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Vad är Fiskevårdsområdesfören-
ingen? Vad är Byalaget? 

Medlemmar har frågat Lasse Öst-
lund, som bett mig berätta om dessa 
föreningar för tidningens läsare.

Förr fördelades fisket så rättvist 
som möjligt genom att fiskeredska-
pen flyttades mellan olika fiskeplat-
ser - årsvis, veckovis eller efter andra 

intervaller. Så småningom förlorade 
fisket allt mer sin ekonomiska bety-
delse och det var besvärligt att flytta 
redskapen och att åka långa vägar 
för att vittja dem. År 1928 beslöt 
därför samtliga byamän att förenkla 
fisket och kom överens om att de 
som ägde mantalssatta fastigheter 
och fastigheter som vid avstyckning 

erhållit rätt till fiske skulle ha rätt att  
fiska utanför sina egna stränder. De 
markägare som hade korta stränder 
i förhållande till sin markareal och 
mantal kompenserades genom s.k. 
”sämjedelning” (rätt till fiske på an-
dra platser), vilken har respekterats 
i huvudsak sedan dess. 

forts. på sidan 2

När vi inte fick plats i skolsalen kunde ett lyckat möte hållas i det gröna. 
Foto: Gunnar Svensson.

Vital sextioåring lockade många!

Harö-Hasselö Intresseförening 
fyllde 60 år i somras. Man 

skulle ju kunna tro att firandet av 
en 60 år gammal bryggförening 
inte lockar många själar. Men oj 
så fel den tanken är. Fast, kanske 
var det vackert väder, gott att äta 
och en massa glada, gamla och nya 
ö-grannar som lockade mest. 

Årsmöte i trädgården
Hur som helst, att det skulle bli 
mycket folk anade vi redan på sön-
dagsförmiddagen då föreningens 
årsmöte som vanligt hölls i Harö 
skola. Det har varit ”knökfullt”

forts. på sidan 2

Byalag och Fiskevårdsområdesförening

Erik Lindström (till vänster) avgick ur styrelsen för andra gången och 
avtackades som sig bör. Lasse Östlund uttryckte en förhoppning om 
att Erik återkommer för en tredje period i föreningens tjänst.
Foto: Agneta Frick.
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Tre generationer ordförande, Lasse Ö, Åke och Lasse P. 
Foto: Agneta Frick.

Vital sextioåring...!, forts. från sid. 1
de senaste åren i skolsalen, men i 
år räckte den inte till. Vi fick flytta 
årsmötesförhandlingarna till träd-
gården.

Åh, vilket party!
Klockan 5 på eftermiddagen samma 
söndag gick champagnekorkarna i 
luften! 180 förväntansfulla jubileums-
gäster lyfte sina bubbelglas mot en blå 
himmel och skålade och hurrade. 

Mingelsurret blandades med dof-
terna och röken från tre stora grillar. 

Humöret gick upp i takt med att solen gick ner när föreningen firade sin 
60-årsdag! 
Foto: Lasse Östlund.

Middag på Råsunda
Efter en stund var det dags att bänka 
sig vid något av alla långbord som 
stod dukade på ”Råsunda”, platsen 
heter så efter alla fotbollsmatcher 
som utspelats där på ängen ovanför 
Eriks och Ankis båthus.

Tre generationer ordförande höll 
tal och dessutom fick vi ta del av 
både seriösa och mer dråpliga his-
torier under kvällens gång.

Tack till alla för att ni kom och 
stort tack till alla som förberedde, 
grillade, skar sallad, korkade bub-
belflaskor, kånkade bord och inte 
minst röjde upp dagen efter.

Lasse Östlund

Nu är det vinter igen!

Byalag och ..., forts. från sidan 1
På årsmöte 1980 med Harö Byalag 

beslöts att bilda ett fiskevårdsområde, 
vilket skedde genom förrättning några 
år senare. Det innebär att fisket i Harö 
Skifteslags oskiftade vatten i huvud-
sak skall ske utanför egen strand, men 
med de hävdvunna korrigeringar som 
fanns i den gamla ”sämjedelningen”. 
Det är fiskestämmans uppgift att fast-
ställa hur detta i detalj ser ut genom 
den s.k. fiskeplanen. 

Fiskestämman har begärt att 
Länsstyrelsen skall utfärda totalt 
fiskeförbud i lekvikarna inom Harö 
Fiskevårdsområde, årligen under pe-
rioden 1 april - 15 juni. För övrig tid 
kan fritidsfiskare hos Lars Olofsson, 
571 570 32, mot en avgift (f.n. 200 kr/
år) nätfiska inom vissa gemensamma 
områden.

Byalaget utgörs av byamännen, 
vilka är ägare till mantalssatta fastig-
heter (s.k. ”stamfastigheter”). Sådan 
mark kan vara obebyggd eller bebyggd 

och när tomter avstyckats, är det ofta 
mantalssatta fastigheter som omgär-
dar tomten. 

Byalaget äger bl.a. skoltomten
Byalaget äger viss samfälld mark, så-
som vägar, kobbar och skär, samt den 
s.k. skoltomten med skolbyggnaden 
på. Skoltomten skänktes till Byalaget 
av vissa Haröbor redan 1883 och en 
mindre del av tomten skänktes av 
Djurö församling så sent som 1978. 
Byalaget förvaltar den samfällda 
marken inom Harö Skifteslag och 
har enligt stadgarna till ändamål 
att tillvarata delägarnas intressen 
och att förvalta och vårda Byalagets 
gemensamma egendom. 

Styrelserna i Byalaget och Fiske-
vårdsområdesföreningen utgörs av 
samma personer (Göte Lindström, 
Lars Olofsson, Lars-Arne Pihl, Erik 
Lindström och Magnus Odin) och 
byalagsstämma respektive fiske-
stämma brukar hållas på pingstafton 

kl. 11.00 varje år i skolhuset, dit alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna!

Magnus Odin, ordförande i Harö 
Byalag och i Harö Fiskevårdsom-

rådesförening

Den 8 december blev det officiellt 
vinter eftersom Waxholmsbolaget 
gick över till vinterturlista. Den nya 
tidtabellen ska gälla fram till den 8 
april 2009. Tänk på att båten vänder 
vid Harö om det blir kraftig is och 
då får ni som ska till Hagede gå sista 
biten. Det kan vara bra att höra med 
Waxholmsbolaget i förväg.  

Ni som brukar ha pulkor och an-
dra hjälpmedel i vänthuset på Harö 
kan gärna se över era ägodelar och 
ta bort det som inte används – det 
blir snyggare och trevligare för alla 
om vi håller ordning!
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I detta utskick av Harö-Nytt finns 
en avisering om medlemsavgift för 
2009. Årsavgiften är som tidigare 
150 kr för vuxna, 25 kr för juniorer 
under 18 år liksom den ökande 
skara av husdjur som ingår i med-
lemskapet. I aviseringen ser ni vilket 
medlemsnummer som identifierar 
medlemskapet och vilken informa-
tion som finns registrerad idag. 

Nytt för år 2009 är att ni kan ändra 
er information i medlemsregistret 
dels genom att kopiera medlemsin-
formationen och skicka uppdaterad 
information till kassören, dels ge-
nom inloggning till medlemsarean 
på www.hhif.se. För inloggade finns 
möjlighet att se valda delar av an-
dra medlemmars information, t.ex. 
vilka andra medlemmar som finns 
inom ert ö-område. 
Nytt medlemskap kan även re-
gistreras på hemsidan och detta 
passar ihop med möjligheten att 
ge sponsrade medlemskap till 
utflugna barn och andra flitiga ö-
besökare som då får Harö-Nytt och 
eventuell annan information till sin 
hemadress. För de som registrerar 
sin e-postadress i registret öppnar 
sig möjligheten för att i framtiden 
få aviseringar via den kanalen. Vid 
betalning av medlemskapet är det 
viktigt att ange medlemsnamn och 
det eller de medlemsnummer som 
betalningen avser.

Styrelsen gnm Staffan Westbeck

Stipendium
För fjärde året i rad tilldelades 

Lars Olofsson i Nyrödja det spe-
cialinstiftade Ladholmen- & Hagede-
stipendiet. 

Ett stort antal familjer på Storö har 
samlat till stipendiet som är ett uttryck 

för allas glädje och tacksamhet för att 
Lasse varje år med sin traktor ser till 
att slå ängarna på Storös inre och på så 
sätt bidra till att vårens och sommarens 
blomsterprakt på ön bibehålls. 

Lasse Östlund

Dags att betala

Lasse Olofsson visar det fina diplomet, som målats av Pelle Östlund.
Foto: Lasse Östlund.

Bidrag till vår 
hemsida sökes

Föreningens hemsida har snart 
varit uppe i ett år. I början var 

det lättare att hitta texter, bilder och 
länkar som passade att publicera. 
För att göra hemsidan levande 
behöver vi ständigt ny information 
att publicera såväl på den publika 
delen som på arean för medlemmar 
där inloggning krävs. Det måste 
finnas massor med färdiga texter 
och idéer på ämnen bland fören-
ingens medlemmar som passar att 
publicera under flikarna Historia 
och Länkar.
På arean för medlemmar finns det 
idag möjlighet att navigera runt 
i medlemsregistret. På den arean 
är det lämpligt att publicera med-
lemsintern information som inte 
skall vara åtkomlig för alla.  

Vår webbmaster Staffan Westbeck 
nås på webmaster@hhif.se alterna-
tivt staffan.westbeck@hhif.se och 
ser fram emot kommande bidrag. 

Staffan Westbeck

Se bildspel från 
60-årsfesten på 

www.hhif.se

Vi välkomnar Björn Lindskog till 
styrelsen i HHIF. Förutom pos-

ten som ordinarie ledamot tar Björn 
även över efter Erik Lindström som 
bryggansvarig för Hagede brygga. 
Björn bor sedan 2001 i Lerviken 
på Harö, men har ett förflutet på 
Lisslö, där hans föräldrar bodde 
mellan 1962 och 1989. Björns för-
äldrar var lite av pionjärer när det 
gäller att tillbringa jul, nyår och 
många vinterhelger i skärgården, 
så han har ett hjärta som klappar 
varmt för vår del av skärgården 
alla årstider.

Ny styrelseledamot



Har vi rätt adress? 
Vill du bli medlem eller behöver 
ändra adress hör av dig till Rolf 
Linnér. Han nås via telefon:  bosta-
den 08-541 314 09 eller på mobilen 
070-727 75 51.

Distribueras till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.  
Redaktör: Mica Wänseth   Postadress: Hagtornsvägen 8, 191 44 Sollentuna     

Telefon bostad: 08-96 06 96   Telefon Harö: 08-571 571 14   Mobil: 0708-96 06 06   E-post: mica@provobis.se  
Form och produktion: Cina Beckman   Digitaltryck: Norrmalmstryckeriet, Sollentuna 2008.
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STYRELSE

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

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

Sekreterare  
Malin Ohlin Åkermark 
Bostad 08-642 55 19 
Harö 08-571 571 77

Kassör   
Annette Lindblom 
Bostad 08-570 281 11 
Hagede 070-661 00 64

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

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

Ledamöter  
Magnus Clauson 
Bostad 08-33 04 35 
Mobil 070-842 18 53

Martin Eriksson  
Bostad 08-571 570 67 
Mobil 070-896 13 00

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

Björn Lindskog, Hagede  
Bostad 08-766 50 38 
Mobil 070-714 30 54

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

REVISORER

Sigvard Hultgren 
Bostad 08-570 202 64

Gullie Löfgren   
Bostad 08-643 63 22

Harö-Hasselö Intresseförening:

Föreningens plusgiro
40 09 83-3

Dina snickare  
på Harö
Vi utför nybyggnationer, om- 
byggnader, 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

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

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. 

- I år finns 213 medlemsfamiljer 
med 460 vuxna, juniorer och 
husdjur.


