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HARÖ-NYTT
Information till medlemmarna i Harö-Hasselö Intresseförening

Stormen
5 april 2003
Harö Hasselö Intresseförenings
sekreterare Staffan Norlander,
Hasselö berättar här om den stora
vårstormen den 5 april 2003 då
Waxholmsbolaget inte kunde gå
från Stavsnäs...
Minnet börjar snabbt avklinga, så
jag vill gärna påminna er med denna
skildring av en episod från Hasselö.
Planeringen började den 15 mars, då
jag inbjöd min bror från Halmstad att
tillbringa några vårdagar på Hasselö.
Jag hade just övervintrat för andra året
i ensamhet på mitt drömställe och
såg fram emot att träffa människor.
Vi passade således på att invitera två
kusiner, Klas-Göran och Lars-Gunnar, som min bror och jag nästan inte
träffat sedan barndomen.
Just den 5 april skulle Klas-Göran
och Lars-Gunnar ta Waxholmsbåten
från Stavsnäs klockan 15 till Hasselö
där min bror och jag ordnat kräftskiva
med mängder av tillbehör. Allt var
dukat och klart, sängar bäddade osv.
Nordanvinden var hård och hela
Kanholmsfjärden skummade. Mitt
hus ligger i lä för nordan så vi tänkte
inte mer än att visst blåste det duktigt
och det har ju hänt förr...
Klockan 15.05 ringde telefonen.
Kusinerna var i Stavsnäs och hade
just fått veta att Waxholmsbolaget
ställt in 15-turen! Jag trodde knappt
att det var sant och erbjöd mig förstås
att ordna med annan båt. Alla, som
jag ringde nobbade! Faktum:Det blev
ingen kräftskiva för mina kusiner
– otroligt! Det var bara att frysa in
igen och en del kunde min bror och
jag äta upp. Så snopet!
Senare fick vi veta att det blåste
över 30 m/sek och att det gick grov
sjö, så det hade varit farligt att ge sig
ut. Vi fick också veta att kusinerna
Forts på sid 2

Hot om stopp för affären
resulterade i krismöte

Sextio personer hade trotsat regn och rusk lördagen den 3 maj och samlats
till krismöte i Erik Lindströms båthus på Gummerholmen.
Sedan nuvarande arrendatorn
kunde meddela att hon kommer att
av Harö Livs, Christine Weerén,
ha affären öppen som vanligt från
via anslag på bryggorna medKristi Himmelfärds-helgen. Under
delat att affären troligen inte
sommaren kommer affären att ha
kunde hålla öppet i sommar
öppet som tidigare somrar, dvs alla
hade ett sextiotal personer kom- dagar i veckan.
mit till det krismöte till vilket
Bakgrunden till larmet om affärsHarö Hasselö Intresseförening
stopp var en inspektion av avlopp
kallat. Mötet hölls den 3 maj
och kylanläggning som de kommui Erik Lindströms båthus på
nala myndigheterna gjort sommaren
Gummerholmen.
2002. På myndigheternas hot om indragna tillstånd följde förhandlingar
Nu löstes den akuta krisen upp dagen mellan arrendatorn Christine
Forts på sid 2
före mötet och Christine Weerén

Läs mera inne i tidningen om:

Haröbor
på resa i
Brasilien
– Sidan 2 –
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Flytande
återvinning
i sommar
– Sidan 3 –

Hatt från Ponta Negra
förevisas i sommar!
Harö Livs kommer att ha öppet som
vanligt i sommar!
Forts från sid 1:

Harö Livs...

Weerén och ägaren Agneta Sjöberg
och i det låsta läge som uppstått ansåg
föreningens styrelse det bäst att kalla
till ett informationsmöte. Tanken var
att man skulle diskutera möjligheten
att bilda en andelsförening eller hitta
någon annan form att driva Harö
Livs vidare.
Sedan det visat sig att myndighetshotet gällt restaurangverksamheten,
inte butiken, blir det alltså fortsatt
verksamhet i Harö Livs.
På mötet som leddes av föreningens ordförande Lasse Östlund
fick föreningens styrelse beröm för
kraftfullt och snabbt agerande. Mötet
blev också en manifestation av att
alla är intresserade av att det finns
en affär i Harö-området.
Lasse Olofsson informerade på
mötet om att han kommer att sluta
som postombud till hösten. Den
som är intresserad av att ta hand
om postväskan tisdagar och fredagar
kan höra av sig till Lasse.Under sommaren kommer posten som tidigare
till Harö Livs.
DUMPNING AV LERA
Information lämnades också om den
dumpning av lera i Kanholmsfjärden
som Stockholms kommun planerar.
Dumpningen omfattar cirka 150.000
ton lera och skall ske på företrädesvis
haröbors vatten över ammunitionstippningsplatsen öster om Harö. Projektet som har väckt mycket starka
protester skall nu miljöprövas.
BREDBAND?
Det är tänkbart att Harö-området
inom kort kan få en ny typ av trådlöst
bredband för datakommu-nikation.
Vid en förfrågan svarade 27 av de 60
närvarande att de var intresserade av
bredband förutsatt att kostnaderna
blir desamma som för en lägenhetsuppkoppling.
Gunnar Svensson

Gulli Löfgren berättar här om en
resa till Brasilien hon och hennes
man Kjell samt Sigge Hultgren
nyligen gjort. För Sigge var det
extra spännande eftersom han var
ute på sin första utlandsresa.
En vacker vårdag i mitten av mars
var vi redo, Sigge, Kjell och jag. Arlanda – Lissabon över Köpenhamn
gick strålande liksom övernattning
och följande dags sightseeing i Lissabon.
På eftermiddagen skulle vi äntligen
vara på väg till resans mål, Brasilien.
Men flyget var inställt på grund av
tekniskt fel! Vi bussades till ett hotell med ett vagt besked om att det
troligen skulle bli avfärd klocklan 8
näsa dag.
Det stämde och vi anlände till
Recife på eftermiddagen. Då vår
slutdestination var Natal försökte vi
få inrikesflyg dit och det hade gått

De vackra flickorna i Ponta Negra
fångade som synes Sigges intresse.
Forts från sid 1:

Stormen 5 april 2003...

planerat att inte komma hem förrän
nästa dag så deras barn hade FF och
naturligtvis fest hemma. Alltså blev
det till att kinesa hos en syster efter
återresan från Stavsnäs.
Jag hoppas fortfarande få träffa
mina kusiner inom överskådlig
framtid.
Med förhoppning om måttliga
vindar och en fin sommar!
Staffan Norlander
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Sigge med sin Ponta Negra-hatt.
bra om vi väntat till midnatt! Ut med
Kjell (som inte talar portugisiska) till
den lokala taximarknaden. I tron att
det är cirka 20 mil prutar han friskt
vilket resulterar i att vi får en kille som
är villig att köra oss för 100 USD.
Resan är inte nycket att orda om,
landskapet bestod mest av sockerrör.
Efter cirka 20 mil började vi titta
efter Natal – då dyker det upp en
skylt som talar om att det är 13,9
mil kvar. Resan blev inte så dyr som
vi befarat.
Äntligen framme. Sen följer dagar
med strand, bad, diverse utflykter,
härliga middagar, roliga människor
och ett antal Caiprihinas. En dag
bjöds vi på lunch hos ”Ludde” och
Marlene (hotellägare i Ponta Negra),
fantastisk mat och vackra flickor.
Vid en av våra utflykter inhandlade Sigge en Ponta Negra-hatt som
han kommer att uppvisa på Harö i
sommar!
Vi hade en fantastisk semester och
Sigge som var ute på sin allra första
tur njöt kungligt. Pousada Estacao
del Sol där vi bodde jättebilligt drivs
av Nevis som pratar utmärkt svenska
– hon har bott i Sverige och är gift
med svenske Lars.
Hemresan var tråkig. VIVA BRAZILIA!
Gulli Löfgren

En flytande återvinningscentral
kommer till bryggorna 14–15 juni
Den modell för grovsophämtning i skärgården som introducerades förra året – i stället
för att sopberg byggdes upp
under flera veckor fick grovsopor endast lämnas under några
timmar en speciell dag – utvecklas ytterligare i år. Nu tar man
också emot farligt avfall och viss
mängd byggavfall i en flytande
återvinningscentral.

Grovsopkampanjen är en service
till permanent- och fritidsboende i
skärgården där det inte finns återvinningscentraler i närområdet. De
boende på öarna skall få samma
möjligheter som de på fastlandet
att lämna sorterat grovavfall, farligt
avfall, el-avfall, kyl/frys, tidningar
och glas i samband med den nya
grovsopkampanjen. Nytt är också
att privatpersoner kan lämna mindre
mängder byggavfall, max 1 kbm.
Man kan endast lämna grovsoporna under de bestämda tider då
färjan ligger vid respektive brygga.

För Hagede brygga gäller lördagen
den 14 juni kl 9–11, för Harö samma
dag kl 11.30–13.30 och för Hasselö brygga söndagen den 15 juni
kl 13–15.
Tekniska förvaltningen i Värmdö
kommun betonar att grovsopkampanjen endast gäller privatpersoner
– företag och verksamheter har inte
rätt att lämna avfall i samband med
grovsopkampanjen.
Systemet med flytande åter-vinningscentral införs för att
Grovavfallet kan sorteras.
Möjlighet ges att ta emot farligt
avfall.
Sortering av el-avfall.
 Bättre mottagning av kyl och
frys.
Möjlighet att ta emot tidningar
och glas.
Minskade störningar för fastighetsägare och Waxholmsbolaget.
SOPHÄMTNINGEN
Den vanliga sophämtningen i området startade vecka 18 (slutet av

april) och pågår till vecka 42 (mitten
av oktober). Som tidigare finns tcå
modeller för sophämtning – 9 veckor
eller 19 veckor. Förutsättning för att
ha 9 veckors hämtning är att allt organiskt avfall komposteras. Kostnaden
för sophämtning har ökat till 2.304
kronor för 19 veckors hämtning och
1.804 för 9 veckors hämtning.
Entreprenör för vårt område är
som tidigare AB Melskär, Johan
Rundström.
Vill du tala sopor med ansvariga på kommunen kan du ringa till
Gatukontorets i Värmdö kommun
kundtjänst tel 570 134 00 måndagonsdag kl 9–16, torsdag kl 9–18 och
fredag kl 9–12.
Information om de nya priserna
och de nya reglerna för grovsoplämning har Miljökontoret gett ut i en
almanacka med miljö- och avfallsinformation. Almanackan skickades
ut i slutet av år 2002.
GS

ANNONSER

HARÖ
BÅTTAXI

Välkommen till

HARÖ LIVS
säsongen 2003!

29/5: Kristi himmelsfärds dag 10–18
30/5: 10–20, 31/5: 10–20, 1/6: 11–16
6/6: Fre 16–20, 7/6: Pingstafton 10–20,
8/6: Pingstdagen 10–20, 9/6: Annandag
pingst 11–16

TAXI & REGULJÄRTRAFIK

Reguljärtrafik fredagar, lördagar samt söndagar från Stavsnäs Vinterhamn till Harö med
omnejd.
Prisexempel Hasselö, Harö och Hagede ångbåtsbryggor 55 kronor. Privata bryggor något
dyrare.
Trafiken bedrivs i huvudsak med

VÅRA ÖPPETTIDER
från och med 16/6:
måndag–lördag 10–20
söndag 11–16

M/S AMINA och M/S AMORE
070-171 98 56

070-896 13 00

För bokning, turupplysning samt förfrågningar
ring

Vill Ni beställa något från Systembolaget?
Beställningar gjorda senast onsdag (start
den 4/6) kommer på fredag.
Beställningar kan göras på telefon
571 571 50.
Vi ses!
Välkommen önskar

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

Christine Weerén

VÄLKOMNA OMBORD!

med personal

Martin Eriksson
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En påminnelse
om årsavgiften

Om du tillsammans med detta
nummer av Harö-Nytt hittar ett
inbetalningskort betyder det att du
ännu inte betalt avgiften för 2003.
Avgiften är 100 kronor per person och år och bara 25 kronor för
medlemmar under 20 år. Självklart
vill vi att alla i familjen skall vara
medlemmar.
För medlemsregistret – som du kan
få ett exemplar av på årsmötet – ber
vi dig på inbetalningskortet anteckna
alla personer som betalningen avser.
Gärna också ändrade adresser och
telefonnummer. Det går också bra att
lämna extra bidrag till före-ningens
verksamhet. Postgironumret är 40
09 83-3.
Betalar du på annat sätt än med
föreningens postgiroblankett är det
viktigt att du skriver ut avsändare på
inbetalningen. Speciellt gäller detta
internet-betalningar.

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.

HARÖ-NYTT
Distribueras till medlemmarna i
Harö-Hasselö Intresseförening.
Redaktör

Gunnar Svensson
Telefon bostaden 08-26 54 61
Hagede 08-571 571 07
Mobiltelefon 070-766 27 34
E-post: gus.svensson@telia.com
Postadress:
Tunnlandsvägen 85, 168 36 Bromma
Föreningens postgirokonto:
40 09 83-3
Harö-Nytt digitaltrycks hos:
Offset-Ekonomi Print, Bromma

Väddö och Vindöga
Väddö blir Waxholmsbolagets
huvudbåt på Harö/Hagede i sommar
och får i sommarturlistan, som gäller
perioden 15 juni – 17 augusti, sällskap
av Vindöga och Sjösaga. Dessutom
kommer Cinderella II och Askungen
att trafikera våra bryggor.
Det blir om möjligt tätare trafik än
tidigare. Vardagar går fyra turer från
Stavsnäs till Harö/Hagede, fredagar,
lördagar och söndagar fem! Från
Stockholm går Cinderella varje morgon och Askungen varje kväll.
Från Harö/Hagede går varje vardag
fem turer till Stavsnäs, på söndagar
dock ”bara” fyra turer.

Morgonbåt från Harö/Hagede blir
som tidigare somrar Sjösaga och hon
lämnar Hagede redan kl 5.55 vilket
innebär att man med buss är inne vid
Slussen kl 07.50. Kvällsbåten från
Stavsnäs går 18.15 och är i Hagede
19.20. Bussen från Slussen går då
kl 17.20 vilket betyder att man kan
vara en hel arbetsdag i Stockholm
och ändå komma hem i rimlig tid
på kvällen.
Lägger man därtill direktbåtarna
från Strömkajen får vi enormt fina
förbindelser i år.
GS

Årsmöte 6 juli
I Harö skola

Maxfart 8 knop
i Käringpinan

Härmed kallas medlemmarna i
Harö Hasselö Intresseförening till
ordinarie årsmöte söndagen den 6
juli 2003 klockan 10 i Harö skola.
Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast den 6 juni.
Årsmötet blir det 55:e i föreningens
historia.
■

Under perioden 1 maj – 31 september gäller maxfarten 8 knop i
Bergklobbshålet, Östersundet, Käringpinan och delar av Norrsundet.
Fartbegränsningen gäller alla typer
av fartyg och båtar och för alla, sommargäster som fastboende.

Här är styrelsen i
Harö-Hasselö Intresseförening:
Ordf.

Lasse Östlund

V.ordf

Per-Arne Molin

Sekr.

Staffan Norlander

Kassör

Maj-Britt Pihl

Ledam.

Barbro Clauson
Maria Steiner
Gunnar Svensson

Bryggansvarig Hagede:
Erik Lindström
Bryggansvarig Harö:
Per-Arne Molin
Bryggansvarig Hasselö:
Håkan Sjögren
Revisorer
Sigvard Hultgren
Lena Ekecrantz
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Tel bostad 08-580 375 37
Hagede 08-571 570 42
Tel bostad 08-26 97 94
Harö 0733-48 23 79
Tel bostad 08-429 88 50
Hasselö 08-571 551 64
Tel bostad 08-642 48 82
Harö 08-571 570 82
Tel bostad 08-30 48 04
Storö 08-571 570 06
Tel bostad 08-742 61 08
Storö 0708-25 99 92
Tel bostad 08-26 54 61
Hagede 08-571 571 07
Tel bostad 08-571 571 66
Tel Harö 0733-48 23 79
Tel Hasselö 08-571 550 10
Tel bostad 08-570 202 64
Tel Harö 08-571 571 21

