HARÖ-NYTT
INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING

Kåseri

NR 16, JUNI 2005

Madeleines spång

Gästhamn för tankar
Redaktionen för Harö-Nytt bjuder
in er, våra läsare, till gästspel i vår
gemensamma tidning. Några medlemmar är flitigt återkommande
skribenter. Andra delar med sig
av sina känslor och reflektioner i
sporadiska utbrott av glädje över
att få vara ute i skärgården. Den
stora majoriteten av er är dock
osynliga på våra sidor och det vill
vi ändra på!
Skriv en rad – eller flera
Här kommer därför en inbjudan
till alla som ännu inte berättat
om hur just ni tänker och känner
kring livet på Harö-Hasselö. Det
kan vara skira morgonreflektioner
om daggens glitter i liljekonvaljens
blomsterklockor. Det kan också
vara kraftfulla åsikter kring nedskräpning, fortkörning eller annat
hyss och ofog som folk omedelbart
ska upphöra med.
Varför inte efterlysa den där
gamla gräsklipparen ni skulle
vilja köpa ”lokalt”. Ni kan också
försöka lura någon naiv granne
att köpa ert gamla skrälle nu när
ni investerat i en ny tystgående
modell. Fast… man ska nog sälja
bullriga maskiner till andra än
sina grannar!
De som bor på Hagede vet kanske
inte så mycket om Hasselö och
tvärtom. Kåsera om smultronställen (de som ni vill dela med andra
– andra smultronställen håller
man ju hellre hemliga). Kort sagt,
fatta pennan och skriv om vad som
faller er in!
Mica Wänseth, mica@provobis.se
Red. förbehåller sig rätten att refusera
material som inte hör hemma i HaröNytt. Långa artiklar om motorsport
ska inte räkna med införande i denna
skärgårdspublikation.

Madeleines spång

N

i som vandrar västerut från
Hagede brygga kommer att bli
glatt överraskade när ni passerar
sågen. Nu slipper ni trampa snett
bland vassa klippblock, snava på
lömska rötter och få blöta fötter i
höjd med Östlunds jordgubbsland.
Ett bygge har pågått under våren
och numera finns en spång i fyra
delar med tillhörande grusade
gångar.
Spången är en av Madeleine
Wänseths sista önskningar och den
har därför döpts efter henne.

Madeleine Wänseth
Hon älskade att vara ute i skärgården och hennes stuga i Hagede
betydde oerhört mycket. Den lig-

ger förförande vackert nere vid
strandkanten och är på alla sätt
helt perfekt. Om det bara inte var
så svårt att ta sig dit när man inte är
så rörlig som man borde vara...
Det blev allt svårare för Madeleine att ta sig fram i den oländiga
terrängen och hon drömde om en
spång (eller flera). I samband med
hennes begravning ville hon därför
att vännerna skulle spara på blommorna till förmån för en spång.
Spången gör det inte bara lätttare att ta sig fram. Den visar också
vägen för gäster och andra som inte
hittar på Hagede. Ingen behöver
längre treva sig fram mellan Åslunds och Östlunds och undra var
de ska vara för att inte störa.
Madeleines familj vill tacka
Lasse Phil och Erik Lindström som
hållt i alla de verktyg som krävts för
att förverkliga Madeleines dröm.
Vi hoppas att alla som har glädje
av spången skänker Madeleine en
tanke då och då. Glöm inte heller
att njuta av att ni befinner er på en
av världens bästa platser!
Mica Wänseth

Hasselöbryggan renoverad nytt material runt hela bryggan
Ä

Staffan Westbeck har varit föreningens projektledare vid renoveringen
av Hasselö-bryggan. Slutkostnaden för renoveringen blev 135.000:-. Vägverket bidrog med 77.000:-, resten togs ur föreningens egen kassa.

ntligen är det klart! Avbärarna
på Hasselöbryggan som under
senare år sett bedrövliga ut med
lossnade gummiplattor, några av
dem hängande på ”trekvart” och
rostiga bultar som stuckit ut är nu
ersatta med nytt material runt hela
bryggan.
Förhoppningsvis ska dom nu hålla
minst en kvarts mansålder till.
Staffan Westbeck på Hasselö har
varit föreningens projektledare.
Tack för jobbet Staffan!
Till kostnaderna har Vägverket
bidragit med 77.000:-. Totalt kostade renoveringen 135.000:- så
resterande summa 58.000:- har vi
själva fått skjuta till från föreningen.
Så nu hoppas vi att alla förstår
vad vi kan behöva alla små ”extra
bidrag” till!
Lasse Östlund

Solande sälar på isen oväntat besök för Hagedeborna
U

nder påskhelgen kunde Hagedeborna glädja sig åt ett
något ovanligt och oväntat besök.
På påskdagen lät sig två solande
sälkutar villigt fotograferas på isen
vid Hagedebryggan.
Övergivna?
Någon målsman till kutarna syntes
inte till, men det lär vara så att dom
efter tre veckor blir övergivna av
mamman för att sen i livets tuffa
skola själva lära sig fånga sin mat.
Fotomodeller!
Men en solig dag som den här tycktes
dom mer bekymra sig om att inta så
fördelaktiga fotoposéer som möjligt
än att grubbla över tillgången på
strömming.
Lasse Östlund
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I påskas kunde Hagedeborna glädjas åt ett ovanligt och oväntat besök
- sälar i solen. Sälarna ställde villigt upp på en fotosession.

Harödagen 2005

Grovsophämtning
Också i sommar blir det grovsophämtning vid våra tre bryggor. I
den kalender som Värmdö kommun
skickat ut till alla fastigheter finns
information om tider och vad som
kan lämnas. Det är inte tillåtet att
lämna avfall på bryggorna i förväg
utan man måste själv leverera sitt
skrot på följande tider:
Lördag 11 juni:
Hagede brygga kl. 09.00 - 11.00
Harö brygga kl. 11.30 - 13.30
Söndag 12 juni:
Hasselö brygga kl. 11.30 - 12.30

Stövlar i vänthuset

T

ill sommaren blir det 20-årsjubileum för den numera traditionella kappseglingen ”Harö runt”.
23 juli blir det som vanligt ”folkfest”.
Start och mål utanför Harö Livs. En
armada med åskådarbåtar fullastade
med folk och picnic-korgar brukar

följa spännande kryssdueller i sunden ut mot Älgerören och nervösa
besättningar som tappat all vind i
Kärringpinan. Efter prisutdelningen
fortsätter festen med servering och
musikalisk underhållning.
Lasse Östlund

Visst är det praktiskt att höst,
vinter och vår ha sina stövlar
stående i vänthuset vid bryggan
och självklart ska man få ha det!
Men – det börjar bli många – fler
än vad som rimligen används.
Snälla, märk dina stövlar tydligt
med namn.
I augusti kommer alla omärkta, och uppenbart på länge inte
använda, stövlar rensas ut. Så
vänligen! Märk eller släng själv
dina gamla trasiga som står och
skräpar!

Harö Livs söker Kallelse till årsmöte 2005
kallas alla medlemmar i föreningen att arbeta med så skriv
ny arrendator Härmed
Harö-Hasselö Intresseförening gärna en motion.
Vid den här tidningens pressläggning vet vi fortfarande inte om
Harö Livs kommer att ha öppet i
sommar.
Vi vet att ägaren Agneta Sjöberg
söker ny arrendator och har annonserat, men om någon ny handlare
antagit erbjudandet vet
vi i dag inte. Agneta som
befinner sig på långsemester långt söderut
har inte gått att nå
för en kommentar.
Vi håller tummarna
för att Harö Livs ska
leva vidare och känner
någon läsare sig manad att ta sig an
affären uppmanas man kontakta
Agneta Sjöberg på Södermöja.
Lasse Östlund

till ordinarie årsmöte i Harö skola
söndagen den 10 juli kl. 10.00. Kom
och hör vad som händer i vår del av
skärgården.
Träffa nya grannar i fikaminglet
efter mötet och har du en bra idé för

Motioner går bra att lämna till
någon styrelsemedlem senast två
veckor före årsmötet. Årsmötet blir
det 57:e i föreningens historia.
Lasse Östlund
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Årsavgift 2005
- påminnelse
Om du tillsammans med det här
numret av Harö-Nytt fått ett inbetalningskort betyder det att du
ännu inte betalt årsavgiften för
2005. Avgiften är 100 kronor per
person och år och bara 25 kronor
för medlemmar under 20 år. Självklart vill vi att alla i familjen ska
vara medlemmar.
För medlemsregistret – som du
kan få ett exemplar av på årsmötet
– ber vi dig att på inbetalningen
anteckna alla personer som betalningen avser. Gärna också ändrade
adresser och telefonnummer.
Från flera medlemmar får vi ofta
ett litet extra ”frivilligt bidrag” till
föreningens verksamhet. Det är vi
naturligtvis extra tacksamma för
och uppmanar flera att efterfölja.
Postgironumret är 40 09 83-3.
Betalar du på annat sätt än med
postgiroblankett är det viktigt att
du skriver ut avsändare på inbetalningen. Speciellt om du betalar
över Internet.
Styrelsen

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

Ordförande
Lasse Östlund
Bostad 08-580 375 37
Hagede 08-571 570 42

Ledamöter
Ulla Blom
Bostad 08-649 75 79
Harö 08-571 571 67

Bryggansvariga
Erik Lindström, Hagede
Bostad 08-571 571 66
Mobil 070-475 58 74

Vice ordförande
Per-Arne Molin
Bostad 08-774 18 19
Harö 070-964 95 76

Barbro Clauson
Bostad 08-30 48 04
Storö 08-571 570 06

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

Martin Eriksson
Bostad 08-571 570 67
Mobil 0708-96 13 00

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

Sekreterare
Staffan Norlander
Bostad 08-429 88 50
Hasselö 08-571 551 64

REVISORER

Lena Ekecrantz
Harö 08-571 571 21

Kassör
Maj-Britt Pihl
Bostad 08-571 570 82

Sigvard Hultgren
Bostad 08-570 202 64

HARÖ BÅTTAXI
TAXI &REGULJÄRTRAFIK

Reguljärtraﬁk fredagar, lördagar samt söndagar från Stavsnäs Vinterhamn till Harö med omnejd. Prisexempel Hasselö, Harö och Hagede
ångbåtsbryggor 65 kronor. Privata bryggor något dyrare.
Traﬁken bedrivs i huvudsak med

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 olycksfallsberedskap.
- Föreningen skall också värna
om en god miljö.

Föreningens pg-konto
40 09 83-3

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 ﬁnns 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

Dina snickare på Harö
Vi utför nybyggnationer, ombyggnader,
reparationer m.m. av hus och bryggor.
Christer Bragderyd, Nöttnäs, 0701-71 98 56
Erik Lindström, Gummerholmen, 0704-25 58 74
Lars Phil, Lerviken, 0702-08 70 71

B

till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
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