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INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING

Snacka om nyhet!
Harö Livs slår upp portarna igen!
Lördag den 13:e juni öppnar Harö
Livs igen. Mats Hagebring (Lisslö)
och Kurt Andersson (Skarpslätt,
Harö) ger sig in i skärgårdshandlarbranschen.
Ännu är alla förberedelser inte
klara berättar
Mats, avlopp
ska installeras, varor beställas
och mycket ska
fixas och fejas
innan allt är klart, men till veckan
före midsommar ska allt stå
klart.

Förhoppningsvis kommer dom
också att öppna en liten servering
på bryggan. Snart är allt som förr
igen!
När det kunde
ta
en timme att
köpa en liter
mjölk bara för
att man träffade så mycket folk
på affärsbryggan.
Öppettiderna är inte klara än,
men håll koll efter dem och annat
matnyttigt på www.harolivs.se.
Lycka till önskar Harö-Nytt

Kallelse till årsmöte

H

ärmed kallas alla medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening till ordinarie årsmöte
i Harö skola söndagen 12 juli kl.
10.00. Har du ett bra förslag till
föreningen ska du absolut skriva
en motion till årsmötet! För att
vi ska hinna behandla den måste
den vara någon av oss i styrelsen
tillhanda senast 25:e juni.
Eftersom vi kan bli så många så
att skolsalen inte räcker till kan
det hända att vi flyttar ut mötet i
det fria. Ta därför med dig något
att sitta på!
Efter mötet bjuder vi som vanligt
på kaffe, te och bullar i trädgården.
Kom och ta del av och påverka
föreningens framtid samt träffa
alla trevliga grannar från öarna i
vårt område.
Styrelsen

Valberedningen...

Kurt Andersson (t.v.) och Mats Hagebring räddar sommaren för alla
som längtat efter affären.
Foto: Viktor Östlund

…har en viktig funktion i alla
föreningar så också hos oss i
Harö-Hasselö Intresseförening.
Valberedningen är ju utsedd av
förra årsmötet att förbereda valen
inför årets möte. I år ska ju bl.a.
ny ordförande väljas.
Har du idéer eller synpunkter
på vilka som ska ingå i nästa
verksamhetsårs styrelse vill valberedningen gärna höra det. Det
är naturligtvis alltid tillåtet att
nominera personer på mötet, men
bättre om man gör det innan.
Valberedningen ska ju förutom
att hitta kompetenta personer också föreslå ett team som trivs med
varandra och jobbar bra ihop.
Prata gärna med någon i valberedningen; Göran Östlund i
Hagede eller Tomas Wängsö och
Claes Edlund i Harö by.
Styrelsen

Äntligen!
V

attenfall har under vintern och
våren jobbat hårt med att förbättra ledningar och stolpar på Storö.
Likaså har hela transformatorstationen blivit utbytt. Förutom detta har
elskåpet vid Hagede-brygga fått en
ny landanslutning installerad, vilket
betyder en uppgradering från 25 ampere till 50 ampere för alla de båtar
som kör för Waxholmsbolaget.
Tidigare har de Waxholmsbolagsoch Cinderellabåtar som legat kvar
vid bryggan, vid flera tillfällen haft
motorerna igång, såväl dag- som
nattetid. Det har upplevts olustigt
av de fritidsboende som bor alldeles
intill. Med den uppgradering som
nu är genomförd blir miljön bättre
för alla de som har sitt boende runt
Norrsundet på flera sätt, med minskat buller, mindre avgaser och ökad
trevnad.
”50 ampere ska absolut räcka till
för samtliga båtar som trafikerar

bryggan. De båtar som ligger kvar
längre än en halvtimme ska koppla
in sig på elskåpet, det är gränsen”,
säger Claes Petterson, bryggansvarig
på Waxholmsbolaget.
Även Magnus Lövgren, trafikchef
vid Strömma Turism och Sjöfart,
låter meddela att samtliga Cinderellabåtar nu ska kunna koppla landström så fort de kan när de kommer
till Hagede. ”Vi har den inkopplad så
länge vi ligger där. Således skall det
vara tyst och fint när vi är där”.
”Vi är mycket glada över det här.
Det gör att vi kommer att vilja tillbringa mer tid nere vid vår brygga
tillsammans med våra barn och
barnbarn som ofta är ute och hälsar
på hos oss”, säger en glad Catte som
är en av de fritidsboende som har
sin brygga väldigt nära.
Annette Lindblom

En nöjd Catharina Horn af Rantzien
kan nu njuta av tystnaden.
Foto: Lasse Östlund

Lördag

Kalendarium

Grovsopor kan vi, som vanligt, lämna
vid våra bryggor när båten lägger till.
I år kommer den enligt följande:

JUNI
6 juni, kl. 10.00-12.00
Grovsopsbåten på Hagede

Lördag 6/6
Hagede brygga, kl. 10.00-12.00
Harö brygga, kl.12.30-14.30
Söndag 7/6
Hasselö brygga kl. 13.30-14.30
Detta kan man lämna på
båten:
•Farligt avfall lämnas
till miljöstationen på
återvinningscentralen
(t.ex. färgburkar, batterier, lösningsmedel,
kemikalier, spillolja).
•El-avfall (t.ex. hushållsmaskiner,
it-, audio- och videoutrustningar,
lampor och småapparater).
• Kyl och frys (ska ställas upprätt
och hanteras försiktigt så att inte
freonet läcker ut).
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2009

Detta tar båten inte emot:
• Hushållsavfall och matrester.
• Bildäck.
• Asbest och eternit.
• Fordon (t.ex. bilar, mopeder, snöskotrar och båtar).
• Avfall från företag.
• Ammunition, dynamit och tändhattar.

Måndag

151617

Grovsopsbåten
• Wellpapp (känns igen på det vågade mittskiktet).
• Metallskrot (t.ex. båtmotorer med
tomma tankar, cyklar, metallhusgeråd).
• Träavfall (t.ex. brädor och trämöbler som inte är målade och
impregnerade samt små mängder
grenar och kvistar).
• Restavfall (t.ex. impregnerade
målade brädor och träprylar,
fönster- och spegelglas, keramik).

Söndag

2009

2009

6 juni, kl. 12.30-14.30
Grovsopsbåten på Harö
7 juni, kl. 13.30-14.30
Grovsopsbåten på Hasselö
13 juni
Harö Livs öppnar
JULI
12 juli, kl. 10.00
Årsmöte i HHIF, Harö skola
18 juli
Harödagen med kappsegling och
auktion/loppis (läs mer på sid. 3)

Harödagen i stort format!

Kultur i bygden

D

et har framkommit att det
finns ett antal personer i HaröHasselö-området som på olika
sätt använder omgivningarna som
inspiration för sitt skapande.
Vi på Harö-Nytt skulle tycka att
det vore roligt att skriva lite om
detta för att ge en bild av kulturen
som frodas här ute mellan kobbar
och skär.
Om du är intresserad av att bli intervjuad kring ditt skapande, maila
mig: magnus.clauson@gmail.com så
kontaktar jag er för en intervju.
Alla inriktningar är hjärtligt välkomna att höra av sig.
Magnus Clauson

I år är blir Harödagen extra festlig med en auktion/loppis utöver den
sedvanliga kappseglingen. Äter gör vi i glada vänners sällskap på affärsbryggan. Läs mer om auktionen/loppisen nedan. Boka den 18 juli i era
almanackor och förbered er på en trevlig dag!
Foto: Lasse Östlund, 2004.

Initiativ till andra
händelser under dagen och kvällen;
musciserande, lekar,
förevisningar etc.
uppmuntras å det
varmaste!

Första,

Sommarens traditionsenliga Harödag kommer 2009 att avrundas
med en auktion till förmån för Svenska Sjöräddningssällskapet
(SSRS). SSRS startades redan 1907 och är än idag en ideell
förening som dessutom står för 70% av all sjöräddning i Sverige.
Men, för det FÖRSTA får vi genom auktionen en anledning att
förlänga Harödagen med samkväm i nya och gamla ö-vänners
lag. För det ANDRA, att stödja SSRS är att satsa på vår egen
ö-tillvaro, och för det TREDJE - vem har inte en stol, ett erbjudande om middag, eller åtminstone lite taktegel som de bara
längtar efter att se någon ö-granne lyckligen vandra hem med i
sommarnatten?!
Hoppas vår idé nu är SÅLD!

andra,

Plats: Affärsbryggan, Harö-fladen

Dag: Lördagen den 18:e juli 2009
Inlämning: 8.00-12.00
Visning och loppis: 13.00-16.00
Auktionsstart: ca 16.00, dvs
efter avslutad segeltävling
och prisutdelning

tredje

- Såld!

Under dagen och kvällen kommer förtäring att kunna
köpas. Dryck medtages. Om auktionsföremålstillgången visar sig bli god så kommer småsaker att
finnas till försäljning redan under visningstiden på
äkta loppmarknads-manér.
Arr: Eva & Jan Bjurfors, Elisabet Molin och Maj-Britt Pihl
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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
och bankgiro

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
Björn Lindskog, Hagede
Staffan Westbeck
Bostad 08-766 50 38
Hasselö 08-571 550 33 Mobil 070-714 30 54
Mobil 070-399 65 72
Per-Arne Molin, Harö
Sekreterare
Ledamöter
Bostad 08-774 18 19
Malin Ohlin Åkermark Magnus Clauson
Mobil 070-964 95 76
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 08-717 00 20
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

Plusgiro 40 09 83-3
Bankgiro 375-9701
Fr.o.m. i vår har vi även bankgiro
hos Nordea. Med nya Affärspaket Bas har vi kvar samma
plusgironummer som tidigare
samt ett nytt bankgironummer.
Välj det som är billigast och bäst
för dig!

HARÖ BÅTTAXI
TAXI &REGULJÄRTRAFIK

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

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

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

Lars Pihl,
Lerviken, 0702-08 70 71
till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
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