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En vinterdag på isen

Upptagning av torsknäten.

V

interfiske är ett stort nöje för
oss härute, dels för den eventuella fisken vi får upp, dels för
att det ger en orsak till att träffas
och ha trevligt tillsammans.
I år blev det ju faktisk lite vinter. Något som uppskattas högt! Varje dag
lyssnar man på vädret och gläds då
det pratas om minusgrader.
Torsk eller vinst? Både och!
Nåväl, i början av mars började
Erik och Martin fresta på Kanholmsfjärden för att kunna sätta
ut torsknät. Flera gånger fick de
återvända besvikna för att isen
var för dålig, mycket på grund av
all snö som kom innan isen hann
växa sig stark. I mitten av mars var
det då äntligen dags, näten kom ut,
och sen var det bara att hoppas att
få något i dem också.

Hur går det då till att lägga ut nät?
Jo, man använder en s.k. “ishäst”,
en planka med en stålfjäder som
“går” under isen med ett snöre i
släptåg så långt som näten eller
skötarna är. En vak huggs upp,
man kopplar på en grövre lina och
därefter kan näten dras ut under
isen. Sedan är det bara att vänta
några dagar.
Följ strömmingen!
Spänningen stiger och så är det
dags! Det blev 33 torskar första
gången, fantastiskt, torsk, vilket
jubel! Vi hade även skötar under
isen och fick ganska skapligt med
strömming.
Helgerna blev något av en höjdpunkt. Vi som bor härute vet att
sommaren är en årstid då ingen
har tid att umgås, så vi får göra

vintern till vår sommar istället.
Då det blev lördag samlades vi och
började med skötarna. Strömming
rensades och lades i salt, sedan
vidare till torsknäten där glada
entusiaster sattes att dra upp de
tunga linorna.
Nästan som midsommar!
Efter nätens upptagande åkte vi i
lä och halstrade strömming, som
vi avnjöt med hårt bröd, lök och
gräddfil. Vilka dagar! Solsken, god
mat, kanske en och annan öl och
trevlig gemenskap!
Vid hemkomsten var det inte
fel att rensa, paketera och njuta
av att stoppa paketen med torsk
i frysen. Sommar i all ära men en
riktig vinter är svårslagen!
Susanna Grandien

Nya kjolar till Harö- och Hagedebryggorna

K

jollängden följer ju vanligtvis
modet, men när det gäller bryggkjolar är det snarare vattenståndet
som avgör. Harö- och Hagedebryg-

gorna har under vårvintern klätts
upp i nya galanta ”kjolar”.
Syftet med våra ”längre” kjolar är
naturligtvis att ingen båt som lägger

Årsavgift 2006
- påminnelse

Kallelse till årsmöte

Hittar du ett inbetalningskort i det
här numret av Harö-Nytt betyder
det att du enligt våra noteringar har
glömt att betala årsavgiften. Årsavgiften är 150:- för fullbetalande
och 25:- för juniormedlemmar
(under 18 år).
Oavsett om du betalar med en
plusgiroblankett eller via Internet
ber vi dig att notera vilka avgiften
avser.
Uppgifter om ändrad adress,
telefon m.m. ber vi dig att meddela till Barbro Clauson på
barbro.clauson@telia.com eller
08-30 48 04.
På årsmötet delar vi ut ett uppdaterat medlemsregister till alla
som närvarar. Det har visat sig vara
bra att ha om man vill lära känna
sina grannar eller behöver hjälp
vid olyckor och eldsvådor.
Styrelsen
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till vid bryggorna ska riskera att glida
in under bryggan och fastna.
Lasse Östlund

Välkomna till årsmöte den 9 juli. Bilden är från förra årets möte.

H

ärmed kallas alla medlemmar i
Harö Hasselö Intresseförening
till föreningens 58:e ordinarie årsmöte i Harö skola söndagen den 9
juli kl. 10.00.
Har du någon idé om förbättring,
förändring eller förnyelse? Skriv en
motion! För att vi ska behandla den
på årsmötet och för att styrelsen ska

ha en chans yttra sig ska den vara
någon av styrelsemedlemmarna
tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Skolan brukar bli ”knökfull” men
alla får på något vis plats. Efter mötet
har man chansen att fika-mingla med
alla nya och gamla ö-grannar.
Styrelsen

Dags för grovsopor

Har vi rätt
adress?
Vill du bli medlem eller
behöver ändra adress hör
av dig till Barbro Clauson. Hon nås via mail:
barbro.clauson@telia.com
eller telefon till bostaden
08-30 48 04 eller på Storö
08-571 570 06.

Grovsopsfärjan på besök vid Hagede förra året.

Ä

ven i år börjar sommaren
med att Värmdö kommuns
grovsopsfärja lägger till vid våra
bryggor.
Samtliga fastigheter fick information om detta i slutet av april, men
tiderna tål att påminnas om:
Lördag 10 juni:
Hagede brygga kl. 09.00 – 11.00
Harö brygga 11.30 – 13.30.
Söndag 11 juni:
Hasselö brygga kl. 11.30 – 12.30.

Passa på att förutom skräp också bli
av med olje- och färgrester, gamla
startbatterier och annat miljöfarligt
skräp. Observera att det inte är tilllåtet att lämna avfall i förväg på
bryggorna utan man måste själv
leverera sitt skrot på ovanstående
tider.
Det är heller inte, vilket sorgligt
nog en eller annan tror, tillåtet att
lämna sina grovsopor i sophusen vid
Harö Livs brygga och Hagede.
Lasse Östlund

Känner någon denna bön?

F

ör ett tiotal år sedan hade jag och
en kamrat uppdraget att hjälpa
Karin Gustavsson i Hagede när hon
kom ut från Stockholm. Hon hade
det inte så lätt på slutet, blind var
hon och inte kunde hon gå. En tröst
hon hade var hennes starka gudstro.
Varje kväll bad hon en bön som jag
skrev ner och nu är det dags för er
andra att få ta del av den. Är den
någon som känner igen den eller
hade Karin skrivit den själv?
Karins bön
För den dag som nu gått till ända
O, min frälsnings Gud jag tackar
Dig
Att Du låtit mig tillgodolända

Hulpit, tröstat och bevarat mig
Som en fader nådig sig förbarmar
Så har ock Du burit mig på hulda
fadersarmar
Och ej tröttnat på Ditt barn ännu
Låt mig nu i natt, O Gud, få vila
Skyddad av Din faderliga makt
Sänd Din ängel till mitt läger ila
Att omkring mig hålla trogen vakt
Frid jag finner ej i hela världen
Endast uti Dig min själ har ro
Led mig, hulde Fader, väl på färden
Tills jag får uti Ditt rike bo
Mica Wänseth

Fisk
&
grönsaker
Vad? Erik o Ankis ”Float-in-shop”
Var? I båthuset på Gummerholmen
När? Alla dagar!
Glass, färsk och rökt fisk
Färska grönsaker på fredagar,
om du beställer senast onsdag.
Ring! 571 571 66 eller 070-425 58 74

Noterat från föreningens styrelsemöte
14 april
1. Kjolar klara på Harö- och Hagedebryggorna, se artikel sidan 2.
2. Kassören har haft lång brevväxling med skattemyndigheten som nu
befriat oss från förmögenhetsskatt
på bryggfonden.
3. Bryggfonden uppgår nu till drygt
218.000:4. Hagedebryggans vänthus ska
målas om.
5. Beslöts att föreningen avsänder ett kritiskt
remissvar till
sjöfartverket
angående Horstensleden.
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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
40 09 83-3

Dina snickare
på Harö
Vi utför nybyggnationer, om byggnader, reparationer m.m.
av hus och bryggor.
Christer Bragderyd,
Nöttnäs, 0701-71 98 56
Erik Lindström,
Gummerholmen, 0704-25 58 74
Lars Pihl,
Lerviken, 0702-08 70 71

B

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

Ordförande
Lasse Östlund
Bostad 08-580 375 37
Hagede 08-571 570 42

Ledamöter
Ulla Blom
Bostad 08-649 75 79
Harö 08-571 571 67

Bryggansvariga
Erik Lindström, Hagede
Bostad 08-571 571 66
Mobil 070-475 58 74

Vice ordförande
Per-Arne Molin
Bostad 08-774 18 19
Harö 070-964 95 76

Barbro Clauson
Bostad 08-30 48 04
Storö 08-571 570 06

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

Martin Eriksson
Bostad 08-571 570 67
Mobil 0708-96 13 00

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

Sekreterare
Staffan Norlander
Bostad 08-429 88 50
Hasselö 08-571 551 64

REVISORER

Sigvard Hultgren
Bostad 08-570 202 64

Kassör
Maj-Britt Pihl
Bostad 08-571 570 82

Gullie Löfgren
Bostad 08-643 63 22

HARÖ BÅTTAXI
TAXI &REGULJÄRTRAFIK

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

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

070-896 13 00

För bokning, turupplysning samt förfrågningar ring

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.

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson

till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
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