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HARÖ-NYTT
Information  till  medlemmarna  i  Harö-Hasselö  Intresseförening

Ett sätt att
uppleva våren

Harö Livs fortsätter
– Annette ny köpman

Annette Lindblom skall driva sommarbutiken Harö Livs vidare.

För drygt ett år sedan köpte 
hon och maken Richard ett 
skärgårdshemman i Hagede by 
på Storö, idag är Annette ”köp-
mannen på Gummerholmen” 
och hon skall se till att sommar-
butiken Harö Livs som det varit 
så mycken turbulens kring drivs 
vidare. 

Annette 38 och Richard Lindblom 
35 ger sig in i projektet med öppna 
ögon, de gör det för att utvecklas och 
utveckla och de är tacksamma att få 
vara i den fina skärgårdsmiljön. 

Både Annette och Richard arbe-
tar i en konsultfirma, Annette som 
strategiutvecklare  och Richard som 
systemvetare. Annette arbetar just 
nu med ett stort företag i transport-
branchen. Det handlar om kvalitets- 
och miljöfrågor och Annette jobbar 
mot alla i företaget, inte minst mot 
ledningen. Richard arbetar mot 
IT-branschen. Under sommaren tar 
Annette ”time out” från konsultandet 
och ägnar sig helt åt att driva som-
marbutiken Harö Livs.

         Forts på sid 2

Äntligen vintern har lämnat,
med  is och smutsig snö.
Isarna sakteligt har rämnat.
Välkommen vår med öppen sjö 

Så  beskrev  Percy Karlström, min 
pappa sina vårkänslor en gång vår-
vintern 1987. 

Det kändes lite segt med isarna i 
vikarna i år också, men nu är ju våren 
här med stormsteg.

Det kan kännas som man inte 
riktigt hänger med. Först tittar och 
tittar och längtar och längtar man 
efter startskottet. Den  första Tus-
silagon. Hux, flux är den där – och 
sen går det så fort.  

Arbete och vardag  slukar lätt alla 
möjligheter att uppleva naturens 
uppvaknande. Men jag är sedan tre år 
privilegierad! Varje måndagsmorgon 
(med några undantag) går jag över 
ön från Kalvhagen vid Skarpslätt (se 
föreningens karta) till Harö brygga 
för att ta  morgonbåten till fastlandet. 
Privilegierad! Springa över hela ön 
för att hinna med båten. Hon kan 
inte vara klok! Pröva att gå ensam 
en längre sträcka över din ö samma 
tid regelbundet när dagen vaknar 
får du se!

På vägen till Hemträsk har jag haft 
ögonkontakt med ekorren , kryssat 
för att undvika att trampa på gull-
vivsrosetterna, retats med koltrasten 
som visslar på melodin ”Skvaller-
bytta  bingbång”, hört sparvugglans 
entoniga låt, lyssnat på rödhaken 
som ”kvillrar” på samma ställe som 
i fjol (lövsångaren finns nog också 
där nästa vecka), betraktat en stor 
vinglig humla, stannat upp för en 
padda och dragit in doften av tusen 
vitsippor i näsan. 

Framme vid Hemträsk avtecknar 
sig en siluett i morgonsolens motljus, 
lommen. Den rinner ljudlöst

          Forts på sid 4
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Föreningens
årsmöte hålls
11 juli i skolan 

Härmed kallas medlemmarna i 
Harö Hasselö Intresseförening till 
ordinarie årsmöte söndagen den 11 
juli 2004 klockan 10 i Harö skola. 
Motioner till årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast den 11 juni. 
Årsmötet blir det 56:e i föreningens 
historia.              ■

Den modell för grovsophämt-
ning i skärgården som intro-
ducerades för två år sedan – i 
stället för att sopberg byggs upp 
under flera veckor får grovso-
por endast lämnas under några 
timmar en speciell dag – blev så 
lyckat att det nu har permanen-
tats. Också i sommar kommer 
alltså den flytande återvinnings-
centralen ”Obelisk” till våra 
bryggor. 

Grovsopkampanjen är en service 
till permanent- och fritidsboende 
i skärgården där det inte finns åter-
vinningscentraler i närområdet. De 
boende på öarna ska få samma möjlig-
heter som de på fastlandet att lämna 
sorterat grovavfall, farligt avfall, el-
avfall, kyl/frys, tidningar och glas i 
samband med grovsopkam-panjen. 
Numera kan privatpersoner också 
lämna mindre mängder byggavfall, 
dock max 1 kbm. 

Man kan endast lämna grovsoporna 
under de bestämda tider då färjan 
ligger vid respektive brygga. För 
Hagede brygga gäller lördagen den 
12  juni kl 9–11, för Harö samma 
dag kl 11.30–13.30 och för Has-
selö brygga söndagen den 13 juni 
kl 11.30–12-30. 
Tekniska förvaltningen i Värmdö 

kommun betonar att grovsopkam-
panjen endast gäller privatpersoner 
– företag och verksamheter har inte 
rätt att lämna avfall i samband med 
grovsopkampanjen. 

Systemet med flytande åter-vin-
ningscentral införs för att 

Grovavfallet kan sorteras.
Farligt avfall kan tas emot.

Sortering av el-avfall blir möjlig.
Bättre mottagning av kyl och 

frys.
Möjlighet att ta emot tidningar 

och glas.
Minskade störningar för fastig-

hetsägare och Waxholmsbolaget och 
en trevligare miljö vid bryggorna. 

SOPHÄMTNINGEN 
Den vanliga sophämtningen i områ-
det startade vecka 18 och pågår till 
till vecka 42. Som tidigare finns två 
modeller för sophämtning – 9 veckor 
eller 19 veckor. Förutsättning för 
att ha 9 veckors hämtning är att allt 
organiskt avfall komposteras. 

Kostnaden för sophämtning har 
ökat  till 2.350 kronor för 19 veckors 
hämtning och till 1.840 för 9 veckors 
hämtning.

Entreprenör för vårt område är 
som tidigare AB Melskär, Johan 
Rundström, tel 070-547 22 30. 

Vill du tala sopor med ansva-
riga 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 9–12.30. Hemsida:  www.
varmdo.se/teknserv/renhalln. 

Information om de nya priserna 
och de nya reglerna för grovsop-
lämning har Miljökontoret gett 
ut i en almanacka med miljö- och 
avfalls-information. Almanackan 
skickades till samtliga hushåll i slutet 
av år 2003. 

Gunnar Svensson

Forts från sid 1:

Harö Livs...
Annette och Richard Lindblom bor 
på Ingarö och har två döttrar, 7-åriga 
Maja och 4-åriga Matilda. 

– Egentligen var det en slump 
att vi kom till Harö-området och 
Storö, säger Richard. Jag sökte på 
internet efter ”skärgårdsfastighet till 
överkomligt pris” och fick napp på 
det härliga skärgådshuset som John 
och Elin Westerberg en gång byggde 
på Storö 1907. 

– I grunden var det nog längtan till 
vattnet som gjorde att vi hamnade 
på Storö. 

ETT  ÅR  PÅ  PROV 
Annette Lindblom arrenderar Harö 
Livs av Agneta Sjöberg på ett år. Men 
siktet är inställt på en fortsättning. 

– Det är första gången vi ger oss 
in i ett sådant här projekt, säger An-
nette. Vi kommer till en början att 
ha betoning på livsmedel och vi ska 
t ex inte ha manuell chark. Vi tror 
också att Harö Livs ska ha lanthan-
delsprägel – det betyder t ex att vi 
ska ha ett sortiment med fiske-prylar 
och liknande. 

Någon restaurangverksamhet blir 
det inte, däremot ska det gå bra att 
få kaffe med smörgås. 

– Slutligen vill jag säga att vi är 
lyhörda för kundernas synpunkter 
och att vi vill utveckla Harö Livs 
till en kundvänlig affär som ska 
fortsätta att vara ett centrum för 
Harö-området.

Som tidigare blir affären ombud 
för Systembolaget men posten 
måste tyvärr komma till ångbåts-
bryggorna.

Säger ”köpmannen på Gummer-
holmen” Annette Lindblom som 
öppnade redan till Kristi Himmels-
färdsdag och under sommaren kom-
mer att ha öppet från 11 juni till 31 
augusti alla dagar utom måndagar. 
Fram till 18 september blir det öppet 
fredagar och lördagar.

Vi säger Lycka till!
Gunnar Svensson

Grovsopor 12–13 juni
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HARÖ 
BÅTTAXI

TAXI & REGULJÄRTRAFIK
Reguljärtrafi k fredagar, lördagar samt sön-

dagar från Stavsnäs Vinterhamn till Harö med 
omnejd.

Prisexempel Hasselö, Harö och Hagede ång-
båtsbryggor 65 kronor. Privata bryggor något 
dyrare.

Trafi ken bedrivs i huvudsak med

M/S AMINA och M/S AMORE
  070-171 98 56   070-896 13 00
För bokning, turupplysning samt förfrågningar 

ring 

08-571 570 67
Rabatthäften fi nns att köpa ombord. Åk 11 

resor och betala för 10!
Det går även bra att beställa en egen taxi-båt 

vilken tid som helst, men då till annat pris

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson

HARÖ LIVS
N59°20´.7 E18°53´.5

 
Våra öppettider i sommar!

 
 19-22 maj   kl 10-20
 28-29 maj   kl 10-20
 4-5 juni   kl 10-20
 11 juni-31 augusti
 tisdag-torsdag kl 10-19
 fredag-lördag kl 10-20
 söndag  kl 11-14
 måndag samt helgdag
  STÄNGT
 1-18 september
 fredag-lördag kl 10-20
 
Ni når oss på följande telefonnummer:
 08-571 571 91
 070-661 00 64
 
Titta gärna in på vår hemsida
www.harolivs.se

 Vi som kopplar in oss på nätet 
från skärgården lider av lång-
samma förbindelser via telefon-
modem. Men nu finns det hopp 
– vi kan få bredbandsförbindel-
se till våra öar redan i sommar! 

Det finns teoretiskt olika tekniska 
lösningar för att leverera bredband 
i skärgården. Utvecklingen går oer-
hört fort på  detta område. För att 
utvärdera och rekommendera bästa 
lösning i dagsläget har en utrednings-
grupp tillsatts. Gruppen består av 
Gunnar Hjertstrand (tel 571 570 
29 ), Magnus Odin (tel 571 571 
90) och Staffan Norlander (tel 571 
551 64). Alla som vill veta mera är 
välkomna att kontakta vem som helst 
i gruppen. 

Utredningsgruppen har arbetat 
cirka ett år. Flera potentiella leve-
rantörer har varit ute på öarna och 
kommit med förslag och kostnads-
kalkyler. Speciella omständigheter 
på öarna är topografin, stora avstånd 
till lokal telefonväxel, glest mellan 
abonnenter och att många bara vill 
utnyttja bredband några månader 
per år = deltidsabonnemang. Två 

huvudprinciper kan användas: Radio 
eller telefonlinje. 

RADIO 
Flera olika radiobaserade tekniker 
finns eller är på gång. Gemensamt 
är att referenser i stort sett saknas 
dvs. alla är tämligen obeprövade. 
Företaget Atenit erbjuder den mest 
spännande och lovande lösningen 
baserad på mobiltelefonliknande 
radioteknik. Deras lösning är mycket 
flexibel och ger möjlighet till mobilt 
bredband t.ex. i båten. Men det kan 
ta mycket lång tid innan tekniken 
fungerar för oss. 

TELEFONLINJE
Företaget Kustbandet erbjuder ADSL, 
som är en väl beprövad teknik med 
goda referenser även i skärgården 
såsom på  t.ex Ingmarsö och Utö. I 
faktarutan finns några uppgifter om 
erbjudandet. 

REKOMMENDATION
Utredningsgruppen rekommenderar 
lösningen med Kustbandet. Vi grun-
dar det på dessa kriterier:

❖ abonnenter ska kunna kopplas 

upp under innevarande kalenderår 
2004

❖ tekniken ska vara väl beprövad 
med referenser

❖ 0.5 Mbit/sek duger bra
❖ kostnadskontroll viktig

Staffan Norlander 

FAKTARUTA 
Kustbandets fullständiga er-

bjudande med villkor, kostnader 
och beställning via nätet finns på 
deras hemsida: 
www.kustbandet.com.

Några uppgifter från hem-
sidan:

Avgift för privatperson 350 kr/ 
månad. Då är man uppkopplad 
hela tiden och kan samtidigt an-
vända telefonen. Enmansföretag 
får tillämpa privatperson-taxa.

Särskilda villkor för företag 
och deltidsabonnemang.

Installationsavgift och mo-
demkostnad tillkommer. 

OBS! Kustbandet kopplar in 
oss först när tillräckligt många 
har tecknat kontrakt. 

Dags att ta ställning till bredband

Annonser
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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 08-774 18 19
     Harö 0733-48 23 79
Sekr.  Staffan Norlander Tel bostad 08-429 88 50
     Hasselö 08-571 551 64
Kassör Maj-Britt Pihl  Tel bostad 08-642 48 82
     Harö 08-571 570 82
Ledam.  Ulla Blom  Tel bostad 08-649 75 79
     Harö 08-571 571 67
  Barbro Clauson Tel bostad 08-30 48 04
     Storö 08-571 570 06 
  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:
  Per-Arne Molin Tel Harö 0733-48 23 79
Bryggansvarig Hasselö:
  Staffan Westbeck Tel Hasselö 08-571 550 33
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@comhem.se
Postadress:
Tunnlandsvägen 85, 168 36 Bromma

Föreningens postgirokonto:
40 09 83-3

Harö-Nytt digitaltrycks hos:
Offset-Ekonomi Print, Bromma 

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. 

  

En påminnelse
om årsavgiften 

Om du tillsammans med detta 
nummer av Harö-Nytt får ett inbetal-
ningskort betyder det att du ännu inte 
betalat åsavgiften för 2004. 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 inbetalningskortet anteckna 
alla personer som betalningen avser. 
Gärna också ändrade adresser och 
telefonnummer. Det går också bra att 
lämna extra bidrag till före-ningens 
verksamhet. Postgironumret 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.

Forts från sid 1:

Ett sätt att uppleva...
ner under vattenytan samtidigt som 
två knipor landar strax intill. Jag 
brukar stanna en extra stund här för 
att uppleva det speciella ljuset över 
bergen och vattnet

Ljuset förändras ju varje vecka 
och varje årstid. Nu får jag gå på den 
vackraste väg jag vet, den som går 
utmed Hemträsk. Blåbärsriset börjar 
bli ljusgrönt. Skolan nästa. Harö by 
framträder med en underbar blågul  
”matta” av vårstjärna och svalört.  
Förbi Skaten kan jag betrakta Byvi-
ken med lekande fågel. Tärna, mås, 
kricka. Örnen seglar förbi på långt 
håll. Det är så vackert så det nästan 
gör ont. Detta får JAG uppleva en 
måndagsmorgon i maj och bära med 
mig en hel arbetsvecka. Nog är jag 
privilegierad.

Upp med semaforen, av med 
stövlarna, på med skorna. Fram med 
almanackan, dags att uppdatera sig 
inför veckan.

Vårhälsningar
Ulla Blom i Kalvhagen.                                                                                          

                                               
                                               

Bländande
belysning...

Den här notisen ska handla om be-
lysning, något som milt uttryckt låter 
udda så här i början av sommaren. 
När solen lyser nästan dygnet runt 
och inte en ytterbelysning är tänd!

Nej, det handlar inte om belys-
ningen i sommar. Det handlar om 
hösten och vintern och de mörka 
kvällar som då råder. Då tänder 
stugägare och fastboende sina ytter-
beslysningar – och det är dessa det 
ska handla om.

Ytterbelysningen kan nämligen 
vara bländande. Inte för den som 
bor i huset utan för den som med 
båt försöker ta sig fram i vattnen 
runt öarna. Om ytterbelysningen är 
riktad ut mot bryggan eller vattnet 
blir en passerande båtförare praktiskt 
taget blind och han får svårt  att hitta 
rätt i sunden.

En vädjan från båtförarna: När ni 
ser över era ytterbeslysningar tänk då 
på att rikta dem in mot bryggan eller 
huset – inte ut mot vattnet!

     


