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Kreativa grannskapet

Grattis Haröloppisen!

Nu duggar vårtecknen tätt….
Krukor och plantor, Nät och pallkragar jord och frön, allt
kånkas ut med hjälp av Waxholmsbolaget och starka
armar. Det skruvas och sågas skrapas och målas…
Har ni tänkt på hur mycken kreativitet som frodas på
våra öar. Det finns en massa intressen som också
kommer andra till del på olika sätt. Så många
specialintressen, öarna sjuder av olika aktiviteter.
Hos oss på Storö finns vår bagare Rolf Calissendorff
som på somrarna förser oss grannar med pinfärskt
bröd.
Här finns Tommy Lundqvist i Ladviken som sågar
hyvlar och filar på trä och skapar inläggningar, möbler,
hantverk av fantastisk lyster och trädoft.
På andra sidan ön i byn har vi familjen Östlund som
sen något år tillbaka hyr ut kajaker och tält till hugade
spekulanter för paddelturer i de bästa av paddelvatten.
Själv har jag en keramikverkstad som är sommaröppen
för försäljning av stengods, lergods av lera som jag
gräver upp i vår leriga vik, raku och svartbränning.
Öppnar vid midsommar.
Icke att förglömma Harö livs som skapat en kreativ oas
med fina råvaror, servering, underhållning yoga och
även föredrag under den sommaröppna perioden.
Götes välgjorda vättar icke att förglömma.
Sen finns det kreativa målare och konstnärer i familjen
Östlund och säkert också på andra håll i vår del av
arkipelagen. Och författare, Thomas Wängsös fina
Haröbok som exempel. Finns andra som skriver här
ute? Det vore roligt att få veta lite mer vilka aktiviteter
som finns härute som jag inte har fått med. Det är
kanske dags att skapa en Harö Hasselö
kulturförening??? Kanske skapa gemensamma event
och visa upp vad vi producerar? På Harödagen till
exempel??
Vid pennan (datorn) Catharina Horn

I år är det tionde året i följd som Loppmarknad och
Auktion hålls i samband med Harödagen. All förtjänst går till välgörande ändamål och sammanlagt
har man till dags dato samlat in hisknande
187,000kr! Av dessa har över 100,000kr gått till
sjöräddningen och dryga 80,000kr till Harö Skola
där man bl.a. kunna finansiera en bod med toalett
och förråd, en länspump för det vatten som samlas
under huset och en källardörr och luckor. Vilken
fantastisk insats! Stort tack till Maj-Britt, Eva och
Lotta samt alla som hjälpt till under åren och som
skänkt liksom köpt saker. Och välkomna i år för
10e året i rad!
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Bättre tillgänglighet till Harö brygga
Stekhet arbetsdag när Harö-borna slöt upp för att
förbättra gångstigen mellan byn och bryggan.
Gammal som ung och dubbelt så många fler än
förväntat ägnade en solig lördag till att skyffla, kånka och kratta grus, bära stenar och vatten, såga
bräder och snickra trappsteg. Ett uppdrag som
HHIF åtog sig på årsstämman 2017 då föreningens
syfte bl a är att verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor och för att minska risken för
olycksfall.
Tack till alla som deltog och särskilt till Erik och
Erik som ägnade både lördag och söndag åt den
fina trappan!

Styrelsen informerar

Rapport från styrelsen
Styrelsens arbete under det gångna året har till stor del handlat om att genomföra de två uppdrag som senaste
årsmötet gav oss; dels åtgärder för att minska bestånden av mufflonfår och dovvilt och dels åtgärder för att
göra det lättare att ta sig fram på stigen mellan Harö brygga och Harö by. Resultaten av dessa arbeten har löpande rapporterats på hemsidan och vissa resultat redovisas också på annan plats i denna tidning. Dessa arbeten har förutom styrelsens medlemmar involverat ett stort antal föreningsmedlemmar som jag vill passa på
att tacka för deras insatser.
En annan viktig fråga som engagerat många av oss under året är den s.k. Horsstensleden som nu dykt upp i
ny skepnad. Föreningen har avlämnat remissvar på förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
där vi kraftfullt argumenterar för att regeringen kastar denna vansinniga ide i papperskorgen. Vi har också kompletterat vårt remissvar med enskilda brev till berörda statsråd.
Under förra verksamhetsåret drabbades Harö brygga av en skada som åtgärdades och bekostades av de som
orsakat denna. I samband med reparationen beslöt föreningen att byta ut fenderdäcken såväl på Harö brygga
som på Hagede brygga och avtal slöts med den entreprenör som ombesörjde reparationen. Tyvärr utfördes
aldrig detta arbete i höstas men företaget har lovat att genomföra arbetet under denna sommar. Ett arbete som
dock blivit utfört under året är att lägga på nytt plåttak på vänthuset i Hagede.
Föreningens ekonomi är fortsatt god så länge vi inte får stora oförutsedda utgifter på bryggorna. Under året har
föreningens kassa ökat med knappt 30 tkr och föreningens tillgångar är nu samlade dels på ett räntebärande
konto hos SBAB, dels på ett ”betalkonto” hos Plusgirot.
Antalet medlemmar i föreningen har under de senaste tio åren varit relativt konstant runt 250 men antalet registrerade individer (familjemedlemmar, husdjur m.m.) har ökat med över 30%.
Slutligen önskar jag alla medlemmar en riktigt skön sommar!
Tommy Månsson

Vilträkning

Grovsopor

Annons:

Lördag 21/7
Hagede 10:00-12:00
Harö 12:30-14:30
Hasselkobben 15:00-16:00
Söndag 22/7
Hasselö 13:30-14:30

Den planerade vilträkningen på Harö och Storö tog plats den 12
maj. Inför övningen hölls ett informations- och planeringsmöte
den 21 april med Jon Fjärdhäll som driver jordbruk på Nämndö
och även är Skärgårdsstiftelsens tillsynsman där. En utförlig redovisning har publicerats på www.hhif.se. HaröNytt bad en av deltagarna vid räkningen, Annika Nylén, att berätta lite om upplevelsen.
-Det första som möter mig när jag kommer upp för backen mot Harökasen är två par bruna ögon som tittar intensivt på mig. Det är en mufflontacka med sitt lamm som blev störda i sitt betande när jag kom. Mitt uppdrag
som vilträknare började med två mufflon och slutade tre timmar senare med att jag hade sett minst 15 stycken
till, tror jag. Att räkna ljusbruna får i en skogsbacke med massor av buskar och träd är inte helt enkelt. Råden
om att ta med kaffe och sittunderlag uppskattas, även om kvällen var ovanligt ljummen blev jag ganska kall om
både händer och fötter efter en stund. Även om många på både Harö och Storö säger att fåren inte är lättskrämda så uppskattade de inte att jag satt där och tittade på dem. Vid flera tillfällen under kvällen står fårtackor och stirrar på mig samtidigt som deras lamm skuttar upp och ner bland stenar och buskar. Efter drygt två
timmar kommer tolv får springandes på rad förbi mig, de kanske är på väg mot Båtkroken. Sen blev det tyst
och stilla och jag beslutar mig för att se om de har tagit sig upp mot kasen. På kasen är det också lugnt och jag
avslutar lördagskvällen med att njuta av solnedgången och den fantastiska utsikten mot Grönskär och hela
skärgården.
2 HARÖ-NYTT NR. 42, 2018

Harö Bredband
Fiberkabeln avancerar.
Bygget av bredbandsnätet fortskrider enligt plan rapporterar Harö bredband. All sjökabel är på plats, trots det
under vintern tidvis svåra isläget. Större delen av grävarbetet är slutfört och nu vidtar jobbet med luftledningen.
Parallellt pågår återställning och slutbesiktning av grävarbetet. Grundidén är förstås en så diskret dragning som
möjligt.
Många som tecknat sig för anslutning till nätet har fått skyltar utplacerade intill fastigheten. Skyltarna markerar
överlämningspunkter och får inte flyttas. Det är från den punkten fastighetsägaren själv får ta sig fram till huset.
Information om hur det ska gå till samt material kommer föreningen att tillhandahålla. Har du synpunkter på
placeringen av skylten kontaktas projektledaren Caroline 073 3889621el caroline.runsten@skargardsnatet.com
I samband med luftledningsarbetet efterlyser föreningen hjälp med arbetsinsats från medlemmarna. Likaså när
det närmar sig den slutliga förläggningen av kabeln in till de fastigheter som tecknat sig för bredband. Det finns
de som av olika skäl inte kan göra det arbetet själva. Vidare finns ett stort behov av inkvartering av arbetsstyrkan som utför dragningen av luftledningen.
Kontakta Pia Södergren 070 9828276el ordforande@harobredband.se om du/ni på något sätt kan hjälpa till.
För dig som fortfarande inte anslutit dig till Harö bredband finns fortfarande en liten möjlighet att gå med till subventionerad kostnad. Ni som redan är med prata med grannarna så att de också är med på tåget nu.

Annons:

Jordgubbspojken
En varm och solig dag, sommaren 1945, klev för första gången Lennart
Olofsson iland på Harö. Han var då 14 år gammal och hade sommarlov från
Matteusskolan inne i Stockholm. Hans lärare Valter Andersson hade sett att
pojken behövde sysselsättning och givit honom sommarjobb med
jordgubbsplockning på åkrarna vid Ramborgs och bredvid insjön på Harö.
Lennart förälskade sig omgående i livet på ön med arbete på fältet om
dagarna och lek med de nya kamraterna, däribland Ulla Wängsö och Ingegerd
Larsson. Åren gick och Lennart fortsatte att komma tillbaka varje sommar.
Lennart var en skötsam naturälskare, duktig på att smida i trä som alltid bar
sin kniv och gillade att tälja saker. Efter att han läst klart skolan fortsatte
Lennart att komma till Harö och för att tälta någon vecka om sommaren.
Senare skaffade han sig en liten motorbåt och tuffade från sitt hem i Tyresö
upp till Harö och lade sig i badviken. Kanske var det minnena av doften av
jordgubbar om kvällen när dagens skörd skulle lastas på färjan eller
fikastunderna hos Ingegerd och Ulla som minde honom om hans glada
barndomsdagar på Harö. Varje år återvände Lennart. 1993 invigdes spången
som förenklar promenaden från Harö brygga in till byn. Lennart graverade ett L
och satte ett jack i träet. Sista gången Lennart Olofsson besökte Harö var i juni
2016 och för ett år sedan i mars gick han bort. I hela sitt liv höll Lennart en
särskild kärlek till Harö som han fäst sig till så starkt den där sommaren 1945.
Det blev 24 jack i träet och ett fäste som lever vidare.

Harö Livs öppnar den 16 Juli
Kl 12:00 och har öppet varje
dag hela sommaren 11 - 18,
men torsdag före
midsommarafton öppet till 19.
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

Annons:

Ritar och bygger hus på och runt
Harö.
Kontakta Erik Hedvall, 0736 - 40 25
18
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Harödagen – lördag den 21 juli!
Som traditionen bjuder arrangeras Harödagen i ett
samarbete mellan Harö Livs & Kök, Föreningen Gaffel
& Spri samt loppisarrangörerna Maj-Britt, Eva och Lotta.
PÅ HARÖ LIVS & KÖK BRYGGA Affären har öppet
hela dagen, Harö Livs & Kök serverar fika och mat som
vanligt. Dessutom finns korv och strömning på grillarna
hela dagen.

Kallelse till årsmöte i HHIF 2018
Härmed kallas alla medlemmar i Harö Hasselö
Intresseförening till vårt årsmöte i Harö skola
söndagen den 8 juli kl. 10.00. Har du idéer om
förbättringar, förändringar eller förnyelse ska du
absolut skriva en motion. För att styrelsen ska
kunna behandla den måste den vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Annons:

LOTTFÖRSÄLJNING Försäljning av lotter med fin-fina
priser
AUKTION & LOPPIS Bästa loppisen i skärgården till
välgörande ändamål. 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. 14.00 och beräknad målgång är ca kl.
15.30 med prisutdelning ca 15 min efter det att sista
båten gått i mål.
KVÄLLEN Som vanligt avslutas Harödagen med att
Harö Livs & Kök serverar middag på bryggan (från ca
kl. 17) med levande musik! Ingen förbokning behövs
men meddela gärna affären ändå om ni har möjlighet.
Hjärtligt välkomna hälsar arrangörerna!

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.

Föreningens pg och bg
Plusgiro 40 09 83-3
Bankgiro 375-9701
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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

Harö Hasselö Intresseförening
STYRELSE
ORDFÖRANDE
Tommy Månsson
Mobil 070-695 33 60

REDAKTÖR HARÖNYTT

LEDAMOT

Axel Östlund
Mobil 070-918 42 39

Annika Nylén
Mobil: 076-121 29 12

KASSÖR & MEDLEMSREGIS- BRYGGANSVARIGA
TER
Dan Lindbolm, Hasselö
Mobil 070-391 48 48
Åsa Lundholm Hedvall

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Mobil 070-742 08 67

REVISORER

SEKRETERARE

Ingela Granberg, Harö
Mobil 070-783 76 74

Dan Lindblom
070-391 48 48

Pär Dehlin, Hagede
Mobil 070-827 27 05

Föreningen ska värna om en god miljö.
Föreningen ger ut Harö-Nytt två gånger per
år.

Behöver du få ut fyrhjulingen till ön?
Trädgårdsmaskiner eller annat skrymmande gods?

WEBBANSVARIG
Staffan Westbeck
Mobil 070-399 65 72

Distribueras till samtliga medlemmar i Harö Hasselö Intresseförening.
• Ansvarig utgivare: Tommy Månsson • Produktion och tryck: Hagavillan, Waxö Omsorg AB, Hagavägen 22, Solna

Tommy Månsson Hagede
Lena Ekecrantz
Mobil 073-936 18 26
Åsa Ekman
Mobil 070-636 72 85
SUPPLEANT Mica Wänseth

