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INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING

Kallelse till årsmöte...

H

ärmed kallas alla medlemmar
i Harö-Hasselö Intresseförening till årsmöte i Harö skola
söndagen den 13 juli kl. 10.00.

I år har föreningen verkat i 60 år.
Har du nya friska idéer om förbättringar, förändringar eller förnyelse
ska du absolut skriva en motion.
För att styrelsen ska kunna behandla den måste den vara någon
i styrelsen tillhanda senast två
veckor före mötet.
Vill man se nya ansikten och
krafter i styrelsen ska man helst
kontakta någon i valberedningen
snarast.
Välkomna att träffa nya och
gamla grannar i fika-minglet efter
mötet. Kom i tid för att få bra platser, skolsalen brukar bli packad!
Valberedningen
Varje årsmöte väljer en valberedning som ska förbereda valen av

Efter ett trevligt läsartips
inför vi nu ett nytt inslag
i Harö-Nytt; ett kalendarium. Hör gärna av er och
berätta om händelser vi
kan ha med i nästa nummer. Se detta nummers
kalendarium på sid. 3.

styrelsemedlemmar, revisorer
och ny valberedning till nästa års
stämma. Hjälp valberedningen att
hitta rätta personer att leda och
granska föreningen för nästa år!
Kontakta Klas Edlund, Tomas
Wängsö (Harö by) eller Göran
Östlund (Hagede).
Styrelsen

...och inbjudan till 60-årskalas!
Kära medlemmar!
Den 13 juli är det inte bara dags för
intresseföreningens årsmöte, det är
även dagen då vi skall passa på att
fira föreningens 60-åriga leverne.
Platsen för detta firande kommer
att vara Erik Lindströms båthus
som exklusivt ställts till föreningens förfogande och alla medlemmar är välkomna från kl. 16.00.
Anmäl er senast 1 juli
Det kommer att bjudas på en liten
fördrink, dessutom kommer det att
finnas mat till självkostnadspriset
80 kr. Ta med lite egen måltidsdryck.
För att anmäla er till kalaset sätter
ni in 80 kr per deltagare på föreningens plusgiro-konto 40 09 83-3,
alternativt betalar ni direkt till
någon styrelsemedlem, senast den
1 juli. Glöm inte att ange namn på
de personer ni anmäler!

Minnen efterlyses
För att få en liten återkoppling till
de 60 år som gått sedan föreningen
bildades vill vi också passa på att
efterlysa minnen från tider som
svunnit. Kanske har du gamla
bilder som visar hur det såg ut
förr? Den gamla handelsboden på
Hagede, eller när det var i båthuset
det handlades. Hur såg de gamla
ångbåtsbryggorna ut? Hur såg det ut
innan bron byggdes i Båtkroken?
Det är naturligtvis inte bara bilder som är minnen, passa på och
släpp fram författarådran inom dig.
Skriv ner dina minnen och maila
dem till info@hhif.se eller skicka
dem till styrelsen:
HHIF
c/o Magnus Clauson
Prostvägen 3
171 64 Solna
Magnus Clauson
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Harö-Hasselö Intresseförening på webben

S

tyrelsen har ett flertal gånger
diskuterat om Harö Hasselö
Intresseförening skall ha en egen
plats på webben och sedan januari
är hhif.se (och www.hhif.se) föreningens ansikte på webben. Genom
webben ges en möjlighet att hela
tiden nå medlemmarna (och alla andra) med såväl aktuell information
som möjlighet att kunna komma åt
historisk information och lite mer
omfattande artiklar.
Öppen för alla
Till att börja med har styrelsen valt
att bara publicera information som
är tillgänglig för alla och således
inte kräver någon inloggning med
lösenord. Detta förenklar hanteringen av hemsidan men begränsar
förstås urvalet av information som
är passande att publicera.
Styrelsen önskar således medlemmarnas åsikter om t.ex. medlemsregistret fortfarande bara skall finnas
tillgängligt i tryckt form för dem
som kommer till årsmötet? Vill man
via inloggning kunna uppdatera
sin egen information och samtidigt

kunna söka på andra medlemmars
information i medlemsregistret?
Flikar
Fliken Om oss innehåller traditionell
föreningsinformation som presentation av styrelsen, årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelser m.m.

Självklart finns under fliken Kommunikationer länkar till turlistor
för såväl Waxholmsbolagets som för
Harö Båttaxi. Där hittar man även
länkar sig till bilder på flottan.
Historisk information finns idag
dels under en flik som heter HaröNytt med åtkomst till alla 21 utgivna
nummer, dels en flik Historia med

plats för såväl korta som lite längre
inlägg med historisk anknytning. En
artikel handlar om Harö byvik, en
annan om Harö skola.
Fliken Länkar är tänkt att innehålla länkar till ett antal olika
intresseområden med anknytning
skärgård, hav, fartyg m.m. Här finns
t.ex. en länk till en webbsida som
varje minut uppdaterar en massa
information om fartyg runt hela
världen. Zoomar man in till vårt
område kan man se position, kurs,
fart m.m. för Waxholmsbåtarna och
således se om de är försenade.
Åsikter välkomna!
För att hhif.se skall kunna vara levande fordras medlemmarna åsikter
om vilken typ av information som är
intressant att hitta på HHIF-webben.
Självklart är vår önskan att medlemmarna skall bidraga med innehåll
av olika slag. Vackra bilder är alltid
välkomna.
Hör av er till info@hhif.se eller
webmaster@hhif.se.
Staffan Westbeck

Spännande läsning

V

år hemsida börjar fyllas med
innehåll och vi vill ge ett smakprov på vad man kan läsa där. Följ
därför med på en resa till Harö på
1500-talet!
”Ungefär samtidigt som Vasa
gjorde Sverige till ett arvrike, fann
haröborna en trygg hemvik i den
nuvarande byviken. Troligen var de
helt okunniga om vem som styrde
riket, men det som gladde dem mest
var säkert att Vasa inte kände till
deras existens. Här kunde de nu
bygga sina båtar och hus, vittja sina
ryssjor och hämta hem sina skötar,
bärga sitt hö på ängar och betesskär
och dra sin potatisstock på de karga
åkrarna. Ryggarna värkte som förr,
men de kunde sköta sig själva. Inte
mycket mer än järn och salt behövde
de byta till sig mot skinn och tran.
Men även ut till Harö nådde så
småningom den svenska byråkratin.
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Jordeböcker upprättades och kartor
ritades. Den svenska kronan krävde
skatt för att kunna försvara sina undersåtar. Skatterna drevs in i natura
och allt beskattades. Fågelsund var
åtråvärda och krävde mer i fogdens
hand.

Haröborna hade blivit svenskar – på
gott och ont.”
Läs hela artikeln på hemsidan.
Harö-Nytt har inte plats för hela den
spännande berättelsen!
Mica Wänseth presenterar en text av
Jan Ekecrantz och Thomas Wängsö.

Bli av med allt gammalt skräp!

Kalendarium
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JUNI
7 juni, kl. 10.00-12.00
Grovsopbåten ligger vid Hagede
brygga
7 juni, kl. 12.30-14.30
Grovsopbåten ligger vid Harö
brygga
8 juni, kl. 13.30-14.30
Grovsopbåten ligger vid Hasselö
brygga
28 juni, kl. 11.00-14.00
Loppis på Hagede brygga
JULI
13 juli, kl. 10.00-??
Årsmöte i Harö skola
13 juli, kl. 16.00-??
60-årsfest i Eriks båthus

ärmdö kommuns flytande miljöstation angör Hagede-bryggan
lördag 7 juni mellan 10.00 och 12.00.
Harö-bryggan samma dag 12.30 till
14.30. Hasselö-bryggan får besök
söndag 8 juni kl. 13.30 till 14.30.

V

Man måste själv leverera sitt avfall
ombord. Det är alltså inte tillåtet att
ställa skräp i förväg på bryggorna!
Styrelsen

Medlemsavgiften
2008 – påminnelse.

En gång ingen gång två gånger en tradition!

Du som hittar ett inbetalningskort
bilagt i tidningen har enligt våra
noteringar glömt att betala in medlemsavgiften för året.
Avgiften för 2008 är oförändrat
150:- för vuxna och 25:- för juniormedlemmar (under 18 år). Naturligtvis hoppas vi att hela familjen
är medlemmar i föreningen.
De hundar och katter som är
medlemmar får gärna förnya sina
medlemskap. Om någon av dem
mot förmodan har passerat 18 års
ålder så kan de ändå räkna sig som
juniormedlemmar.
Hur du än betalar, via internet
eller plusgiro, ber vi dig komma
ihåg att notera för vem/vilka avgiften avses.
Uppgifter om ändrad adress, telefon m.m. ber vi dig anmäla till Rolf
Linnér på tel. 08-541 314 09 eller
070-727 75 51.
Styrelsen

V

i upprepar förra årets succé.
Allt du inte slängde på grovsopdagen kan med fördel säljas på
sommarens loppis.
Välkomna till Hagede-bryggan
lördag 28:e juni mellan kl. 11.00 och

14.00. Medtag ett litet bord och allt
du vill bli av med, eller bara plånboken om du är ”shoppingsugen”.
Styrelsen

Bilden är från förra årets loppis.
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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 plusgiro
40 09 83-3

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

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

Ansv. medlemsregister
Rolf Linnér
Bostad 08-541 314 09
Mobil 070-727 75 51

Bryggansvariga
Olof Anderlind, Hasselö
Bostad 08-716 63 26
Mobil 070-669 56 56

Ansvarig webb
Erik Lindström, Hagede
Staffan Westbeck
Bostad 08-571 571 66
Hasselö 08-571 550 33 Mobil 070-475 58 74
Mobil 070-399 65 72
Per-Arne Molin, Harö
Sekreterare
Ledamöter
Bostad 08-774 18 19
Malin Ohlin Åkermark Magnus Clauson
Mobil 08-524 946 88
Bostad 08-642 55 19
Bostad 08-33 04 35
REVISORER
Harö 08-571 571 77
Mobil 070-842 18 53
Sigvard Hultgren
Kassör
Martin Eriksson
Bostad 08-570 202 64
Annette Lindblom
Bostad 08-571 570 67
Gullie Löfgren
Bostad 08-570 281 11 Mobil 070-896 13 00
Bostad 08-643 63 22
Hagede 070-661 00 64
Vice ordförande
Per-Arne Molin
Bostad 08-774 18 19
Harö 070-964 95 76

Annonser

Dina snickare
på Harö
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
Lars Pihl,
Lerviken, 0702-08 70 71

Se över era energikostnader!
Nu kan ni värna miljön samtidigt
som ni sänker era uppvärmningskostnader.

HARÖ BÅTTAXI
TAXI &REGULJÄRTRAFIK

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

Luftvärmeväxlare säljs och installeras av Erik Lindström.
Ring för mer information!
08-571 571 66 eller 070-425 58 74

till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
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