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Harö Livs – mot en ljus framtid! 

Oron var stor under våren bland de flesta i nejden om huruvi-

da det skulle bli någon affär i somras eller inte. När en an-

nons dök upp i februari om försäljning av fastigheten på 

Gummerholmen så drog surret och frågorna igång. Fortfaran-

de i mars så tycktes osäkerheten bestå men så i slutet på april 

började djungeltrumman lyda om att någon hade köpt fastig-

heten och att det förhoppningsvis nog blir affär till sommaren 

igen. 

Köparen var Carl Michael Augustsson en tidigare hamnkap-

ten på KSSS Sandhamn och med ett stort skärgårdsintresse 

och  en dröm att bedriva någon typ av verksamhet ute bland 

öarna. Efter ett tips om försäljningen kändes  idén som ägare  

mycket lockande och precis i linje med hans intressen. 

Efter köp så i mitten på maj träffades även avtal med Mats, 

Kirsten och Urban som drivit affären de senaste åren och 

deras bolag om att de även fortsatt agerar operatörer och be-

driver verksamheten i butiken. Med detta klart så blev det 

full fart och bråttom att med bara en månad kvar få ordning 

på allt inför sommaren. Visionsarbetet började direkt och 

praktiskt framförallt med den nya terrassen för servering, 

målning och elstolpar på bryggan. Mats ritade och Carl Mi-

chael såg till att det blev gjort. 

Så den 18 juni slog portarna upp även denna sommar till al-

las glädje med fullt i butiken och drag i serveringen. Som-

marn bjöd på mycket glass, långa luncher, viskvällar, yoga 

och en strid ström med kunder från både när och fjärran. På 

balkongen gassade solen och vid bojarna glassade den skif-

tande armadan av båtar. När HaröNytt talar med Mats är han 

mycket nöjd med året och ser redan fram emot nästa. –Det 

ska satsas så in i bomben säger han och skrattar. –Ja nej men 

en del saker gick rätt bra och vi ska försöka göra dem ännu 

bättre. 

Carl Michael var ute ett antal gånger under sommaren och 

upplever även han att verksamheten gick bra. Han säger till 

HaröNytt att han är glad över att ha träffat ett avtal med 

Mats, Kirsten och Urban som känns bra för alla parter och 

som är till nytta för kunderna. Överenskommelsen löper över 

ett antal år och överlag ser Carl Michael långsiktigt på sin 

investering och vill gärna förmedla att affärens existens är 

tryggad för lång tid framöver. –Både jag själv och de förbätt-

ringar som gjordes i somras känns som de togs emot positivt 

vilket gläder mig stort. Nu gäller det att ytterligare förfina 

och förbättra serviceutbudet till våra kunder. Efter att de har 

summerat året skall de klura lite så de prioriterar vad som 

bäst blir av härnäst. 

Den som väntar få se, spännande! 

 

Den 22 oktober hölls ett informationsmöte angående av-

lopp i Harö skola på initiativ av Göran Östlund. Sedan 

Värmdö kommun informerat om att man tänkt inventera 

alla avlopp i hela kommunen för att sedan komma fram 

till en plan kring vad som skall ses som godkända lös-

ningar och inte har det blivit aktuellt att fundera över vad 

man faktiskt har där hemma. Efter att två grannar i Hage-

de i somras installerade minireningsverk genom företaget 

Tynningevatten har det funnits en del nyfikenhet och frå-

gor. Således bjöds Tynningevatten in för att informera 

kring diverse avloppslösningar. Mötet blev välbesökt och 

ungefär 30 personer samlades för att i en dryg timme ut-

över kaffe och bullar få höra om sådant som reningsverk 

med vattenklosett, självsortering och kompost, tvåkam-

marbrunnar och slamsugning, gråvatten och infiltrations-

anläggningar. Än är det dock ingen ko på isen, det finns 

gott om tid att informera sig då frågan kommer vara aktu-

ell ett par år framöver. Kommunens inventering väntas 

klar till 2020 men det skadar inte att börja tänka i tid. 

Informationsmöte angående avlopp 
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Föreningen har drygt 550 000 kronor i kassan 

och har i nuläget inga större utgifter inplanera-

de utan bryggfonden har kunnat ökas på. 

Bryggansvariga i styrelsen gjorde i mitten av 

juli den årliga besiktningen av bryggor och 

spänger som föreningen ansvarar för. Besikt-

ningsprotokoll upprättades och den underhålls-

plan som finns reviderades. Vid besiktningen 

konstaterades att det inte föreligger behov av 

några större åtgärder inom de närmaste två 

åren. 

Några mindre åtgärder har vidtagits: det avslut 

som saknats för nya träbryggan på Hagede 

gjordes färdig under sommaren och avlast-

ningsrampen har lagats. Vänthuset vid Hasselö 

brygga ska få ommålad dörr och vindskivor. 

Det är flera medlemmar som haft synpunkter på 

framkomligheten till Harö brygga då den del 

som går över berget vid Harö by är hal och sär-

skilt besvärlig under vintertid. Styrelsen kom-

mer därför att ta kontakt med markägarna för 

att diskutera vilka åtgärder som är möjliga. 

Förra årets diskussion om miljöproblemen när 

Cinderellabåtarna och Waxholmsbolagets båtar 

har liggetid vid Hagede brygga ledde till att 

Cinderellabåtarna sommaren 2016 la sin ligge-

tid vid Harö brygga. Styrelsen har inte fått någ-

ra klagomål om buller från boende nära Harö 

brygga men diskuterar fortfarande med dem om 

miljöpåverkan under liggetiden. 

Rapport från Styrelsen 

Som så ofta 

så sker en 

viss omsätt-

ning i kom-

positionen av 

styrelsen för 

Harö Hasse-

lö Intressefö-

rening. På 

sommarens 

årsmöte av-

gick dessut-

om några trotjänare, bland dem ordfö-

rande Björn Lindskog. Ett stort tack 

riktas till de som nu slutat och med det-

ta skulle vi också vilja presentera sty-

relsen som den ser ut i dagsläget. Vi 

ställde därför tre snabba frågor till med-

lemmarna i styrelsen och presenterar 

fyra personer här och fyra i nästa num-

mer. 1) Var bor du i HHIFs område?  

2) Vilken är din favoritplats i skärgår-

den? 3)Vilket är ditt bästa skärgårds-

minne? Vidare nedanför återfinns en 

kortare presentation av nya ordföranden 

Ulrika Dackeby. 

 

Dan Lindblom 

Nöttnäs 

Verandan på vårt nygamla hus 

När jag förlovade mig med Eva på 

Kattskär 

 

Axel Östlund 

Hagede 

Udden utanför Båtkroken varifrån man 

långt bort ser ett ensamt litet träd på en 

liten liten kobbe och sen hela vägen in 

till Djuröbron. Vacker bild. 

Specifikt kanske den dagen jag drog 

upp min första gädda. Vi hade flyttat 

hem efter två år utomlands och det för-

sta jag gjorde var att fiska med min 

kusin och på tredje kastet så högg det 

till. Den var inte så stor men absolut 

minnesvärd. 

Tommy Månsson 

Varghålet 

Min badklippa där jag startar dagen 

med ett dopp så ofta vädret tillåter. 

En sommarmorgon för några år sedan 

då jag satt ensam i min kajak en tidig 

morgon när solen gick upp, havet var 

kavlugnt, inte en båt eller människa i 

sikte, bara jag, havet och fåglarna. 

 

Ulrika Dackeby 

Nöttnäs 

Högt upp på berget mot Eknösundet. 

Där kan man spana ut mot Grönskär 

och ana det öppna havet. 

Det är nog de fina sommarmornarna 

när barnen var små och vi packade fru-

kostkorg och åkte ut till Alskär. Badade 

och åt frukost på de släta klipphällarna 

i morgonsolen. 

Nya styrelsen 

Ulrika Dackeby, ny Ordförande HHIF  

Hej! Jag heter alltså Ulrika Dackeby och har glädjen att vara ny 

ordförande i föreningen. Jag och min familj har haft hus i Nöttnäs 

sedan 1995. Dit kommer jag som fritidsboende med mina två söner 

Calle och Johan. Vi bor i huset där Allan Österman växte upp och 

där hans far Axel startade Harös första affär. Inne i Stockholm bor 

jag i Hammarby sjöstad i närheten av Henriksdal. Som billös är det 

praktiskt och enkelt att därifrån ta Värmdöbussarna till Stavsnäs. 

Ofta åker jag med Harö båttaxi men tar annars Waxholmsbåt till 

Hasselö och blir där hämtad av någon snäll granne. Ibland tar jag en 

lång skön promenad över ön från Harö brygga till Nöttnäs, vilket tar 

ca 45 minuter. 

Jag är jurist och arbetar för närvarande på Finansdepartementet, på 

budgetavdelningen. Jag var projektledare för förstudien till Fiber-

projektet och tog initiativ till att starta Harö Bredbandsförening och 

var ordförande första året. Har nu suttit i styrelsen för HHIF sedan 

2014. 

Ett stort intresse har varit att odla olika växter och att försöka för-

nya den fruktträdgård som en gång fanns. Det finns gott om sten på 

vår tomt så det har samtidigt blivit en form av naturträning. De ny-

inflyttade djuren på ön har tyvärr gjort det mycket mer tidkrävande 

och svårare att lyckas med odlingarna. Jag skulle hellre vilja lägga 

mer tid på måleri, som är en gammal hobby som jag skulle vilja 

återuppta. Hoppas vi ses i krokarna och tveka inte att hälsa i så fall! 

Styrelsen informerar 

Ritar och bygger hus på och runt Harö. 

Kontakta Erik Hedvall, 0736 - 40 25 18 

Annons: 
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Storm, turer och sjöslag. Många är 

rubrikerna som har beskrivit den så 

kallade Skärsgårdsupphandlingen. Det 

vill säga, upphandlingen av skärsgård-

strafiken av Stockholm Läns Lands-

tings trafiknämnd. 

 

Vid mötet i nämnden den 25 oktober 

utgick ärendet om inledande av upp-

handling. Dock föregicks det av en 

redogörelse för nämnden av förvalt-

ningschefen angående den fortsatta 

processen kring skärgårdsupphand-

lingen också kallad E29. Vid den här 

textens publicering hade protokollet 

för novembermötet ännu inte lagts ut. 

Redan 2013 var en upphandling på 

väg att dra igång men som stoppades 

av en blocköverskridande majoritet. 

När så den nya upphandlingen avslu-

tades i november 2015 fortsatte dess-

värre därefter problem av olika slag 

och ett allmänt stök. Upphandlingen 

som den var utformad delade upp tra-

fiken i sex geografiska områden och 

tre olika bolag vann uppdragen. För 

norra och södra mellanskärgården, 

områden B och D, vann TRSM Group 

1 AB som annars har varit ett bussbo-

lag. Därefteråt så överklagade förlo-

rarna i upphandlingen, fem olika par-

ter, däribland framförallt Stockholm 

Sjötrafik AB som tidigare drivit det 

mesta av trafiken. Överklagan gick till 

förvaltningsrätten som avslog över-

prövningarna senare under våren. Tre 

av parterna valde då att gå vidare till 

Kammarrätten som beviljade pröv-

ningstillstånd i två mål. 

 

Under tiden som de olika rättsproces-

serna pågick ingick trafikförvaltning-

en temporära uppdragsavtal med alla 

tre i upphandlingen vinnande parter. 

Avtalen var på ett år och säkrade trafi-

ken för säsongen. Det fanns yrkanden 

på att den temporära verksamheten 

snarare skulle bestått av förlängning 

av avtalen för de tidigare rederierna 

men så blev det inte. Dock förkunnade 

fövaltningsrätten att de funnit att de 

temporära avtalen ingåtts på otillåtna 

grunder men de ogiltigförklarades 

ändå inte med hänsyn för resenärerna. 

I och med detta har Stockholms Sjö-

trafik stämt landstinget på 6,5 miljo-

ner då de anser att de skulle tilldelats 

det temporära avtalet. 

I September kom kammarrättens dom 

som nu ger de klagande rätt men dess-

värre på sådana grunder att ingen på 

någon sida blivit nöjd. Rätten menar 

att upphandlingen i områden B, C och 

D (B och D är mellanskärgården) 

måste göras om då de vinnande rederi-

ernas ansökningar saknar vissa kom-

pletta dokument kring sjösäkerhet. 

Men de två motparterna Stockholms 

Sjötrafik och Ressel tycker istället att 

TRSM och Blidösunds (som vann och 

trafikerar områden A och C) ansök-

ningar saknat så mycket mer än så och 

borde helt ogiltigförklaras till förmån 

dem två istället. 

 

Dock så kom nu den 6 december be-

slut från Högsta förvaltningsdomsto-

len om att man inte ger prövningstill-

stånd och således skall en ny upp-

handling ske för områden B, C och D. 

Konkret så har alltså de temporära 

avtalen för områden A, E och F ersatts 

med de ordinarie om 12 år. Tillsvidare 

fram till i april löper de temporära för 

områden B, C och D samt att proces-

sen för en ny upphandling startar vil-

ken skall vara avslutad senast 15 april 

2019. Huruvida vi får vänta så länge 

och vad man gör under tiden vet nog 

endast gud och gammelgäddan men 

att trafiken ska gå som vanligt försäk-

ras av alla berörda. 

Nya turer i Skärgårdstrafiken  

Även i år delades Storö-stipendiet ut 

för upprätthållandet av öppna landskap 

bland de gamla betes- och odlingsäng-

arna i centrala delarna av ön. Mottagare 

är Lasse Olofsson som den 12 novem-

ber fick en målning av Pelle Östlund 

som ni finner kopia av i bild. Röjarhelg 

hölls den 27 mars i våras med god upp-

slutning i härlig stämning! 

Storö-stipendiet för  

öppna landskap 

Tips om en offentlig grupp på  
Facebook 
 

Om du är intresserad av gamla bilder 

och berättelser från förr i Stockholms 

skärgård så kan jag tipsa om en sida på 

Facebook som heter just ”Gamla bilder 

och berättelser från Stockholms skär-

gård”! Här kan du dela med dig av egna 

bilder och berättelser om hur det var 

förr i tiden i Stockholms skärgård. Bil-

derna ska helst vara från 80-talet eller 

äldre men nya kan få vara med om fotot 

är på ett gammalt föremål. Alla inlägg 

granskas av en grupp ansvariga och det 

som de anser inte passar på sidan tas 

bort. 

Vid det här laget känner nog de flesta 

också till gruppen Öbor Harö Storö, 

men om inte så är ett tips att även gå 

med där. Här blandas gamla och nya 

bilder med information, tips frågor och 

annat. Väl mött! 

Gamla bilder på  

Facebook 
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Harö Hasselö Intresseförening 

STYRELSE 

Kort om föreningen 

Harö-Hasselö Intresseförening har till syfte 

att tillvarata medlemmarnas intressen inom 

regionen. 

Föreningen ska förvalta Hagede, Harö och 

Hasselö bryggor med tillhörande anlägg-

ningar och verka för goda tillfartsvägar till 

bryggorna. 

Föreningen ska verka för goda kommunika-

tioner med allmänna färdmedel. 

Föreningen ska verka för god brand- och 

olycksfallsberedskap. 

Föreningen ska värna om en god miljö. 

Föreningen ger ut Harö-Nytt två gånger per 

år. 

Föreningens pg och bg 
Plusgiro 40 09 83-3 

Bankgiro 375-9701 

Behöver du få ut fyrhjulingen till ön?  

Trädgårdsmaskiner eller annat skrymmande gods? 

Min Arronet 23.5 CRW med 120 cm lastramp kan lasta det mesta som är svårt 

att få ombord på de ordinarie taxibåtarna. Hör av dig för bokning av transport.  

I samverkan med Harö Båttaxi och Krilles Skärgårdsverksamhet. 

Dan Lindblom  Harö-doktorn AB Nöttnäs, Harö   

dan@haro-doktorn.se / www.haro-doktorn.se / 070-391 48 48  

Annons: 

Harö Bredbandsförening har under flera år kämpat för att eta-

blera ett bredbandsnät i regionen. Nu är det mer nära än på 

länge – lite som ”nu eller aldrig”! 

 

Länsstyrelsen i Stockholm kommer under 2017 dela ut sista 

delen av pågående bidragsstöd till fiberutbyggnad för perioden 

fram till år 2020. Regelverket är starkt prioriterat mot fastbo-

ende hushåll och för att öka våra chanser söker vi nu bidrag 

tillsammans med Ornö, Nämdö, och Runmarö. Vi har bildat 

ett gemensamt aktiebolag där alla går in som lika ägare och 

har ett solidariskt ansvar att hjälpa varandra realisera. När ut-

byggnaden är klar återgår ägandet av näten till respektive före-

ning. 

 

Så nu är det hög tid för Dig att anmäla dig till Harö Bredband 

så att du kan få vara med i denna utbyggnad av vårt fibernät i 

vår! Vi projekterar efter våra anmälda och betalande medlem-

mar och planerar vårt jobb i vinter som att vi får bidrag denna 

gång – tillsammans har de 4 föreningarna nu största möjliga 

poäng! 

Vår plan är att starta bygget 2017 och vi kommer upphandla 

entreprenad tillsammans. Varje förening leder därefter sedan 

sin egen installation, vilket på ett bra sätt skapar lokal förank-

ring. För detta arbete krävs initiativ från oss som bor i området 

och vi är glada för alla som anmäler sig till att hjälpa till! 

 

Anmälan till föreningen sker bäst på sidan 

www.harobredband.se Har du frågor så vänd dig till någon av 

oss: Pia 070-982 82 76, Urban 070–593 03 85  

eller Björn 070-601 75 57 

Bredband till vår skärgård? 

Stort tack till er alla som skänkt så mycket till Harölop-

pisen genom åren! Alla pengar har gått oavkortat till 

Sjöräddningen eller Haröskola. Under åren 2009-2013 

gick 107,035 kr till Sjöräddningen och 2014-2016 har vi 

skänkt 59669 kr till Haröskola. Loppiskommittén väl-

komnar nya krafter som vill hjälpa till eller komma med 

nya idéer hur vi ska förbättra loppisen. Hör gärna av er 

om ni har frågor eller vill hjälpa till. 

Maj-Britt Pihl, Eva Bjurfors och  

Lotta Sjöberg (070 484 5283) 

Haröloppis 

http://www.harobredband.se

