HARÖ-NYTT
INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING

Harödagen gav Sjöräddningssällskapet 19 845 kronor!

Besökarna till Harödagens Auktion och Loppis var många.
Foto: Elisabet Molin

H

arödagen 2009 bjöd på ett
strålande solsken. Många
besökare var på plats och båtarna
trängdes vid bryggan och på vattnet. Ökor tävlade, Sofia Linnea
agerade målsnöre och Waxholmsbolagets Solöga var på snabbvisit
för att lämna tidningen till Harö
Livs.
Sjöräddningsällskapet från Möja
erbjöd både unga och gamla att
stiga ombord på deras båt.
På förmiddagen togs gåvor till
auktion och loppmarknad emot.
Tillströmningen av saker var strid
vilket är mycket glädjande. Bl.a.
skänkte Lars Phil ett skeppsarbete
och Göte Lindström ett handknutet
nät som senare auktionerades ut.
Den vanligaste kommentaren var
annars att “Ni får det här, men
egentligen är det väl ingen som
vill ha det!”
Vi kan nu med emfas säga att det
finns en person för var sak.
Intäkterna blev lika stora både
från loppisen och auktionen. Totalt

kunde Harödagen skänka 19 845 kr
till Sjöräddningssällskapets station
på Möja. Alla skänkta saker gick
åt under dagen.
Så vid årets Harödag hoppas vi
att ni återigen letar i era gömmor
– kom ihåg att skönheten ligger i
betraktarens öga!
Elisabet Molin
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Kallelse till årsmöte
Härmed kallas alla medlemmar i
Harö-Hasselö Intresseförening till
ordinarie årsmöte i Harö skola söndagen 11 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 24:e juni.
Eftersom vi kan bli så många 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

Uppiffning av
Harös vänthus
Vänthuset på Harö brygga behöver
målas om och det skall vi väl kunna
klara med förenade krafter. Björn
Lindskog är ansvarig och försöker
hitta en lämplig dag i sommar.
Tidpunkt kommer att anslås på/i
vänthuset och affären.
Ann Persson och Björn Lindskog

Ett skepp ska lastas!
Nu är det dags att bli av med all
bråte man samlat på sig under året
– grovsopbåten kommer som en kär
gäst även i år. Tiderna är följande:

Auktionsförrättaren Arne Strömberg strålar i kapp med solen.
Foto: Elisabet Molin

Lördag 5/6
Hagede brygga kl. 10.00-12.00
Harö brygga kl. 12.30-14.30
Söndag 6/6
Hasselö brygga kl. 13.30-14.30

Rapport från vårens styrelsemöte (10 februari)

E

konomin är god, medlemsavgifterna strömmar in som de skall
och styrelsen har beslutat att föra
över pengar till bryggkontot.

Bryggor

Harö Brygga byggdes 1973, Hagede
brygga byggdes 1975 och Hasselö
brygga byggdes 1980. Hållbarhetskravet i upphandlingarna var 40 år.
Vi skall ta kontakt med vägverket för
att ta reda på hur vi skall få våra bryggor besiktigade. Tanken är att sedan
ta fram en underhållsplan.
Harö brygga
Avbärarbalken skall förankras bättre.
Erik Lindström har åtagit sig jobbet
och väntar bara på ett antal lastbilsdäck som behövs men som är lite
knepiga att få tag på.

Vänthuset skall målas om i sommar
och Björn Lindskog bjuder in frivilliga till en målningsdag.

på hanteringen av ohämtade tidningar
(som gärna växer till högar).

Hasselö brygga
Kjolen är på gång, material och byggnadsställning är införskaffade.

Det finns intresse av två grovsophämtningar per sommar (en i början
och en i slutet).
Kommunen svarar att sophämtningen är upphandlad 2-3 år framåt
och det går inte att göra en utökning
under den tiden. Man kan dock se
över möjligheten att senarelägga
hämtningen till efter midsommar.

Hagede brygga
Hagede brygga har under vårvintern
fått sig en smäll och behöver repareras. Vi jobbar med ansvarsfrågan och
reparationen. Se även bild sid 3.
Personer från Nordens Ljus är intresserade av bevarandet av väggmålningen av Björn Lindroth och kommer
och inspekterar framåt sommaren.
Det har varit trassel med belysningen på både Harö och Hagede brygga.
Vi försöker hitta rätt sorts lampor
och fixa till det. Dessutom klurar vi

Kom och köp!

Grovsophämtning

Båttrafikfrågor

Efter önskemål från medlem har vi
kontaktat Waxholmsbolaget och bett
att få slippa ringa i förväg för att åka
morgonturen eftersom den ändå går
varje dag. PA har ej fått svar än.
Styrelsen

SJÖTRANSPORTER AB
- Vi arbetar i hela Stockholms skärgård -

S

ommarens traditionsenliga Harödag kommer även i år att
avrundas med en auktion till förmån för Sjöräddningssällskapets station på Möja. Sjöräddningssällskapet är en ideell
förening och står för 70% av all sjöräddning i Sverige! Förra
året gav Harödagen nästan 20 000 kr.

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

Har du ett skåp som ingen
längre vet var det ska
stå? Eller är du en hejare
på att laga mat? Kanske
har du lite taktegel som
kan få ett nytt hem hos
en nöjd ö-granne? Alla
gåvor är lika välkomna!

-

Taxi-/charterbåt för max 8 personer
Vi kör gods, stora som små
Lastutrymme på 2 ton
Lyftkran

Nyhet!
Vi säljer och levererar ved till din
brygga till oslagbara priser.

Plats: Affärsbryggan, Harö-fladen
Dag: Lördagen den 17:e juli 2010
Inlämning: 9.30-12.00
Visning och loppis: 12.00-16.00
Auktionsstart: ca 16.00, dvs. efter
avslutad segeltävling
och prisutdelning
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KONTAKT:
Maj-Britt Pihl,
08-571 57 082
eller
Elisabet Molin,
070-332 69 46

För prisinformation om transport eller
vedförsäljning gå in på vår hemsida,
www.seatransport.se
eller kontakta:
Mats Sjögren 070-838 41 03
Håkan Sjögren 076-367 27 34

Räddare i nöden

Kalendarium

Söndag

Måndag

151617
2010

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som är beroende av gåvor
och frivilligt arbete. Den närmaste stationen i vår del av skärgården är
Möjastationen, som ligger i Möjaström. Stationen har fyra olika båtar,
som kan lämna hamn inom 15 minuter efter ett larm året om.

Tisdag

2010

2010

JUNI
5 juni, kl. 10.00-12.00
Grovsopbåten på Hagede
5 juni, kl. 12.30-14.30
Grovsopbåten på Harö
6 juni, kl. 13.30-14.30
Grovsopbåten på Hasselö
19 juni
Harö Livs öppnar för säsongen
JULI
11 juli, kl. 10.00
Årsmöte i HHIF, Harö skola

Systerfartyg till en av båtarna på Möja. Foto: Sjöräddningssällskapet
Uppsyningsmannen på Möja, Per
Westerberg, berättar att det är cirka
16 frivilligt arbetande på stationen
samt ytterliggare ett 20-tal personer
på fastlandet som är ute och patrullerar. 2009 gjorde man ungefär 270
utryckningar till nödställda. Den
vanligaste orsaken till utryckning
är motorhaverier. Per rekommenderar alla att kontrollera motor och
bränslesystem innan man ger sig ut
på havet.
Sjöräddningssällskapet startades
1907 och är en ideell förening som
står för 70% av all sjöräddning i
Sverige.
Vi som är medlemmar i Sjöräddningssällskapet (600:-/år) kunde i det

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

senaste numret av medlemstidningen
Trossen konstatera att Harödagen
fanns med som gåvogivare till RS
Möja 2009. Kommer detta månne att
bli något återkommande?
Per Niring

17 juli
Harödagen med kappsegling och
auktion/loppis (läs mer på sid. 2)

Skador på Hagede brygga

Röjarhelgen
På grund av den myckna snön och
allmän tidsbrist när våren väl kom,
så blev det ingen fortsatt röjarhelg
i mars/april. Vi återkommer dock
med en repris i höst.
Björn Lindskog

Bryggan är fullt användbar och
kommer att trafikeras som vanligt.
Se www.hhif.se för mer information.
Foto: Staffan Westbeck

HARÖ BÅTTAXI
Taxi, reguljärtrafik samt godstransporter

M/S AMORE och M/S ÅDAN
För mer information ring:

08-571 570 67

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson
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www.hhif.se...
är adressen till föreningens utmärkta hemsida. Ni har väl kikat
på den? Om inte gör det! Redan på
första sidan får man tips om hur
man hittar jämnåriga kamrater till
sina barn och får veta att affären
öppnar 19 juni (via länken till Harö
Livs hemsida).
Mycket info
Bläddrar man sedan via flikarna
högst upp hittar man kartor över
Harö-Hasselöområdet (under fliken Harö-Nytt där man också hittar gamla nummer av tidningen),
Waxholmsbolagets turlistor (under
Kommunikationer), kontaktuppgifter till styrelsen (under Om oss),
länkar till SMHI, osv.
Mer skönlitterära texter hittas
under fliken Historia, bl.a. ett
arbete om Harö byvik.
Staffan Westbeck
Mannen bakom hemsidan är Staffan Westbeck som sedan 1994 bor
i ett gammalt skärgårdshemman
på Hasselö, men hans skärgårdsliv

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.
- Våren 2010 hade föreningen 427
medlemmar varav 19 djur.

Föreningens pg och bg
Plusgiro 40 09 83-3
Bankgiro 375-9701

började långt tidigare, när han var
sjöscout, (jag fick höra några föga
sedelärande historier om jumpning
på isflak inne i Hasselöfladen och
vikten av att inte kasta för mycket
sten i vattnet på fel ställe men
dom lämpar sig inte för tryck), och
fortsatte med en massa segling. Till
vardags arbetar han med system
för att översätta bruksanvisningar
(lämnar inte mycket utrymme för
pojkstreck kanske).

Staffan i sitt rätta element.
Foto: Gun Wåhlin

Började arbetet med hemsidan 2007
Staffan började jobba med vår hemsida för 3 år sedan, i första hand för
att bygga ett medlemsregister, utöka
möjligheten att kommunicera samt
att fördjupa sig i Harö-Hasselös
historia. Idag räknar han med att
60% av medlemmarna använder
hemsidan.
-Det är också upp till medlemmarna att ha åsikter om vad de vill
att sidan skall innehålla, själv är
jag intresserad av få in texter med
historiskt innehåll, och bilder
från ”förr”.
Medhjälpare
Staffan får numera hjälp av Per
Niring med att hålla sidan uppdaterad och tanken är att försöka
presentera aktuell information om
vad som händer på ”våra öar”, men
kära medlemmar, hör av er om det
är något ni saknar eller har idéer.
Klicka på ordet webbansvarig längst
ner på förstasidan så ”poppar” det
upp en kontaktruta.
Ann Persson

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

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

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

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

Vice ordförande		
Björn Lindskog
Bostad 08-766 50 38
Mobil 070-714 30 54

Ledamöter		
Martin Eriksson		
Bostad 08-571 570 67
Mobil 070-896 13 00

Björn Lindskog, Harö
Bostad 08-766 50 38
Mobil 070-714 30 54

Sekreterare		
Rolf Linnér		
Bostad 08-541 314 09
Mobil 070-727 75 51

Pelle Niring		
Bostad 08-644 80 35
Lisslö 08-571 571 20

Ann Persson		
Kassör & medl.register Bostad 08-676 67 13
Annette Lindblom
Mobil 073-092 68 93
Bostad 08-717 00 20
Hagede 070-661 00 64

Tommy Månsson, Hagede
Bostad 08-580 120 53
Mobil 070-695 33 60
REVISORER

Malin Ohlin Åkermark
Mobil 070-714 31 76
Åsa Ekman 		
Mobil 070-636 72 85

till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
HARÖ-NYTT Distribueras
Redaktör: Mica Wänseth Postadress: Hagtornsvägen 8, 191 44 Sollentuna

Telefon bostad: 08-96 06 96 Telefon Harö: 08-571 571 14 Mobil: 0708-96 06 96 E-post: mica@provobis.se
Form och produktion: Cina Beckman Digitaltryck: Norrmalmstryckeriet, Sollentuna 2010.

