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INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING

Nya medlemmar i Harö-Hasselö Dags att betala
årsavgiften
Intresseförenings styrelse

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
gärna en e-postadress! Rolf Linnér
i styrelsen vårdar medlemsregistret, vill du bli medlem, kontakta
Rolf på tel. 08-541 314 09 eller
070-727 75 51.
Styrelsen

Olof, till vänster, och Rolf är nya i styrelsen.

V

id Harö-Hasselö Intresseförenings årsmöte, som i år hölls
den 8 juli i Harö skola, blev tre nya
ledamöter invalda i föreningens
styrelse.
Välkomna Olof, Rolf och Magnus...
Olof Anderlind, sommarboende i
inre fladen på Hasselö sedan 1974,
som förutom att vara ledamot också
kommer att vara bryggansvarig för
Hasselö brygga. Rolf Linnér kommer vara den i styrelsen som har
till uppgift att hålla ordning på
medlemsregistret. Han är sedan
25 år tillbaka sommarboende på
Gummerholmen. Magnus Clauson
har sitt tillhåll på Ladholmen, på
norra sidan av Storö, sedan drygt
30 år och kommer inom styrelsen
vara ansvarig för att vårt informationsblad Harö-Nytt är välfyllt och
fortsätter att komma ut två gånger
per år.
...och tack Ulla och Barbro!
Vi vill också passa på att tacka de
avgående styrelsemedlemmarna
Ulla Blom och Barbro Clauson för

allt jobb de har lagt ner under sina
år som styrelsemedlemmar. Barbro
har haft fullkomlig och ypperlig
kontroll över medlemsregistret och
Ulla har med diplomatisk finess
skött föreningens kontakter med
Waxholmsbolaget vilket resulterat
i en rad förbättringar i tidtabellerna
året runt! Föreningen tackar för
era insatser!
Magnus Clauson

Magnus är den tredje nya ledamoten.

Besök gärna vår nya hemsida!
www.hhif.se

Vill du dela med dig
av gamla minnen?

T

ill sommaren firar HaröHasselö Intresseförening
60-årsjubiléum. I samband med
detta vore det väldigt roligt om så
många som möjligt kunde bidra
med minnen om hur livet i HaröHasselö-området tedde sig förr.
Alla klenoder är välkomna!
Har du en intressant historia
att berätta eller intressanta bilder
att visa eller kanske ett föremål
av speciell betydelse och med
anknytning till skärgårdslivet
förr, är du varmt välkommen att
höra av dig till någon i styrelsen.
Målet är att vi till sommaren, på
något sätt, skall kunna visa lite av
den historia som finns i vår del av
skärgården.
Magnus Clauson

Harö - kontrasternas ö
Välsignade is!
Sen när isen väl håller är det ju enkelt
igen, då är det bara att ta skoter eller
fyrhjuling över fladen. Och det är väl
en av anledningarna till att vi skattar
en riktig vinter så högt, att allting blir
så mycket lättare. Men är det en dålig
vinter kan det bli problem.
Sen är det vårisarna som kan vara
luriga, det kan hålla över fladen på
morgonen, men inte tillbaka på eftermiddagen då solen lyst hela dagen.

V

år ö, som för många av oss innebär sommar, sol och framför allt
semester och ledighet är också höst,
mörka morgnar, väckarklockan som
ringer, lerigt, smutsiga hundtassar.
Kort sagt vardag.
För oss som bor härute är det mest
vardag. Harö är vår vardag, kanske
ganska lik en vardag i stan. Mat ska
lagas, tvätt ska tvättas, barn ska till
skolan. Allt detta delar vi ju alla, men
skillnaden är väl att det inte är lika
enkelt härute som i stan.
Mjölken är slut. Jaha, då var den
det tills nästa affärsbesök, som i sig är
en dagsutflykt. Veden är slut - måste
ut i skogen.
Skola i ur och skur
Sofia går i skolan på Runmarö, hon
går upp kvart över sex och åker hemifrån sju, oftast tillsammans med
sina kusiner Emma och Frida samt
faster Anneli. Egen båt över fladen,

sen promenad över Hasselö. Båten
kommer kvart över sju, sju om några
veckor när det blir ny lista, och är
i Styrsvik tjugo i åtta. Där väntar
skolbil till skolan vintertid, resten
av året cyklar de.
Skolan börjar åtta och slutar så att
de hinner med eftermiddagsbåten,
och är då hemma vid tjugo i fyra.
När det är fint väder är det väl inga
problem, men då regnet öser ner och
det blåser hård nordlig vind är det
inte fullt lika roligt. Kylan kommer,
och med den frusna linor och halt i
båtar och på bryggor. Och när isen
varken bär eller brister får vi köra
med fyrhjuling från Nöttnäs till Harö
brygga, avfärd hemifrån vid kvart
i sex. Det kan hålla i sig under en
ganska lång period. Åh, vad vi väntar
på att isen skall hålla! Spänningen
när Martin frestar första gången, och
besvikelsen när han bara kommer
halvvägs.

Korkat sabotage

T

idigt i höstas brann det i skogen i
Skarpslätt på Harö. Som alla vet,
eller borde veta, så finns motorpump
och brandslangar i bryggboden vid
gamla affären på Gummerholmen.
Syftet är naturligtvis att vi som finns
nära ska kunna börja släckningsarbetet innan förstärkning från Möja
och Sandhamn anländer.
Den här gången fick man vänta
på förstärkning! Någon hade passat
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på att låna all bensin till motorpumpen.
Numera är boden låst men nycklar
finns att tillgå hos ett antal personer
i omgivningen vars telefonnummer
kommer att finnas anslagna på boddörren.
Lasse Östlund

Livet i skärgården
Sådant här tänker man nog inte på
när man bor i stan och bara upplever
skärgården på sommaren. Många
“stänger” ju sina hus på hösten för
att inte återvända förrän våren kommer åter.
Visst kan det vara jobbigt ibland,
men det uppvägs flera gånger om av
allt annat vi har härute. Bara att få
leva i denna natur. Tänk att vakna
en oktobermorgon med hög och klar
luft och trattkantareller i skogen, ta
upp torsknät på Kanholmsfjärden en
vårmorgon när vattnet ligger blankt
och vårens första trutar undrar om
vi får något.
Nu kommer snart julen, mörkret
ligger kompakt utanför fönstret. Tänk
att få tända adventsljusstakarna i
fönstren, elda i pannan och bara
mysa på kvällarna. Det kanske slår
ett biobesök eller en pubrunda, vad
vet jag?
Susanna Grandien

Ny småbåtsbrygga i Hagede
Ny småbåtsbrygga på gång
Efter ett förslag till föreningen från
Göte Lindström har vi beslutat att
bygga en ny småbåtsbrygga strax
intill Hagedebryggan. För att få så
mycket båtplats som möjligt behöver vi sannolikt också muddra
en del.

D

et är ofta trångt vid småbåtsbryggan i Hagede när många
av oss ska få plats att lägga till för
att hämta och lämna folk och gods.
Ännu svårare är det naturligtvis
om man vill lämna båten över dagen för att fara in till fastlandet för
shopping.

Bidrag tas tacksamt emot
En sådan här brygga inklusive
muddring är som alla förstår inte
billigt! Det kostar en ansenlig trave
tusenlappar! Därför uppmanar vi
alla och speciellt ni som kommer
att ha extra bra nytta av bryggan
att den här gången komplettera er
medlemsavgift med ett extra ”frivilligt bidrag!”
Hur stort avgör var och en själv!
(men jämför gärna med vad en årsparkering i Stavsnäs kostar!)
Lasse Östlund

Waxholmsbolagets
vinterturlista

Den 17:e december börjar Waxholmsbolagets vinterturlista att
gälla. Vid kraftigt isläge kan det
vara bra att i förväg kolla om båten
vänder vid Harö och ni som ska
vidare till Hagede får fortsätta till
fots över isen!
Lasse Östlund

Första loppisen i Harö-Hasselö-området

L

ördagen den 7 juli var Agneta och
Lasse uppe tidigt för att ställa i
ordning det sista, partytält och bord
skulle ned till bryggan. Det var dagen
för den första loppisen i Harö-Hasselö-området. Allt var väl förberett
och det enda man inte lyckats planera
in var vackert väder. Snart började
det att regna en smula, det verkade
dock inte påverka humöret bland
dem som hade varor att utbjuda. Så
sakteliga började stånden fyllas och
snart var borden på Hagede-bryggan
fulla av grejer.
Många nyfikna
Snart började även kunderna att
komma, stora och små, gravida och
icke-gravida. Inte ens personalen
på Waxholms-båten kunde motstå
frestelsen, och kom för att shoppa.
Alla var nyfikna på vad som fanns.
Utbudet bestod av tavlor, porslin, en
tvättkorg, möbler samt nytillverkade
keramikkoppar gjorda av Catte i
Hagede by.

En peng blev fler!
Bland spekulanterna fanns lilla
Mathilda 7 år. Plötsligt började hon
lyckligt skuttande försöka att ta sig
fram till sina föräldrar, hon hade
köpt en tygkamel. Hon var så lycklig!
Från början hade hon en peng, men

nu hade de blivit flera, och pengarna
kunde hon stoppa i kamelens sidoväskor. Hon hade gått med vinst!!!
Dagen var mycket lyckad. Alla var
överens: detta var något man absolut
ville göra om nästa år!
Annette Lindblom
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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

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

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

Ansv. medlemsregister
Rolf Linnér
Bostad 08-541 314 09
Mobil 070-727 75 51

Bryggansvariga
Olof Anderlind, Hasselö
Bostad 08-716 63 26
Mobil 070-669 56 56

Ansvarig webb
Erik Lindström, Hagede
Staffan Westbeck
Bostad 08-571 571 66
Hasselö 08-571 550 33 Mobil 070-475 58 74
Mobil 070-399 65 72
Per-Arne Molin, Harö
Sekreterare
Ledamöter
Bostad 08-774 18 19
Malin Ohlin Åkermark Magnus Clauson
Mobil 08-524 946 88
Bostad 08-642 55 19
Bostad 08-33 04 35
REVISORER
Harö 08-571 571 77
Mobil 070-842 18 53
Sigvard Hultgren
Kassör
Martin Eriksson
Bostad 08-570 202 64
Annette Lindblom
Bostad 08-571 570 67
Gullie Löfgren
Bostad 08-570 281 11 Mobil 070-896 13 00
Bostad 08-643 63 22
Hagede 070-661 00 64
Vice ordförande
Per-Arne Molin
Bostad 08-774 18 19
Harö 070-964 95 76

Annonser

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

Se över era energikostnader!
Nu kan ni värna miljön samtidigt
som ni sänker era uppvärmningskostnader.

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

Luftvärmeväxlare säljs och installeras av Erik Lindström.
Ring för mer information!
08-571 571 66 eller 070-425 58 74

till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
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