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Harö Livs - mer än bara mat!

V

årens fråga på waxholmsbåten är- Men hur blir det med
affären i sommar och hur går det
med serveringstillståndet? HaröNytt har svaret!
”Först av allt vill vi tacka för allt
positivt stöd och all uppmuntran
vi får för att vi driver affären. Vi är
beroende av det för att orka hålla
på. Att skaffa serveringstillstånd
är till exempel inte det lättaste”,
pustar Kirsten Lindskog. ”Man
måste göra ett test om alkohollagen, det krävs ombyggnationer
så att vi har personaltoalett och
flera olika vaskar, det skall vara
diskmaskin i köket och staket runt
utedäcket. Hygienen är jätteviktig,
vi har ju ansvar för att ingen skall

bli sjuk av det vi serverar. Sen är
det ju bra om man inte ramlar i
vattnet heller…”
”Vi har gjort allt som krävs av
oss, säger Mats Hagebring”, så vi
planerar att öppna den 18 juni kl
11.00. Det enda som kan sinka oss
är att kommunen har ganska långa
handläggningstider – men vi hoppas på att allt skall gå i lås.”
Kirsten och Mats vill passa på
att efterlysa artister till sommarens
musikkvällar. Är det någon som
känner någon som gillar att spela
och sjunga, hör gärna av er till
Harö Livs.
Ann Persson
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Kallelse till
årsmöte!
Härmed kallas alla medlemmar
i Harö Hasselö Intresseförening
till vårt 63:e årsmöte i Harö skola
söndagen den 10 juli kl. 10.00.
Har du idéer om förbättringar,
förändringar eller förnyelse ska
du absolut skriva en motion. För
att styrelsen ska kunna behandla
den måste den vara en styrelseledamot tillhanda senast två
veckor före mötet.
Välkomna att träffa nya och
gamla grannar i fikaminglet efter
mötet.
Styrelsen

Valberedningen
Vår valberedning förbereder valen
av styrelsemedlemmar, revisorer
och ny valberedning till nästa
års stämma. Hör gärna av er med
tips om personer som är lämpliga
att leda och granska föreningen
nästa år!
Kontakta Tomas Wängsö, Göran
Östlund eller Curt Andersson
Styrelsen

Det är många som hoppas på fler trevliga musikaftnar på Affärsbryggan. Denna bild är tagen ur arkivet och kanske inspirerar den någon
att komma och spela för oss andra.
Foto: Anders Wänseth Svensson

www.hhif.se
Glöm inte att hälsa
på oss på nätet!
Om du vill logga in
på medlemsarenan
ska du använda ditt
medlemsnummer
samt postnummer.

Postnummerlotteriet

D

et viktigaste först: Om ni skall
eftersända post i sommar skall
den nya adressen se ut så här:
Ditt namn
Din brygga
130 44 Harö.
Bakgrunden är följande: Eftersom
det finns flera öar som heter samma
(t ex Storö) har Räddningstjänsten
delat in skärgården i huvudområden
som Möja, Runmarö, Sandhamn osv.
Skall man åka och släcka en brand
hos mig åker man alltså till Ladholmen på Sandhamn-Storö.
Nya postnummer och postadresser
Sedan har alla fastigheter på respektive ö fått en ”gatuadress” vilket i
praktiken betyder att alla hus fått
ett nummer.
Förr fanns det ett övergripande
postnummer (100 05) som täckte
hela skärgården vilket ledde till att
mycket post kom fel så Posten har
skapat nya postnummer och nya
postadresser.

Ett miljötips

E

n enkel åtgärd för att hjälpa Östersjön må lite bättre är att inte
kissa i havet. Vår urin innehåller
mycket kväve och det bidrar till den
övergödning som är ett av de största
miljöproblemen.
Hitta hellre en buske på land, den
kan till och med må riktigt bra av
lite extra näring.

Eftersom dom följer gatunätet så
blir det: Sandhamn + öns namn
+ husets nummer vilket av någon
anledning leder till att den mesta
posten hamnar på Harö.
Om det blir fel...
Byalaget har haft möten med posten
och man har enats om att vi skall
skriva adresserna som det står högst
upp i artikeln.
Det kan bli en del fel i sommar så
vi får hjälpas åt så gott det går med
att skicka vidare post som hamnat
på fel brygga.
Lasse Pihl förklarade,
Ann Persson skrev
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Rapport från
styrelsen
Vårens styrelsemöte ägnades även
det mest åt bryggor. Vi konstaterade
att det som hade behövts åtgärdas
i ett kortare perspektiv är avklarat.
Anslagstavlor finns klara och skall
sättas upp, färg finns inköpt för ommålning av Harös vänthus, enbart
datum skall spikas.
I vintras dök frågan om saltning av
bryggorna upp men eftersom ingen
finns på plats för att sköta detta under hela snö- och is-perioden är det
bättre att inte göra något alls – då
förväntar man sig inte något annat
än att det är halkigt!
I år är det nya tider för grovsophämtning, se Kalendariet.
Det noterades att bryggfonden,
efter reparationen av Harö brygga,
uppgår till 263.500 kronor.
Styrelsen

Rätt adress?
Om du behöver rätta eller ändra
din adress kan du göra det på
hhif.se (inne på medlemsarean)
eller skicka ett brev till vår kassör:
Anna-Lena Winberg
Katarina Bangata 40
116 39 Stockholm

SJÖTRANSPORTER AB
Vi arbetar i hela Stockholms skärgård

- Vi säljer och levererar ved till din brygga till oslagbara priser
- Taxi-/charterbåt för max 8 personer
- Vi kör gods, stora som små
- Lastutrymme på 2 ton
- Lyftkran

Ibland är det inte så lätt att hitta en
buske att gömma sig bakom. Men
vackert är det!
Foto: www.fotoakuten.se
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För prisinformation om transport
eller vedförsäljning gå in på vår
hemsida eller kontakta:
Mats Sjögren 070-838 41 03
Håkan Sjögren 070-884 10 09

www.seatransport.se

g
Månda

Harödagen 23 juli 2011

S

eglingen som arrangeras av Arne
Strömberg och Rolf Linnér börjar
kl 13.00. (Arne skickar inbjudan till
de som har skärgårdsekor och sätter
upp reklam för seglingen. Om man
vill vara med så anmäler man sig
till honom).
Starten är vid affärsbryggan och
banan bestäms på skepparmötet
innan utifrån vindförhållandena.
Erik kommer att sälja strömming
och gäddburgare på bryggan. För
den som inte älskar fisk kommer
Harö Livs att servera grillat och
fika. Andlig spis i form av musik är
också utlovad.
Loppmarknad
Maj-Britt håller i den traditionella
loppmarknaden och auktionen.
Vinsten går till Sjöräddningens
Möja-station.

Kalendarium

Auktion
Auktionen blir efter prisutdelningen.
(Det som säljs på auktion är saker
som bedöms ha “något större värde”
av det som lämnas in eller om någon
vill skänka ett värdefullt föremål som
kan inbringa ett större belopp.)
Fria aktiviteter.

Onsdag

151617
2011

Hålltider:
9.00-11.00
Inlämning av det du inte längre
använder och någon annan kan
behöva. (När man lämnar sina saker
till loppisen måste man tala om om
man vill ha tillbaka det som inte blir
sålt annars slängs det).
12.00
Fynddags! - försäljningen startar.
13.00
Alle man på däck (eller till länspumparna/öskaren), dags för segling.

Tisdag

2011

2011

JUNI
18 juni, kl. 11.00
Harö Livs öppnar för säsongen
JULI
10 juli, kl. 10.00
Årsmöte i HHIF, Harö skola
23 juli, hela dagen
Harödagen med kappsegling och
auktion/loppis (läs mer på sid. 3)
23 juli, kl. 10.00-12.00
Grovsopbåten på Hagede
23 juli, kl. 12.30-14.30
Grovsopbåten på Harö
24 juli, 13.30-14.30
Grovsopbåten på Hasselö
Våra privata soptunnor töms vecka 16,
18, 20, 22, 24-36, 38, 40, 42 och 45.

Tack för era frivilliga bidrag!
Kassören hälsar
och tackar alla som
är extra generösa
mot vår förening,
era bidrag kommer
väl till pass för att
hålla våra bryggor
i gott skick.

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

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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Porträtt av Tommy Månsson, Hagede

S

edan några år tillbaka är
Tommy Månsson ledamot i
HHIFs styrelse och bryggansvarig
för Hagede. Det är nu 15 år sedan
han och hans fru och två, numera
vuxna, döttrar fann sin hemvist
vid Varghålet.
HaröNytt frågar honom hur han
hamnade där? ”Vi paddlar havskajak hela familjen därför letade vi
efter ett ställe i skärgården. I vårt
sökande hamnade vi längre och
längre ut och till slut fick vi möjlighet att köpa här.” säger Tommy.
Han berättar att han verkligen gillar att vara ute i naturen, paddla
och åka skidor och skridskor. Han
konstaterar dock att han reser rätt
mycket under vintern så det blir
inte så mycket som han skulle
vilja.
Vi undrar om han har några andra
hobbies. ”Jag fotograferar en del
och det går ju bra att kombinera
med friluftsliv”.
Till vardags är det globala energioch klimatproblem som gäller,

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 2011 hade föreningen 490
(427) medlemmar varav 22 (19) djur.

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

Tommy är miljökonsult och har
jobbat med flera SIDA-finansierade projekt i utvecklingsländer
(allt från energiplanering och
vindkraft till ekoturism och kompostering).
Tommy har fått oväntat mycket
att göra i sin roll som bryggansvarig
i och med den hårda angöring som

Waxholmsbolagets “Sandhamn”
gjorde förra vintern. Både styrelsen
och föreningen i stort har mycket
att tacka Tommy och Staffan Westbeck för, nu när Hagede brygga är
reparerad.
Ann Persson

Harö-Hasselö Intresseförening:
STYRELSE

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

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

Materialansv. HN
Ann Persson
Bostad 08-767 67 13
Mobil 073-092 68 93

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

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

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

Kassör & medl.register Per-Arne Molin
Anna-Lena Winberg
Bostad 08-774 18 19
Bostad 08-664 22 57
Mobil 070-964 95 76
Mobil 070-866 42 27

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.
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