslö 08-571 571 20

Ledam. Barbro Clauson Tel bostad 08-30 48 04
Storö 08-571 570 06

Maj-Britt Pihl Tel bostad 08-642 48 82
Harö 08-571 570 82

Maria Steiner Tel bostad 08-742 61 08
Storö 0708-25 99 92

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:
Göte Lindström Tel bostad 08-571 570 22

Bryggansvarig Hasselö:
Håkan Sjögren Tel bostad 08-532 542 74

Hasselö 08-571 550 10
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@telia.com
Postadress:
Tunnlandsvägen 85, 168 36 Bromma

Föreningens postgirokonto:
40 09 83-3

Harö-Nytt digitaltryckt hos:
Offset-Ekonomi Print, Bromma 2002

Kort om
föreningen

 Harö-Hasselö Intresseföre-
ning äger och förvaltar bryg-
gorna vid Hasselö, Hagede och
Harö med tillhörande vänthus,
spänger och trappor.

 Föreningen skall verka för
goda kommunikationer med all-
männa färdmedel.

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

 Föreningen skall också värna
om en god miljö.

Årsmöte 14 juli
i Harö skola

Härmed kallas medlemmarna i
Harö-Hasselö Intresseförening till
ordinarie årsmöte söndagen den 14
juli år 2002 klockan 10 i Harö skola.
Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast den 15 juni.
Årsmötet blir det 54:e i föreningens
historia.

Inget nytt om
Horstensleden

Sjöfartsverkets och Stockholms
Hamnars envetna arbete på att få till
stånd en ny farled söder om Harö
fortsätter. I augusti förra året ge-
nomfördes s k utökat samråd, men
sedan har det varit tyst i frågan.
Förra gången farleden var aktuell
kallades den Rödkobbsleden – nu har
den fått en något annorlunda sträck-
ning och ett nytt namn. Och Finlands-
trafiken som då var huvudskälet till
varför farleden skulle ”sprängas” går
numera av spritskattemässiga skäl
norra vägen via Åland. Idag behövs
farleden i stället för de kryssnings-
fartyg som besöker Stockholm. Förra
gången lade Värmdö kommun in sitt
veto – men det går inte längre efter-
som lagändringar gjort att det idag är
s k miljöprövning som avgör. Vid ett
ja skall 300.000 kbm berg sprängas.

Skoterrampen
på Harö färdig

På årsmötet i juli år 2001 besluta-
des att föreningen skulle bygga en
skoterramp vid Harö brygga. Erik
Lindström och Lasse Pihl har nu
byggt rampen som materialmässigt
kostat cirka 20.000 kronor. Till kom-
mande vinter skall den underlätta
för transporter till och från bryggan.

Max 8 knop
under sommaren

Från den 1 maj till den 31 septem-
ber gäller fartbegränsning till 8 knop
i Bergklobbshålet, Östersundet,
Käringpinan och Norrsundet (förbi
Hagedegrundet och Harö Livs). Där-
till gäller fartgränsen 5 knop i Båt-
kroken och kanalen mellan Harö och
Storö – den fartgränsen gäller dock
året runt och inte bara sommartid.
Fartbegränsningarna har fastställts
av Länsstyrelsen på begäran av års-
mötet sommaren år 2000.


