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Tidigt i mars tog Länsstyrelsen beslut om att bevilja 

projektbidrag för bredbandsutbyggnad till Stockholms 

Skärgårdsnät AB som delägs av Harö Bredband 

Ekonomisk Förening. Bidraget är på 57,5 miljoner 

kronor och täcker ca 60% av kostnaderna för utbyggnad. 

Efter att föreningen inte tilldelats bidrag vid förra 

försöket för ett par år sedan gick man inför denna 

omgång ihop med Runmarö, Nämdö och Ornö 

bredbandsföreningar och bildade ett gemensamt bolag 

som därmed omfattar fler fastigheter och fler bofasta. 

Just nu är det viktigt att anmäla sitt intresse, inom kort 

drar byggandet igång för att senast stå klart 30 september 

2020. Desto fler som ansluter sig desto mer förmånliga 

blir omkostnaderna. Om du redan har bestämt dig så tala 

gärna med närmsta grannen också.   

Efterlysning! 
Föreningen söker personer som kan vara behjälpliga i 

arbetet. Det behövs hjälp med att förmedla information 

och helst behövs det ’områdesansvariga’ som kan ta lite 

extra ansvar i sin närmaste omgivning.  

Mer information finns på www.harobredband.se 

Beslut om stöd för utbyggt  

bredband 

Sista helgen i maj bjöd på 

härligt väder och fint besök. Både allas vår uppskattade 

stamgäst Sofia Linnéa och Briggen Tre Kronor lät bjuda 

sin skönhet och närvaro vid affärsbryggan 

Finbesök i viken 

I början av juni tog landstingets Tillväxt- och 

regionplanenämnd beslut om en ny Landsbygds och 

Skärgårdsstrategi. I ett första steg går nu strategin ut på 

remiss t.o.m 2 Oktober och sedan förväntas den antas i 

fullmäktige under 2018 för att implementeras de kommande 

12 åren. Strategin skall verka som ett fördjupande och 

kompletterande dokument till den Regionala 

Utvecklingsplanen För Stockholmsområdet (RUFS) 2050, 

vilken också är under framtagning, och som stärker 

genomförandet för landsbygds- och skärgårdsfrågorna. 

Strategin antar en indelning av landsbygden i tre delar där 

områden med 5–15 minuters restid till närmaste tätort med 

fler än 3 000 invånare räknas som tätortsnära landsbygd, 

medan områden med 15–45 minuters restid räknas som 

landsbygd och områden med mer än 45 minuters restid 

räknas som glesbygd. I Stockholms län faller endast öar utan 

bro under kategorin glesbygd och kallas därför skärgård i 

strategin. Vidare har strategin identifierat fyra generella 

”insatsområden:” i) Förbättra tillgängligheten, ii) Stärk det 

lokala näringslivet, iii) Utveckla levande lokalsamhällen, iv) 

Utveckla natur, kultur- och rekreationsvärden. Dessa 

appliceras sedan på de tre områdestyperna för framtagandet 

av fyra prioriteringarn. För skärgården lyder dessa som 

följer: 

Förbättra tillgängligheten genom bland annat möjligheter 

att kombinera olika transportslag, främja mobilitetstjänster, 

modernisering och integrering av skärgårdstrafiken med det 

övriga kollektivtrafiksystemet, utveckla system för sjötaxi 

och hyrbåtar, förbättrad mobiltäckning och utbyggnad av 

snabbt bredband till alla fast bebodda öar. 

Stärk det lokala näringslivet genom bland annatatt 

underlätta generationsväxlingen inom näringslivet, utveckla 

de gröna näringarna, utveckla nya produkter och erbjudanden 

för en förlängd besökssäsong, utbyggnad av snabbt 

bredband, säkerställ smarta lösningar för godstransporter, 

samt miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag. 

Utveckla levande lokalsamhällen genom bland annat att 

fokusera på möjligheten att skapa hyresrätter, 

trygghetsboenden och äldreboenden på kärnöar. Utveckla 

och marknadsför livsstilsboenden för nya målgrupper och 

bredda bostadsmarknaden. 

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden genom 

bland annatatt utveckla rekreation och turism med fokus på 

en säsongsförlängning, öka tillgängligheten till stränder, 

utred målpunkter för besöksnäringen för att minska 

belastningen i känsliga områden och restaurera och vårda 

kulturlandskapet i den inre skärgården och i 

mellanskärgården. 

Mot en ny strategi för skärgårdens 

glesbygd 

Foto: Tomas Åkerman 

http://www.harobredband.se
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En godsfärja ägd av Ressel Rederi 

AB skadade Harö brygga i mitten 

på maj. Rederiet har anmält skadan 

och en skadebesiktning har utförts. 

I skrivande stund ligger ärendet hos 

deras försäkringsbolag. De har 

lovat att återkomma till HHIF så 

snart ett beslut är fattat och när 

reparation kan ske. HHIFs 

förhoppning är att processen inte 

blir allt för utdragen.  

Vi kände viss oro för att skadan 

kunde förvärras och Sjöblick som 

driver Waxholmsbolagets 

trafikledning har gått ut med 

information till både 

Waxholmsbolaget och 

Cinderellabåtarna att södra sidan 

inte ska användas för tillägg förrän 

skadan är åtgärdad. 

Harö brygga skadad 

Staffan Westbeck 

Längst in i viken på östra 

Hasselö 

Stora Nassa 

Ett fint minne i närtid är 

från Hamnskär i 

Lygnaskärgården strax norr 

om Svenska Högarna. Vi 

blev spontant bjudna på vin 

och samtal med några öbor 

om kvällen som berättade 

om livet så långt ut i 

ytterskärgården. De 

berättade bland annat att vi 

nu i slutet av säsongen var 

nummer 22 som övernattat 

Presentation styrelse 

Styrelsen informerar 

I förra numret gav vi en kort presentation av halva styrelsen. Här 

återfinns den andra halvan och även de har fått svara på frågorna 

1) Var bor du i HHIFs område?  

2) Vilken är din favoritplats i skärgården?  

3)Vilket är ditt bästa skärgårdsminne? 

Åsa Lundholm Hedvall 

Harö by 

Sitter gärna på verandan i 

Vendelastugan 

Så många minnen, 

skärgården förknippar jag 

med roliga sommarlov, 

samvaro med nära och 

kära, hav och äventyr! 

Per Niring 

Lisslö 

Lisslö 

Sommaren 94 jobbade jag mitt 

sjunde och sista år på Harö 

Livs. Jag satte uppe hela 

nätterna och såg hela fotbolls 

VM och jobbade sedan hela 

dagarna i butiken. Det var 

varmt och jag var lite 

avundsjuk på de som var lediga 

och fick äta glass. Ett annat kul 

minne är från 80-talet när 

finkammade botten i vår vik 

efter tomflaskor som folk 

kastat. Vi hittade över 100 

stycken. 

Charlotta Sjöberg 

Varghålet 

Bryggan i solen 

Bästa minne var skoterturen i 

strålande solsken ut 

till  ytterskärgården en härlig 

vinterdag, ones in a lifetime! 

Grovsophämtning sommaren 2017: 

Lör 22/7 

Hagede brygga 1 0:00 – 12:00    

Harö brygga 12:30 – 14:30    

Hasselkobbens brygga 15:00 – 16:00   

Sön 23/7  

Hasselö brygga  13:30 – 14:30    

Föreningens bryggfond har kunnat fyllas på ytterligare 

och totala tillgångar är idag ca 600 000 kronor. 

Styrelsen arbetar aktivt för att den skada som färjan 

Queen har förorsakat på Harö brygga ska åtgärdas så 

snart som möjligt, se mer info i separat artikel. 

Som nämndes i förra numret så är det flera 

medlemmar som haft synpunkter på framkomligheten 

till Harö brygga då berget är halt vintertid vid Harö 

by. Styrelsen har haft en inledande kontakt med 

representant för markägarna och kommer att ta fram 

ett konkret förslag för att om möjligt kunna enas med 

de berörda markägarna. 

På möte i Skärgårdsrådet kom frågan upp om 

"importerade" djur till öarna och de problem som de 

kan förorsaka natur och boende. Representant från 

Nämdö berättade om den målinriktade jakt som 

tillsynsmannen där leder för att minska hjortstammen 

rejält. Mer information kan läsas på www.namdo.nu 

(Nämdö hembygdsförenings tidning). 

Rapport från Styrelsen 

Foto: Per Niring Foto: Per Niring 

http://www.namdo.nu
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Ritar och bygger hus på och runt 

Harö. 

Kontakta Erik Hedvall, 0736 - 40 25 

18 

Annons: 

Det händer en del, om än i varierande takt, kring 

infrastruktur och kollektivtrafik i vår del av skärgården. 

Den här sommaren körs Nord/Sydlinjen sin tredje och 

sista sommar. Därefter ska projektet utvärderas för 

eventuell fortsättning. Nytt för i år är att turen passerar 

Sandhamn. Därmed går den mellan Nämdö, Sandhamn 

och Möja ute i våra trakter på sin tur mellan Nynäshamn 

och Arholma. Linjen kör mellan 19 juni – 20 augusti 

och tidtabell finns bl.a. på Waxholmsbolagets hemsida. 

Skärgårdstrafiken fortsätter som tidigare efter att 

landstinget godkänt ett interimavtal för kommande år. 

Detta då den generella upphandlingen måste göras om 

samtidigt som det bolag som tidigare tilldelats trafiken 

rekonstruerats. 

Från och med 2018 kommer man kunna åka med 

Waxholmsbolaget på sina SL periodkort under 

lågsäsong. För den som har månads- eller årskort med 

SL kommer man under vinter, vår och hösttidtabeller 

kunna åka som på andra färdmedel med Storstockholms 

Lokaltrafik. 

Detaljplaneprocessen för Stavsnäs hamn är nästintill 

klar. I enlighet med Värmdö kommuns översiktsplan har 

planering för hamnen pågått sedan sex år tillbaka. 

Detaljplanen förväntas klubbas på fullmäktige i närtid 

och innebär bl.a. nya bostäder, en avskild godshamn, 

nytt torg, ny service och mer parkering. Planhandlingar 

finns tillgängliga på varmdo.se. 

Stavsnäs Hamn och Skärgårdstrafik 

Den långa sommaren. En populärkulturell referens som kanske går hem hos vissa. Det 

är sällan så mysigt att krypa upp i soffan eller slå sig ned på verandan som på regniga 

sommardagar eller mörka vinternätter. Det är sådana stunder som ofta sätter sig direkt 

på den melankoliska och nostalgiska nerven för att återuppliva känslor och minnen 

långt senare i livet. Vissa tar fram kortleken och spelar ett parti av något populärt spel 

såsom Plump, Chicago, Whist eller Dam. Många är varianterna man kan välja på. 

Andra gillar kanske bättre att grotta ned sig i en historiebok eller slukas upp av en 

spännande roman medan vissa gillar bäst att slå på en bra film och sjunka ner under 

filten. Nya tider ger dock nya möjligheter. I våran stuga debatteras det mycket om att 

sitta inne kontra vara ute och datorerna, paddorna och telefonernas inflytande. 

Diskussionen fördes dock lika livligt när jag var barn, innan internet, men nog höll vi 

oss ute och hittade på allt möjligt för det mesta. Jag tror (och hoppas) att 

digitaliseringen inte nödvändigtvis kommer göra oss mindre aktiva när vi är ute i 

skärgården. Istället får vi se vilka utökade möjligheter vi kan finna oss. Bättre 

möjligheter att arbeta och ta del av e-service liksom att numera på regniga dagar, när 

VHS och DVD inte längre är modernt, se på någon TV-serie eller idrottsevenemang via 

nätet. I mitten av denna sommar har en ny säsong av en populär TV-serie premiär. 

Serien utspelar sig i en fantasivärld av medeltidskaraktär där naturen och klimatet styrs 

av magiska krafter. Snart kommer vintern men den senaste sommaren har sträckt sig 

över tio år. I Sverige och ute i skärgården var det nu fyra år sedan vi hade en riktig 

vinter. Enligt vissa är det också magiska krafter som styr den cykeln. Oavsett vad man 

tror på så gör vi nog bäst i att ta hand om varandra och ta hand om naturen. Ha en 

trevlig sommar och njut av alla dagar, oavsett väder! 

Harö Livs öppnar Lördagen 

den  17 Juni Kl 12:00 och har 

öppet varje 

dag hela sommaren 11 - 18. 

Midsommarafton 10 - 13. 

Kvällsservering vissa kvällar i 

veckan kommer att anslås 

separat, se 

Facebook, www.harolivs.se  

eller anslag på affären. 

Välkomna till en sommar med 

Harö Livs, Kirsten, Urban o 

Mats 

Krönika 
Annons: 

Försommarkväll i Hagede Foto: Axel Östlund 

http://www.harolivs.se/


Distribueras till samtliga medlemmar i Harö Hasselö Intresseförening. 

• Ansvarig utgivare: Ulrika Dackeby • Produktion och tryck: Hagavillan, Waxö Omsorg AB, Hagavägen 22, Solna 
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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 

anläggningar och verka för goda 

tillfartsvägar till bryggorna. 

Föreningen ska verka för goda 

kommunikationer 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 

Kallelse till årsmöte i HHIF 2017 
 
Härmed kallas alla medlemmar i Harö Hasselö 
Intresseförening till vårt årsmöte i Harö skola 
söndagen den 9 juli kl. 10.00. Efter den ordinarie 
stämman blir det lite information om aktiviteter 
på gång inom Harö-området samt sedvanligt 
fikamingel!  

Som traditionen bjuder arrangeras Harödagen i ett samarbete 

mellan Harö Livs, Föreningen Gaffel & Spri samt 

loppisarrangörerna Maj-Britt, Eva och Lotta. 

 

PÅ HARÖ LIVS BRYGGA 
Affären har öppet hela dagen, Harö Café serverar fika och 

mat som vanligt. Dessutom finns korv och strömning på 

grillarna hela dagen. 

 

LOTTFÖRSÄLJNING  
Försäljning av lotter med fin-fina priser  

 

AUKTION & LOPPIS  
Bästa loppisen i skärgården till förmån för bygge av bod på 

Harö Skola tomt. Inlämning av saker till loppis och auktionen 

sker kl. 9 – 11. Maj-Britt , Eva och Lotta hälsar och 

uppmanar alla att skänka saker och ting! Loppisen öppnar kl. 

12 och auktionen hålls efter kappseglingens prisutdelning. De 

vill gärna få förslag på hur de kan utveckla loppisen till något 

ännu bättre. 

  

GAFFEL & SPRI KAPPSEGLING  
för allmogebåtar: Starten går kl. 13.30 och beräknad målgång 

är ca kl. 15.00 med prisutdelning ca 15 min efter det att sista 

båten gått i mål.  

  

KVÄLLEN  
Som vanligt avslutas Harödagen med att Harö Livs serverar 

middag på bryggan (från ca kl. 17) med levande musik! 

Bokning och betalning sker i affären under dagen. 

Hjärtligt välkomna hälsar arrangörerna! 

Harödagen  – lördag den 15 juli! 

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: 


