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Upphandling av skärgårdstrafiken
regler, när det gäller upphandlingar, så kommer en ny
sådan ta ca två år. Waxholmsbolaget försöker just nu att
förlänga alla gällande avtal med trafikutövarna med två
år för att övergångsperioden skall fungera.
Blidösundsbolaget som (visade det sig) skulle ha vunnit
upphandlingen rörande mellanskärgården har överklagat
att den avbröts till förvaltningsrätten. Man kommer dock
inte att återuppta den avbrutna upphandlingen.

Upphandlingen gick i kvav…
Som ni säkert har hört och läst avbröts upphandlingen
av skärgårdstrafiken. HHIF är en av många föreningar
som varit med och protesterat mot den föreslagna
turlistan, dels genom medverkan vid manifestationen
utanför Landstingshuset och dels genom att skicka in en
genomarbetad jämförelse som Björn Lindskog gjort
mellan nuvarande turlista och den föreslagna, med
tillhörande konsekvensanalys. Nåväl, droppen urholkar
stenen, och den 23 september hoppade MP, Folkpartiet
och slutligen Centern av förhandlingarna. Nu skall ett
nytt Sjötrafikråd bildas för att i samarbete med
skärgårdens organisationer forma framtiden inför en ny
upphandling. Eftersom det kommit så många nya

Konflikter
Alla sjöbefäl på de båtar som berördes av upphandlingen
är uppsagda sen i våras och ärenden rörande dessa
uppsägningar ligger nu i arbetsdomstolen. Anledningen
till de tidiga uppsägningarna var att sjöbefälen har 12
månaders uppsägningstid och man trodde att
upphandlingen skulle gå igenom till sommaren 2014.
Övrig ombordpersonal har kortare uppsägningstid så de
hann inte drabbas. Den andra konflikten som ledde till
strejk och lockout rörde arbetstider och kollektivavtal
och hade inget med upphandlingen att göra.
Planerna på en nord-sydlig båtlinje i skärgården
Det finns pengar avsatta och ett politiskt beslut på att
starta en nord-sydlig båtlinje i skärgården.
Trafiknämnden har gett Waxholmsbolaget i uppdrag att
ge förslag på vem som skall köra den, hur sträckningen
skall se ut och hur ofta den skall gå.
Källor: Bl.a. Sjöbefälsföreningen, Blidösundsbolaget och
Karin Ernlund, Centerpartiet

Det var en gång…
När det här numret av Harö Nytt kommer ut är det den mörkaste perioden på året. Jag började fundera på hur det kan ha varit i
skärgården på vintern förr, innan det fanns el och så goda förbindelser som idag.
Ingegerd Larsson tillbringade sina första tio år i Harö by, innan familjen flyttade till Sandhamn 1945.
– Under krigsåren var det ju riktigt kalla vintrar med mycket snö. Rännan bröts ju rakt mot Sandhamn, så vi fick kliva av och på
vid en isstation vid Hasselö och där kom ibland Erik Andersson och hämtade med häst och släde. Annars gick man. Eller åkte
skidor. Vi hade skridskor också, såna som man skruvade på pjäxorna och pappa brukade skotta upp en bana åt oss mellan bryggorna inne i byviken.
Hur hade ni det med mat på vintern?
–”Här i byn hade vi nog det bättre än på många andra håll under den här perioden. Flera familjer hade djur, både kor och grisar,
så det var slakt på hösten och sedan saltade man kött i stora tunnor som stod nere i en av sjöbodarna. Mamma lade in grönsaker
och konserverade själv. På hösten åkte man också till Konsumaffären på Möja (som har funnits sedan 1916) och storhandlade
torrvaror som mjöl och socker som skulle räcka hela vintern. Jag brukar tänka på hur bra de måste varit på att planera, det var ju
inte som nu, att man kan sticka iväg med bilen om man glömt något.
Hur firades julen?
– ”Byn var ju full med folk på den tiden så i mellandagarna gick man på julkaffe till varandra. Vi barn tyckte väl inte alltid att det
var så roligt att sitta på kafferep men det var bara hänga med. Ibland spelades det musik, hos Anderssönerna till exempel fanns en
tramporgel som Valter spelade på, och tant Signe spelade gitarr och sjöng skillingtryck. Det gillade vi!

Rapport från styrelsen

Hagede vänthus är nu ommålat.

Rolf Linnér har avsagt sig uppdraget att ingå i styrelsen.

Veckans bildgåta: Verkar det inte som om en av
”arbetarna” missat något?

Tommy M har haft möte med Skärgårdens
trafikantförening för att diskutera finansiering av
kommande bryggreparationer. Trafikantföreningen
kommer inte att stötta oss ekonomiskt vid större
reparationer, men Tommy och Björn fortsätter
sondering i hur vi i framtiden kan få hjälp med
finansiering.
Agneta F skall skapa en aktivitetslista med
kostnadsuppskattningar och tidpunkter för utförda och
framtida reparationer/förbättringar angivna. Denna fil
skulle vara ett levande dokument och bl.a. kunna vara
ett hjälpmedel för att bedöma de framtida
investeringsbehoven.
I Harö bryggas vänthus har det fungerat bra med post
och tidningssortering under sommaren. Björn L har
kontaktat Tidningen Nacka Värmdöposten med
önskemål om färre tidningar. Björn har satt upp ett
skydd, så att dörren inte skavs sönder mot elskåpet.
Befintlig skada skall målas över vid tillfälle.

Svar: Tommy håller i en hammare
– alla andra har penslar.

Hasselö bryggas vänthus börjar bli moget för
ommålning.
Tommy anmälde att Hagede vänthus nu är målat.
Notabelt var att dörren bytte färgnyans. Se även bild.
Staffan informerade om den nya designen på HHIF:s
hemsida. Se även artikel.
Fiberprojektets förstudie är nu överförd till HHIF.
Kallelse till ett möte för att bilda en ekonomisk förening
skickades ut till alla som anmält intresse för projektet
och den 2 november bildades föreningen. Se även
artikel
Foto: Mica Wänseth

Tommy M och Björn L redogjorde för läget när det
gäller upphandling av båttrafiken. Se artikel på första
sidan..
Björn L informerade om att defibrillatorn nu är inköpt
och uppsatt i Harö vänthus. Vi hoppas medlemmarna
visar sin uppskattning och lämnar ett frivilligt bidrag i
samband med att årsavgifterna betalas.
Arbetet med att dokumentera namn på uddar och vikar
börjar bli klart. Funderingar finns om att ta fram/inköpa
ett lite finare kartunderlag än det ca tio år gamla
befintliga.
Någon Röjarhelg blev det inte under hösten.
/Styrelsen
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Valberedningen vill som vanligt ha tips
om personer som är
intresserade och lämpliga att berika
föreningen.
Kontakta Göran Östlund,
Thomas Wängsö eller Curt Andersson.

Rätt adress?
Om du behöver rätta eller ändra din adress kan
du göra det på hhif.se (inne på medlemsarean)
eller skicka brev till vår kassör.

Loppisrapport

Senaste nytt om Fiberprojektet
Den 2 november bildades Harö Bredband Ekonomisk Förening och ett konstituerande möte hölls i Nöttnäs, (se protokoll på HHIFs hemsida). I skrivandes
stund läggs sista handen vid Harö Bredbands ansökan till Länsstyrelsen om
medfinansiering. Harö-Hasselö Intresseförening kommer även i fortsättningen
att lämna utrymme för fibernyheter på HHIF hemsida och information om ansökan kommer att läggas ut där när den är klar.

Årets Loppis och Auktion drog
in ca 23000 till Sjöräddningsstationen på Möja. Tack till
alla som jobbat med, och
lämnat bidrag till, och köpt.

En kort bakgrund:
Byalaget inom Haröområdet hade initialt tagit initiativ till att bilda en projektgrupp med uppgift att göra en förstudie rörande bl.a, fastighetsägarnas intresse
av att få tillgång till digital kommunikation via ett fibernät. Till ordförande i
denna projektgrupp utsågs Ulrika Dackeby. Byalaget genom projektgruppen
ansökte om och har beviljats ett anslag om 50.000 kronor för att genomföra
denna förstudie. Avtalspart i förhållande till myndigheterna var från början
således Byalaget.
För att få ut de pengar som återstår för förstudien, så krävdes en hos Skatteverket registrerad förening. Då det framkom att Byalaget inte uppfyllde detta
krav, så begärde projektgruppen att HHIF skulle överta ansvaret för slutdelen
av förstudien, så att arbetet kunde slutföras. HHIF skulle således gå in som part
i förhållande till Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Projektgruppen har försäkrat, att detta inte innebär någon finansiell risk för
HHIF, eftersom anslaget redan är beviljat och kostnaderna kommer att understiga detta belopp. Då den ekonomiska föreningen bildats och ansökt om bidrag för att
genomföra det egentliga projektet, vilket ju nu
är på gång, blir det ett ”stillestånd” på ett par
månader, innan det verkliga arbetet börjar. Men
då är det den nybildade föreningen som tagit
över ansvaret och genomförandet i sin helhet.

Lågpris i vinter
Halva priset gäller på Waxholmsbolagets enkelbiljetter
mellan 1 oktober 2013 och 31
mars 2014. Rabatten gäller endast kontantbiljetter och ej Waxholmsbolagets 30 dagarskort
eller Båtluffarkort. För resenärer
med Båtkortet blir biljettpriset
rabatterat med 50% minus den
rabatt som erhålls när man laddar kortet. Det sänkta priset gäller alla dagar och den lågsäsongsrabatt som brukar gälla
mån-tor under vintern slopas.
Från och med 1 april 2014 skall
SL:s Access-system införas i
skärgårdstrafiken.
Källa: Skärgårdens Trafikantförening.
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Affären bjöd som vanligt
på kaffe efter årsmötet i
Harö skola.
Foto: Mica Wänseth

Hej Mats , hur gick det i affären i somras?
- Jotack vi börjar gå runt nu. Vi har fått en ny typ av mat och fikagäster, nämligen båtägare på dagsutflykt från öarna runt omkring som t ex Sandhamn och
faktiskt så lång bortifrån som Djurö. Det var ju en så fin sommar så vi hade
många segelbåtar också. Kirstens morgonyoga på bryggan var mycket uppskattad, så den skall vi försöka fortsätta med. Kulturkvällar eller bokcaféer är
också roliga att anordna. Kom gärna med tips eller idéer på människor som ni
vill träffa, hälsar Mats Kirsten och Urban.
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Hjärtstartare

våren, hälsar Lotta, att man skall ta
det lugnt och låta startaren tala om i
vilken ordning och hur man skall
göra saker och ting. Det finns också
bra information på Hjärtlungfondens hemsida:
www.hjart-lungfonden.se

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

Hemsidan

En hjärtstartare är nu inköpt och
placerad i Harö vänthus. Under
våren kommer bland annat Lotta
Sjöberg (som är initiativtagare till
inköpet) att utbilda fast boende i
Hjärt-lungräddning. Till sommaren
kommer sedan kurser att hållas på
bryggan vid affären. Startaren är
registrerad hos 112, så om man
larmar vet ledningscentalen var den
finns. Om det skulle vara så
olyckligt att någon behöver
använda den nu under vintern och

Den nya hemsidan på HHIF.se har
nu varit uppe i ett halvår och
förutom en ny design finns ny
funktionalitet, bl.a. i form av
möjligheter till fritextsökning på
hela textinnehållet. På årsmötet
2013 beslutades att en möjlighet till
att ta få tillgång till en
medlemsmatrikel skulle införas.
För den som loggar in på
medlemsarean och har angivit en
giltig e-postadress finns nu längst
ner på sökformuläret en knapp
Utför som skickar en
medlemsmatrikel till angiven
e-postadress. Var mycket aktsam
om listan eftersom den innehåller
både telefonnummer och epostadresser som i orätta händer
kan leda till oönskad reklam.

Kort om föreningen
Harö-Hasselö Intresseförening har till syfte
att tillvarata medlemmarnas intressen inom
regionen.

Anders Södergren
Lerviken, 070-982 82 75

SJÖTRANSPORTER AB
 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

För prisinformation gå in på vår hemsida
eller kontakta:
Mats Sjögren 070-838 41 03
Håkan Sjögren 070-884 10 09
Vi arbetar i hela Stockholms skärgård

www.seatransport.se

Harö - Hasselö Intresseförening
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ORDFÖRANDE

MATERIALANSVARIG HN.

LEDAMÖTER

Björn Lindskog
Bostad 08-766 50 38
Mobil 072 398 56 56

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

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

VICE ORDFÖRANDE

BRYGGANSVARIGA

Föreningen ska verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.

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

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

REVISORER
Lena Ekekrantz

Föreningen ska verka för god brand- och
olycksfallsberedskap.

KASSÖR & MEDL. REGISTER

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

Åsa Ekman
Mobil 070-636 72 85

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

Mica Wänseth
Bostad 08-96 06 96
Harö 08-571 57114

Föreningen ska förvalta Hagede, Harö och
Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar och verka för goda tillfartsvägar till bryggorna.

Föreningen ska värna om en god miljö.

Agneta Frick
Bostad 08-580 375 37
Mobil 070-776 41 64

Föreningen ger ut Harö-Nytt två gånger per
år.

WEBBANSVARIG

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

Mobil 073-936 1826

REVISORSUPPLEANT

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