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På knä, men inte uträknade
Ny delägare
För att öka på kapitalet och minska
arbetsbelastningen kommer Urban
Gjers, boende på Lisslö, att till
nästa säsong träda in som tredje
delägare. I syfte att konsolidera
ekonomin och reducera arbetstiderna så kanske det blir färre
evenemang på bryggan och ingen
utvidgad servering förrän butiksverksamheten går runt på rimliga
nivåer.

Foto: Mats Hagebring

H

ur går det för er med Harö
Livs? Det är väl en artig konversationsfråga när man blir bjuden på allhelgonafika av Kirsten
Lindskog och Mats Hagebring.
Det hann bli becksvart utomhus
innan jag fått svar på min, trodde
jag, enkla fråga.
”Det är jättekul, vi får så mycket
uppskattning både för att vi driver
affären och för våra musikevenemang på bryggan och engagemang
i Harödagen” berättar bägge. ”För
det senare har vi blivit uppmärksammade och belönade av stiftelsen ”Björn Lindroths minne” i form
av ett konstverk som naturligtvis
kommer att pryda någon av väggarna i butiken”.
Ekonomin kärvar
”Men ekonomiskt går det kärvt”,
berättar de vidare. Omsättningen

för affären är ännu inte av den
omfattningen att Kirsten och Mats
själva kan ta ut någon lön för jobbet
och heller inte kunnat få tillbaka
något av sina egna insatser. Investeringskostnaderna för hygienutrymmen, avlopp, servering m.m. och
alla kommunala tillståndsavgifter
och arrende har varit omfattande
och så kan man naturligtvis inte
fortsätta i längden.
”Vi måste hitta en ekonomisk
modell som håller. Först av allt
måste vi satsa på affären, satsa
på rätt sortiment, men framför
allt på att få fler kunder. Det tar
kanske några år för båtfolket att
hitta tillbaka nu när affären varit
stängt under några år. Och vi vill
självklart att alla fast- och fritidsboende på öarna runtikring gör
sina inköp hos oss”.

Volontärer välkomna
Vill du som läser Harö-Nytt på något sätt bidra till att verksamheten
fortlever och blomstrar så kan du,
förutom att handla förstås, kanske
ställa upp som ”volontär” vid
extra hög belastning eller vara en
hjälpande hand vid förhoppningsvis framtida evenemangskvällar.
Kontakta Kirsten, Mats eller Urban
med egna idéer eller hör vad du
kan bidra med! Kontaktinfo hittar
du på www.harolivs.se
Lasse Östlund

Harö på Wikipedia
Om man läser om Harö på Wikipedia kan man bl.a. lära sig att Harö
sannolikt har varit befolkat sedan
medeltiden. Den äldsta kända kartan är från 1640-talet och visar tre
gårdar vid det som idag är Harö by
på norra delen av ön. Arkeologiska
efterforskningar visar dock att byn
tidigare låg ca en kilometer längre
söderut vid den insjö som kallas
Gammeltomtträsket.
Läs gärna mer på Internet och
rätta gärna eller komplettera deras
information!

Träff i mars
E

n gång är ingen gång brukar man
ju säga. Jag vet inte om man kan
kalla två gånger för en tradition,
men det är vad Erik Lindström vill
att ”Rävjakten” den första lördagen
i mars ska bli.
I mars 2011 ägde alltså det första
evenemanget rum, som inleddes
med ca två timmars rävjakt med skyttar och drevkarlar enligt konstens
alla regler. Därefter serverades ny-

Kassören rapporterar

stekt strömming över öppen eld.
Övriga tillbehör höll alla själva
med. Utspisningen var på isen i
Norrsundet och solen sken. Det var
ett mycket trevligt initiativ av Erik.
Så välkomna alla lördagen den 3
mars 2012 för då samlas vi igen.
Detaljerna kommer att finnas på vår
hemsida, då vi närmar oss.
Björn Lindskog

Bryggfonden är nu placerad till en
mer fördelaktig ränta.
Medlemsavgifter
Det är bara ett fåtal som inte har
betalat sin medlemsavgift för 2011,
men får nu ytterligare ett tillfälle.
Medlemsavgiften är oförändrad
2012, 150:- på föreningens konto (se
sista sidan). Barn under 18 år samt
intresserade husdjur betalar 25:-.
Hoppas att vi kommer att vara
över 500 betalande medlemmar till
årsmötet i juli 2012.

Post och tidningar
Hur kan vi få lite bättre ordning på
post och tidningar? På försök har vi i
november satt in postsorteringsskåp
i Harö och Hagede vänthus. Vi är
ännu inte färdigtänkta hur vi kan
få bäst effekt av dem, men någon
gång under våren kommer närmare
information.
En tanke kan vara att den som
väntar på båten sorterar in eventuell
osorterad post. Vi ska också fundera
på någon form av system för tidningarna till nästa sommar.
Björn Lindskog

Rävjakt och gemenskap våren 2011.
Foto: Carl Erik Eriksson

Postnummertips
I vänthusen finns en förträfflig
lista över alla fastigheter och vilka
postnummer de fick i våras. Den
kan vägleda de som ännu är vilse i
postnummerkarusellen.

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

Kung Bore

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
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www.seatransport.se

Den 12 december gäller det att ha
vintertidtabellen till hands om man
ska åka Vaxholmsbåt. Vid kraftigt
isläge kan båtarna vända vid Harö
brygga och resenärer till Hagede får
då gå över isen. Vill man veta vad
som gäller kan man ringa trafikexpeditionen i Stavsnäs 08-614 64 66.
Se även www.waxholmsbolaget.se

Rapport från styrelsemöte

V

id styrelsemöte i oktober berättade Anna-Lena, vår kassör, att
bryggfonden uppgår till drygt 265
500:- och att vi har drygt 70 000:- i
kassan.
Anna-Lena ska undersöka om
vi kan få bättre avkastning på våra
medel genom att binda en del av
beloppet på ett placeringskonto.
Bryggor
Det underhåll som behövts göras i ett
kortare perspektiv är nu åtgärdat och
underhållsplanen kommer att uppdateras vid behov. Björn och Staffan

Loppisrapport

ska söka medel för reparationen
av Harö brygga. Där har vänthuset
målats och näst på tur står att ordna
med post- och tidningsrutiner.
Det finns inget att rapportera från
Hasselö brygga. Gällande Hagede
väntar målning av vänthus till försommaren.
Spänger och tillfarter
Under vintern ska en inventering av
tillfartsvägarna ske och rapporteras
till styrelsen inför möte i april.
Styrelsen

Loppisen på Harödagen inbringade
17.568:- som oavkortat gick till Sjöräddningssällskapets Räddningsstation på
Möja.
Tack till MajBritt och alla andra som bidrar till
att vi har en räddare i nöden om vi
skulle behöva det.

Loppis + Möja = SANT

Gunnar Svenssons karta som kan köpas i Harö Livs (beskuren).

Dina snickare
på Harö
Vi utför nybyggnationer, ombyggnader, reparationer m.m.
av hus och bryggor.
Nu även elarbeten av behörig
elektriker!
Christer Bragderyd,
Nötnäs, 0701-71 98 56
Erik Lindström,
Gummerholmen, 0704-25 58 74
Anders (Ante) Södergren,
Näs i Lerviken, 0709-82 82 75

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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Det här med att köra sopor...

N

u har vi kört sopor i snart fyra
år, och det är verkligen ett jobb
med både för- och nackdelar. Oftast
är det mer bra än dåligt, soliga sommarmorgnar när sjön ligger blank
och vi stiger upp tidigt, utrustade
med äggmackor och kaffe och ger
oss iväg känner vi oss ganska privilegierade.
Första säckarna tar emot, innan
kroppen har kommit igång men sen
går det lättare. Dagar med blåst och
regn är det däremot inte lika roligt.
Högsommar och sol har fått en annan innebörd för oss, ju finare väder,
desto mera sopor. En del säckar är
så tunga att jag inte ens orkar lyfta
dem ur tunnan, och då hör till saken
att vi egentligen inte skall ta säckar
som väger över 15 kilo men följde
vi det reglementet skulle det bli
många säckar kvar. Istället träffar vi
så många trevliga människor, många
står med säcken på bryggan och det
är underbart!
Men vi har ett kanonjobb och hoppas att Ni är nöjda med oss, vi vill

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.
- Hösten 2011 hade föreningen 490
(427) medlemmar varav 24 (22) djur.

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

tacka för förbättringen i Harömajan,
första åren var det bedrövligt med
grovsopor, kartonger, emballage
med mera, den är ju faktiskt endast
för hushållssopor men i år har det
varit mycket bättre. Som sagt, tack
för det!

Stort tack också till Frasse som håller ordning i sophuset i Hagede på
vintern, byter säckar i säckställen
mm.
Tack för den här säsongen!
Martin och Sanna

Det är inte bara sopor som kan möta på bryggan, personalen kan också
räkna med en rejäl utskällning (som går över när man klappar fint).
Foto: Mica Wänseth

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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