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Nya krafter i föreningens styrelse
E

fter många års trogen tjänst i
Harö Hasselö Intresseförenings styrelse avböjde sig Staffan
Norlander och Maj-Britt Pihl
omval.
Tack Staffan och Maj-Britt!
Staffan har under lång tid skött
sekreterarsysslan och Maj-Britt
har hållit stenhård ordning på
föreningens finanser. På sommarens årsmöte avtackades bägge
med varsitt exemplar av Lisslös
berömda mästerkocks senaste
kokbok ”Nils-Emil i skärgården:
mina bästa recept”.
Välkomna Annette och Malin!
Nyvald kassör blev Annette Lindblom som bor i Hagede och som
för några år sedan förestod Harö
Livs. Malin Ohlin Åkermark bor
mitt i Harö by och sköter numera
sekreterarjobbet.
Lasse Östlund

På årsmötet i somras fick föreningen två nya styrelsemedlemmar. På
bilden ses Anette Lindblom (till vänster) som är ny kassör och Malin
Ohlin Åkermark som numera sköter sekreterarjobbet.

Dags att betala
årsavgiften

På bilden avtackas Maj-Britt Pihl med kokbok och blomsterkvast för
lång och trogen tjänst i styrelsen. Även Staffan Norlander (som inte
fastnade på bild) avböjde omval och avtackades på samma sätt.

I det här numret av Harö-Nytt
hittar du ett inbetalningskort för
årsavgiften. 150:- för vuxna och
25:- för juniorer under 18 år. Till
den senare skaran räknar vi numera tacksamt in ett flertal familjers hundar och till och med några
katter! Självklart hoppas vi att alla
i familjen vill vara medlemmar.
När du betalar ber vi dig att ange
för vilka avgiften gäller och om du
har, gärna en e-postadress!
Barbro Clauson i styrelsen vårdar medlemsregistret, vill du eller
din granne bli medlem, kontakta
Barbro på tel. 0708-304 804.
Styrelsen

För övrigt anser jag...
om den. Det handlar om hänsyn, omdöme och sjömanskap. Tidsvinsten
från Harö brygga till 8-knopsskylten
på norra Lisslö om du håller 8 knop
i stället för 20 är inte många sekunder. Inom det här området gäller
fartbegränsningen: från inloppet
vid Bergklobbshålet, Östersundet
och Kärringpinan. I Norrsundet i
öster till en linje mellan skyltarna
på Lisslö och Hagedegrundet och i
väster förbi affären fram till skylten
på Storö mitt emot Gummerholmen.
Byviken och inloppet dit omfattas
naturligtvis också.
Göte Lindström tog upp några frågor på årets möte som vi nu låter alla i
föreningen ta del av. Se Götes fyrapunkts-lista nedan.

A

lla som varit med på ett föreningsårsmöte vet att oavsett
det gäller bostadsrättsföreningen,
idrottsklubben eller Harö Hasselö
Intresseförening så brukar den
sista punkten på föredragningslistan
– Övriga frågor – ta minst lika lång
tid som alla de övriga tillsammans.
Så också hos oss! Och det är väl bra,
för om formalia går fort så betyder
det ofta att föreningen mår väl och
styrelsen skött sig. Då har vi tid att
ägna en bra stund åt väsentliga och
för oss alla viktiga ärenden.
Bland årets mötestalare väckte
Göte Lindström med sin fyrapunktslista mest intresse och diskussion.

”traktorvägarna” som finns på våra
öar, men faktiskt inte hur som helst
ute i skogen.
3. Vänthuset i Hagede ser allt som
oftast lite trist ut. Det är inte särskilt
trevligt att ta skydd för väder och
vind om kåken är full med skräp
och påsar med gamla illaluktande
ölburkar. Snälla, ställ inte in en
massa skräp! Men ta gärna bort om
du har möjlighet! Tack.
4. Fartbegränsningen 8 knop! Det
kanske är läge att påpeka att det är
vi själva som för några år sedan bad

I stället för att ”gå och muttra för
mig själv” tycker Göte att vi alla ska
bli bättre på att vara försiktiga med
våra marker och vatten och lite mer
rädda om varandra.
Det här var Götes fyra punkter som
vi gärna låter alla i föreningen ta del
av:
1. Bada med måtta i Hemträsket, insjön vid skolan! Flera hushåll i Harö
by använder sjön som vattentäkt och
tvål och schampo är inte alls bra för
vattenkvaliteten. Visst är det skönt
att tvätta håret i insjövattnet, men
skölj i så fall en bit upp i land!
2. Du som kör fyrhjuling. Tänk
på att terrängkörningslagen gäller
även här! Visst får man köra på

Loppis

2

HARÖ-NYTT NR 19, DECEMBER 2006

V

isst är det synd att så mycket värdefullt och
återanvändbart
försvinner vid
grovsopshämtningen i början
av sommaren.
Flera medlemmar har hört av
sig med förslaget
att ordna ”Loppmarknad” någon
gång mitt under
sommaren.

Tack Göte för att du muttrade
inför oss alla!
Lasse Östlund

Vi återkommer i nästa nummer om
tid och plats. Har du
något som du tror att
andra sätter värde
på så släng det inte
på grovsopspråmen,
spar det till sommarens Loppis i
stället.
Lasse Östlund

Makt och myndighet...
…utstrålar herrarna på bilden.
Valberedning
Det är de som föreslår nya kandidater till föreningens styrelse. Tillsammans med Lennart Mattson (ej
med på bilden) är Claes Edlund och

Göran Östlund valda av årsmötet att
förbereda valen till nästa år. Har du
synpunkter på vilka som ska väljas
på nästa möte så tar de tacksamt
emot tips.
Lasse Östlund

Har du en
historia?
Vi vill gärna ha bidrag till
Harö-Nytt. Har du något att
berätta om livet nu eller förr
i vår del av skärgården. Eller
har du i någon gömma gamla
bilder från svunna tider. Låt
oss alla ta del av dem!
Hör av dig till redaktören
för Harö-Nytt eller någon av
oss i styrelsen.
Styrelsen

På bilden ser vi Göran Östlund (till vänster) och Claes Edlund.

Kustplan 2006

K

ustplanen - en fördjupning av
översiktsplanen för Värmdö håller för närvarande på att arbetas
fram av Värmdö kommun. Som
fokus för kustplanen har angivits
förvaltning av vattenområden,
naturmiljöer, kulturmiljöer, vatten
och avlopp, kommunikationer,
friluftsliv, båtliv och turism. Syftet
med kustplanen är att den ska ligga
till grund för en långsiktigt hållbar
utveckling i skärgården med balans
mellan ekologiska, sociala och ekonomiska intressen. I nuvarande fas
är avsikten att samla in synpunkter
från berörda. Synpunkter på kustplanen skall inges till Värmdö kommun senast den 15 december 2006.
Kustplanen kommer därefter antas
av kommunfullmäktige, sannolikt
under våren/sommaren 2007.

När det gäller området StoröHarö-Hasselö anges i kustplanen
följande:
Öarna präglas av läget i ytterskärgården. Skärgårdsområdet har
stora kulturhistoriska värden. Det
har även stora värden för fisk och
ett fiskfredningsområde har därför
införts.
Följande rekommendationer
lämnas:
• I områden med höga naturvärden enligt karta över naturmiljöer
ska inga åtgärder tillåtas som kan
skada dessa värden. Vid StoröHarö-Hasselö gäller detta utpekad
skyddsvärd grund havsvik, områden
med höga skogliga värden, områden
utpekade i naturvårdskatalog samt
fredningsområde för fisk.

• Inga åtgärder får tillåtas som kan
skada riksintresset för fiske.
•Utökad lovplikt i syfte att
åstadkomma en hänsynstagande
utveckling av kulturmiljöerna och
skyddsbestämmelser, i syfte att
bevara kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, ska införas i Harö by.
Detta ska regleras av detaljplan.
• Förtätning bör främst ske inom
befintliga bebyggelseområden på
Storö och Harö enligt karta.
Vill Du veta mer, eller har Du
synpunkter att lämna, vänligen
kontakta Lasse Östlund, 08-580 375
37. Kustplanen finns även tillgänglig på Värmdö kommuns hemsida,
www.varmdo.se.
Malin Ohlin Åkermark
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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
Sekreterare
Bostad 08-571 570 67
Malin Ohlin Åkermark Mobil 0708-96 13 00
Bostad 08-642 55 19
Harö 08-571 571 77
Kassör
Anette Lindblom
Bostad 08-570 281 11
Hagede 070-661 00 64

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

Sigvard Hultgren
Bostad 08-570 202 64
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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