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Vår nye ordförande

HHIF:s nya ordförande Per-Arne Molin här porträtterad i snickartagen.
Foto: Katrine Påhlman

H

HIF:s nye ordförande heter
Per-Arne Molin (kommer i
denna artikel att kallas P-A). Han
bor med sin familj i”Gula ladan”
i Harö by.

På fastlandet är det motorcykel som
gäller och det är därifrån P-A har
sin mesta erfarenhet av föreningsliv, han har både tävlat och varit
domare vid motorcykeltävlingar.

Seglat i hamn
Att han hamnade på Harö 1996
var mest en slump ;-) Jag har seglat
massor i skärgården (och i SM och
VM!) och så hittade jag huset av en
tillfällighet.
Tiden på Harö används till att
snickra på huset, åka båt och en
och annan löprunda (och från och
med nu en viss del ordförandeskap
kan man anta).

Tankar
Vad har han då för tankar med
ordförandeskapet?
- Jag har nog inte grubblat så
mycket på det ännu, föreningen
fungerar väldigt bra så det finns
inga saker att akut ta tag i men
jag vill att ansvarsuppdrag skall
vara utdelade på samtliga styrelsemedlemmar så de kan arbeta
självständigt. Sen vill jag att vi

jobbar vidare på att få fler människor engagerade i föreningen på
de olika öarna så vi lätt kan samla
ihop ett gäng från Hasselö om vi
behöver fixa till något på bryggan
där till exempel.
Som bonus kan jag berätta att
den nye ordföranden vid ett svagt
ögonblick lovat att vara gästkock
i denna eminenta publikation så
i nästa nummer kan det komma
recept. Håll utkik!
Ann Persson

Tack Lasse!
A

vgående ordföranden, Lasse
Östlund, avtackades i somras
med pompa och vette (se bild) och
häromveckan ringde jag upp och
bad honom sammanfatta sin tid som
ordförande för HHIF.
(Lasse Ö talar som vi vet med en
lätt klang av ”söderkis” men det är
än så länge svårt att förmedla skriftligt. Med tanke på att han kommer
från Solna är det heller inte helt
logiskt.)
- Det bästa minnet är när vi arrangerade Sveriges första flytande
demonstrationståg för att protestera
mot Rödkobbsleden. Det var ett
femtiotal båtar, allt från kajaker och
uppåt och blev väldigt effektfullt.
Innan dess hade vi också bearbetat
kommun och riksdagspolitiker
genom att påpeka att den Miljökonsekvensutredning som gjorts
var rätt dålig. Och till sist fick vi ju
rätt! Det är en av de saker jag tycker
är meningen med HHIF, att bevaka
miljöfrågor och lägga näsan i blöt
om medlemmarna tycker att det är
nödvändigt.

Huvuduppgiften
- Men det viktigaste är naturligtvis
att se till att bryggor och vänthus är i
bra skick, det är föreningens huvuduppgift.
Själv hade jag också som målsättning att få föreningen att fortsätta växa
och att få medlemmarna att känna sig
mer delaktiga, och där fyller Harö-Nytt
en viktig funktion, både pappers- och
webb-upplagan. Jag måste erkänna
att jag var lite tveksam till att webben skulle intressera någon men där
hade jag fel och det kan vara trevligt
att ha fel ibland.
Om jag skall ha några tips till den
nya styrelsen så är det att varje år
göra något synligt som att fixa till
en spång, måla om ett vänthus osv.
så det syns att föreningen jobbar
(frivilligt men ändå) för att det skall
bli bättre för alla som bor på HaröHasselö och Storö.
Privata initiativ
- Sen är allt som får fler människor
att lära känna varandra och umgås
mer av godo, men där finns det ju

också många bra privata initiativ,
ta Röjarhelgen till exempel. Man
kan ju också hänga i affären en dag
eller två, det är ett bra sätt att få nya
vänner. Om jag sen får önska något
helt själv så skulle jag vilja att det
fanns lite fler möjligheter till sopsortering. Att kunna lämna returpapper
någonstans vore toppen!
Ann Persson

Rapport från
styrelsemöte
HHIF:s nya styrelse möttes första
gången i september. Förutom ansvarsfördelning av olika uppgifter
talades det mest bryggor.
Att göra:
*På Harö bryggas utsida sitter det
däck som behöver förankras bättre.
Det skall vi försöka fixa till nästa
sommar.
*Hasselö brygga behöver en ny kjol
(sött!) och det är på gång.
*Anslagstavlor skall sättas upp på
utsidorna av vänthusen och vi skall
fundera på ett bra sätt att ta hand om
ohämtade tidningar och post.
*Väggmålningen av Björn Lindroth
i vänthuset vid Hagede brygga börjar
få lite skador. Vi skall försöka ordna
ett glasskydd eller dylikt.
Dessutom behöver vänthuset vid
Harö brygga eventuellt målas om.
Planer på att bjuda in frivilliga till
en kollektiv målning och uppsnyggning när solen börjar värma igen.
Övriga projekt:
*En minnesplakett skall sättas upp
vid ”Madelens Spång” bakom Östlunds på Hagede.

Lasse tackades för sina många år som vår ordförande.
Foto: Staffan Westbeck
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*Någon form av trappa på ”Karlskronastigen” - även den vid Hagede
- skall fixas.
Styrelsen

Harö Livs

H

allå där Kurt Andersson, kan du
sammanfatta din första sommar
som handelsman?
- Roligt men jobbigt! Jag och Mats
Hagebring har ju ingen erfarenhet av
att driva affär så vi har väl haft en
del nybörjarproblem som att mjölken tog slut ibland, men nu har vi
bättre koll på hur mycket eller lite
som går åt.
Dessutom skall vi försöka få
varuleveranser tidigare på dagen
nästa sommar.
Så Harö Livs skall säkert vara öppet
nästa sommar?
- Ja vi planerar att öppna i början eller
mitten av juni och hålla öppet till slutet
av augusti. Vi kände att det var väldigt
uppskattat att affären var öppen igen,
både bland ”fastboende” sommargäster
och seglare. Vi skall också försöka utöka
med lite mer servering, kanske också
trubadurkvällar – men det blir akustisk
musik så ingen behöver oroa sig för att
det skall dåna musik över nejden.
Förhoppningsvis skall vi vara någon
eller några till som jobbar i affären nästa

sommar men allt är på planeringsstadiet
än så länge.
Vad var sommarens bästsäljare?
- Eftersom det var en fin sommar
så var det naturligtvis stort tryck
på glassen…

Vad är det roligaste med att driva
affär?
- Man lär känna massor med nytt
folk! Många har man ju kanske hejat
på på båten men nu pratar man lite
med alla, det är verkligen kul.
Ann Persson

En lyckad trubadurkväll sommaren 2009.
Foto: Anders Wänseth Svensson

Röjardagen på Harö

L

Även ivriga röjare kan behöva en fikapaus.
Foto: Staffan Westbeck

ördagen den 7 november var det
dags för den stora röjardagen på
Harö. Vi var hela 28 entusiaster som
hörsammat uppropet. Vi var inte
bara Haröbor, utan även Hasselö,
Lisslö och Storö var representerade.
De yttre förutsättningarna var de
bästa tänkbara – lagom fuktigt i
markerna och uppehållsväder.
Under Martins ledning gick motorsågar och röjsågar varma och allehanda träd - av varierande storlek
och sort - föll som furor. De som inte
körde maskinerna eldade för fullt.
Fyra stora eldar gjorde att det mesta
i grenväg och en hel del sly gick upp
i rök. Entusiasterna började redan
tala om en fortsatt röjning en lördag
i mars. Men det kan bli tidigare eller
senare beroende på vilken typ av
vinter vi får. Följ med på hemsidan,
så att ni inte missar nå’t.
Stort tack till alla som ställde upp!
Björn Lindskog
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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
och bankgiro

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

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

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

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

Vice ordförande
Björn Lindskog
Bostad 08-766 50 38
Mobil 070-714 30 54

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

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

Sekreterare
Rolf Linnér
Bostad 08-541 314 09
Mobil 070-727 75 51

Pelle Niring
Bostad 08-644 80 35
Lisslö 08-571 571 20

Kassör & medl.register
Annette Lindblom
Bostad 08-717 00 20
Hagede 070-661 00 64

Ann Persson
Bostad 08-676 67 13
Mobil 073-092 68 93

Tommy Månsson, Hagede
Bostad 08-580 120 53
Mobil 070-695 33 60
REVISORER

Malin Ohlin Åkermark
Bostad 08-642 55 19
Åsa Ekman
Bostad 08-96 31 80

Plusgiro 40 09 83-3
Bankgiro 375-9701

Glöm inte att besöka
vår hemsida:

www.hhif.se

HARÖ BÅTTAXI
Taxi, reguljärtrafik samt godstransporter

M/S AMORE och M/S ÅDAN
För mer information ring:

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

08-571 570 67
VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson

Vintertider
Den 14:e december börjar Waxholmsbolagets vinterturlista att
gälla. Vid kraftigt isläge kan det vara bra att i förväg kolla om
båten vänder vid Harö och ni som ska vidare till Hagede får fortsätta till fots över isen! Kontakta trafikexpeditionen i Stavsnäs,
tfn 08-614 64 66, för besked.
Den nya tidtabellen gäller fram till den 15:e april 2010. Mer
info finns på www.waxholmsbolaget.se
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