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Seglingen är en handikappsegling där båtarna utifrån
uppskattad förmåga startar vid olika tidpunkter. Den
båt som kommer först i mål vinner.
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Harö runt är en segling för allmogebåtar som traditionsenligt går av stapeln den 3e lördagen i juli. De
första årenHARÖ
gick tävlingen mycket riktigt runt hela
Harö.
Det ändrades sedermera till en bana som
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Efter några år skapades traditioner kring affären med
andra aktiviteter bl a loppmarknad till förmån för Sjöräddningssällskapet, ett initiativ av Maj-Britt Pihl.
Seglingen gjordes mer publikvänlig med en tvåvarvsbana på Norrsundet (Jag kallar den Haröfladen) med
start och varvning vid affärsbryggan.
Vid årets segling ställde Göran Östlund upp som
seglingsreporter. Med mikrofon och högtalare informerade han publiken om tävlingens regler och
aktuell ställning.

Seglingens egen Nestor och enväldige domare Arne
Strömberg meddelade dagens Handikapp utifrån båt
och vindar på skepparmötet enligt följande:
Lillekan Valpen ett förminskat varv, Lillökorna 10
minuter försprång, Mellanökorna 5 minuters försprång Storökorna startade 10 minuter efter Lillökorna.
I årets segling var vi 11 båtar, förra årets vinnare
Mellanökan Inez med Kjell Löfgren som Skeppare
såg ut att få en lätt vinst i år då den störste konkurrenten storseglaren Göte Lindström inte kunde vara
med.
Vinden växlade mellan nord och väst och var ömsom
lätt och ganska hård byig.

Starterna gick bra och spänningen var på topp.
Efter första varning av Manskär får Inez en kastvind
och kapsejsar! Då vi passerar ser vi Kjell och Sara
ligga simmande i vattnet och båten låg upp och ner.
Tillskyndande åskådare kommer till undsättning
och bogserar båt och besättning iland.
Dessa borde ha årets Harö bragdmedalj.
Nu var årets favorit borta så tävlingen blev en öppen affär för övriga deltagare. Årets nykomlig Ewa,
en Mellanöka som Lasse och Pelle Östlund hade
köpt, visade sig vara en mycket god seglare och hade
efter första varvet hållit avståndet på fem minuter till
första Storökan Svarten. och hade bara Lillökan Tjäring
fram för sig
På andra varvet tog Ewa med Pelle och Anton Östlund
ledningen av de båtar som seglade två varv och gick
i mål 7 minuter före Ådan en Mellanöka med Åsa Ekman som skeppare och 9 minuter för Storökan Svarten.
Detta var en mycket bra Haröpremiär för Ewa och
skepparen Pelle Östlund!
Samtidigt som ökorna har seglat sina två varv så har
Lillekan Valpen med Björn Greitz som skeppare snyggt
seglat runt sitt förkortade varv och gått i mål 2 minuter före Ewa så dagens segrare blev Valpen med Björn
Greitz som skicklig skeppare.
Kompletta resultatlistor och finns på Harö Hasselös
hemsida.
I samband med seglingen så har Haröseglingen lotterier för skojs skull och för att få lite intäkter till eventuella
kostnader för seglingen.
Årets priser var en Vette gjord av Göte Lindstöm och
3*2 deltagende i sillsegling i augusti.
Det blev en lyckad tillställning, reportage kommer i
nästa nummer.

Notiser

A

ffären planerar, i skrivande stund, att ha öppet sommaren 2013. Info om öppettider kommer i nästa
nummer.
Någon Röjarhelg blev det inte denna höst. Eventuellt blir
det en till våren. Info kommer på hemsidan och med
hjälp av ”vi-pratar-med-varandra-på-båten”-metoden.
Den traditionsenliga ”Rävjakten” under ledning av
Erik Lindström äger som vanligt rum den första lördagen i mars. Var vi träffas beror på väder- och isläge.
Garanterat är dock att det kommer att grillas och att
det blir trevligt.
Så välkomna alla lördagen den 2 mars 2013 för då
samlas vi igen. De närmare detaljerna kommer att finnas på vår hemsida, då vi närmar oss.

Ny ekonomiansvarig

Nu är det Agneta Frick som håller ordning på våra
pengar. Agneta ingår i Östlundsfamiljen på Hagede
och ägnar fritiden åt skärgårdsliv, scouterna och en
konstförening. Hon är också en hejare på att laga mat
och gillar att ha huset fullt med familj och vänner.
Alla får vara med!

Dina snickare på Harö
Vi utför nybyggnationer, ombyggnader,
reparationer m.m. av hus och bryggor.
Seglingen avslutades med prisutdelning där Björn Greitz tog över vandringspriset, en tavla av Björn Lindroth
Haröseglingens initiativtagare och grundare.
Vi ser fram emot nästa års segling den 20 juli.
Rolf Linnér Skeppare på Svarten den här Dagen.
Rolfs originalreportage med andra bilder finns på HHIF:s
hemsida.
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Christer Bragderyd,
Nötnäs, 0701-71 98 56
Erik Lindström,
Gummerholmen, 0704-25 58 74
Lars Pihl,
Lerviken, 0702-08 70 71

Vad händer om du måste
ringa larmnummer 112

Rapport från
styrelsen

D

V

et är ju härligt att elda och
tända ljus under mörka vinterkvällar men vad händer om
olyckan är framme och det börjar
brinna?
Jo, det finns ett antal personer på
öarna runt omkring som är medlemmar i en frivillig brandkår. Om
du ringer 112 och säger att det
brinner på t ex Hasselö går larm
ut till dessas mobiltelefoner med
information om var det brinner.
Sandhamn och Möja har egna
brandbåtar och hos oss finns det
motordriven brandspruta och
slang i ett skåp på affärsbryggan.

(Där finns även bensin till brandsprutans motor.) Skåpet är låst och
enbart medlemmarna i den frivilliga
brandkåren har nycklar. Den som
är närmast lastar brandsprutan
och slangen i sin båt och tar sig
till brandplatsen där så många
andra som möjligt sluter upp.
Området den frivilliga brandkåren skall täcka är ganska stort – även
Sandhamn och Möja ingår.
Vid andra typer av olycksfall
som kräver läkarhjälp är det helikopter in till stan som gäller, det
finns ingen motsvarande ”lokal”
läkarkår.

i beslöt att vara lite mer aktiva
i Skärgårdens trafikantförening
för att kunna ha en bättre möjlighet
att påverka turlistor.
I vänthusen är det numera mycket trevligare. Frivilliga krafter har
hjälpt till att rensa ut och sätta upp
hyllor. Alla har varit bättre på att ta
hand om sina tidningar så det inte
blir stora (brandfarliga) högar. Hagede vänthus skall målas om 2013.
Inga bryggjobb är planerade till
nästa år.
Björn L skall göra en översyn av
bron vid Båtkroken och kolla om
något behöver åtgärdas.

SJÖTRANSPORTER AB
Vi arbetar i hela Stockholms skärgård

HARÖ BÅTTAXI

- 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

Taxi, reguljärtrafik
samt godstransporter

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

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

Loppisrapport

08-571 570 67

Aktion och loppmarknad till förmån
för Sjöräddningssällskapets räddningstation på Möja inbringade ca
29.000 kr. Tack till Maj-Britt, Lotta,
Eva och Janne som höll i det hela.

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson

Som vanligt så fanns det både stort
och smått att buda på...
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Ansluta Harö och öarna runt
till bredband med fiber?

S

IKO, Skärgårdarnas intresseförenings kontaktorganisation, som är en paraplyorganisation för skärgårdsföreningar
driver projektet BUD, BredbandUtbyggnad-Drift, för att underlätta för föreningar som vill driva
bredbandsprojekt i Stockholms
skärgård.

fiberkabel till våra öar. Det pågår
liknande arbeten i andra delar av
skärgården, bl.a. på Möja med
öarna däromkring och Sandhamn.
Under det närmsta året kommer det
således, i vårt område, att pågå ett
arbete med att informera och efterfråga intresset av ett säkert och
snabbt bredband.

Harö byalag, som har bildat en
arbetsgrupp, har tagit initiativet
att genomföra en förstudie för
att titta på möjligheterna att ansluta hushållen på öarna till fiber.
Arbetet görs i samarbete med
Harö-Hasselö intresseförening.
Arbetsgruppen har ansökt och beviljats projektmedel på 50 000
kronor för en förstudie från Leader
UROSS. Syftet med förstudien är
att undersöka intresse och möjligheter att få ett snabbt bredband via

Är du intresserad av att få veta mer
eller av att delta i arbetet får du
gärna höra av dig till kontaktpersonerna i arbetsgruppen: Ulrika
Dackeby, projektledare, u.dackeby@telia.com, mobil: 076-109 18
94 eller Pia Södergren: pia@antes.
se, mobil: 0709-82 82 76.

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.
- Föreningen ger ut Harö-nytt
två gånger per år.

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

Det här är en förkortad version
av ett utskick från arbetsgruppen.
Läs mer på HHIF:s hemsida.

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.

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.

HHIF har för närvarande 486 medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad 2013, 150:- på föreningens
konto (se nedan). Barn under 18
år samt intresserade husdjur betalar 25:-.

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

Tommy Månsson, Hagede
Ledamöter		 Bostad 08-580 120 53
Martin Eriksson		
Mobil 070-695 33 60
Bostad 08-571 570 67 REVISORER
Mobil 070-896 13 00
Malin Ohlin Åkermark
Kassör & medl.register Per-Arne Molin		
Mobil 070-714 31 76
Agneta Frick
Bostad 08-774 18 19
Åsa Ekman 		
Bostad 08-580 375 37 Mobil 070-964 95 76
Mobil 070-636 72 85
Mobil 070-776 41 64
Sekreterare		
Rolf Linnér		
Bostad 08-541 314 09
Mobil 070-727 75 51

till samtliga medlemmar i Harö-Hasselö Intresseförening.
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