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Föreningen Gaffel och Spri
En förening för seglande allmogebåtar
med spri- eller gaffelsegel bildades i
Götes partytält den 16 maj 2015.
Föreningens verksamhet syftar till att
bevara och utveckla nyttjandet av seglande allmogebåtar på Harö med närliggande öar, samt bibehålla och utveckla
Haröseglingen på Harödagen.
Under 2015 har föreningen som plan, att
till Haröseglingen göra nya och tydligare nummerlappar, så att konferenciern
och publiken ska kunna följa tävlingen
på ett bättre sätt.
Vidare ska föreningen initiera spontana
kvällsseglingar och sill-lunchsegling till
Alskär och en ny kappsegling i augusti.
Föreningen kommer därför att utse en
kappseglingsansvarig.
Alla som stödjer föreningen är välkomna att bli medlemmar. Avgiften för 2015
är 100 kronor och betalas till Anna-Lena
Winberg senast den 1 augusti. Ett bra
tillfälle är när/om ni köper lotter på
Harödagen.
ROLF LINNÉR

Stående från höger på bryggan Åsa Ekman. Lasse Östlund, Åsa Linnér och
Göte Lindström. Sittande på bryggan Anna-Lena Winberg i storökan Rosa
från höger Pelle Östlund Maria Winberg, Rolf Linnér och bakom kameran
Agneta Frick.

Årets loppis
Grovsophämtning sommaren 2015:
18 juli kl 10.00-12.00 Hagede brygga
12.30-14.30 Harö brygga
19 juli 13.30-14.30 Hasselö brygga

Årets Loppis äger som vanligt rum på Harödagen lördagen den 18
juli.
Pengarna går även i år till upprustning av Harö skola. I år är det
lärarbostadens källare som ska renoveras. Se vad ni kan hitta
därhemma, som även andra kan få glädje av.
Allt händer som vanligt på Affärsbryggan och schemat är som följer:
Kl. 09.00-12.00 Inlämning av allehanda saker.
Kl. 12.00-15.00 Visning och loppis.
Auktion blir det direkt efter segling och prisutdelning.
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Välkomna! hälsar Maj Britt Pihl, Eva Bjurfors och Lotta Sjöberg.

Rapport från Skärgårdsrådet
Den 28 maj hade Värmdö skärgårdsråd möte och jag var
ombedd att ersätta Björn Lindskog, som HHIFs representant, eftersom Björn hade förhinder. Det var en rolig uppgift som jag gärna tog på mig, eftersom jag en gång varit
med och startat rådet. Skärgårdsrådets syfte och uppgifter
presenterades i förra numret av Harö-Nytt.
Den viktigaste frågan på agendan för det här mötet var
kommunens planer för Stavsnäs vinterhamn. Det är stora
förändringar som planeras och nu är planen ute för samråd. För den som vill läsa mer finns planen på:
Länk till plandokumentet
Länk till hemsida för planeringen
Länk till alla plandokument

Fiberprojektet
Fiberprojektet är i ett knepigt läge, eftersom den
inskickade ansökan behöver uppdateras och att den
särskilt bildade föreningen för detta ändamål måste
göra troligt, att man klarar av att genomföra projektet inom gällande tidsramar för att kunna ansöka om
pengar. Eftersom EU-bidrag utgår för dessa projekt,
gäller även lagen om offentlig upphandling, vilket
gör att all beredning tar lång tid.
Något som är positivt för vårt fiberprojekt är, att EU
-kommissionen den 26 maj 2015 gav klartecken till
det svenska landsbygdsprogrammet för perioden
2014-2020, vilket innebär att den aviserade satsningen om totalt 3,25 miljarder kronor nu kan implementeras fullt ut.

Slut med fast telefoni
Med på mötet var också Värmdö hamnar ABs VD Mikael
Larkner närvarande. Värmdö hamnar är ett kommunalägt
bolag – där styrelsen enbart består av politiker – som
äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.
Mikael Larkner redogjorde för hur kommunen tänkt sig
framtiden för Stavsnäs vinterhamn. Bland annat finns
planer på att bygga ett parkeringsgarage, som ska ersätta
de parkeringar som finns i grusgropen. Man ska då också
höja kajen så den håller samma höjd. Det ska byggas en
pir och pontonbryggor och en helt ny hamnplan med två
cirkulationsplatser, varifrån man kommer till båtarna.
Enligt Mikael så kommer det att bli förbättringar för de
som ska åka med båtarna. Vidare ingår nya byggnader
och en utbyggd småbåtshamn söderut – en marina – i planerna.
Samtidigt har man sett över kostnaderna och hur de olika
projekten ska finansieras. Det blev dock inga klara besked på hur utbyggnaderna ska finansieras, mer än att det
kommer att säljas av mark för att bygga bostäder. Driftskostnaderna ska täckas bl.a. genom högre avgifter för
passagerarbåtarna. Det uttrycktes en oro från deltagarna,
att det kommer att bli sämre tillgänglighet till båtarna och
att det blir dyrare för alla som ska ut i skärgården.
Men enligt Mikael Larkner, kommer det att bli närmare
till båtarna än vad det är idag, något som var svårt att förstå.
Det är bra om många sätter sig in i samrådet och kommer
med synpunkter.

PIA SÖDERGREN
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Den fasta telefonin på öarna kommer att stängas ned i
början av september 2015. Man kan söka på
”Teknikskifte” på nätet så hittar man rätt mycket information eller skriva till dem via e-post
teknikskiftet@pts.se.
Stolparna plockas ned av Skanova och vill man veta,
när de kommer skall man prata med deras tekniska
avdelning. De har också en informativ hemsida.
För den som inte är datoriserad finns ett telefonnummer, 020-075 00 70, där man svarar helgfria vardagar
kl. 09.00-15.00. Det går också bra att skicka brev till
PTS.
Källa: Post och Telestyrelsens informationstjänst

Kallelse till årsmöte

Äntligen dags för Nord/Sydlinjen

Kallelse till årsmöte i
HHIF 2015
Härmed kallas alla medlemmar i Harö Hasselö Intresseförening till vårt 67:e årsmöte i Harö skola söndagen den
12 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
styrelsen tillhanda senast
fyra veckor före stämman.

Valberedningen vill som vanligt ha tips
om personer som är intresserade och
lämpliga att berika föreningen.
Kontakta Göran Östlund, Thomas
Wängsö eller Mats Hagebring.

Affären
ÖPPETTIDER FÖR 2015
13/6 12-17
14/6 12-15
15-18/6 12-17
Midsommarafton 10-13
Midsommardagen STÄNGT
21/6 11-16
22-27/6 11-17
Resten av sommaren:
Måndag - Lördag 11-18
Söndag 11-16
Det blir som vanligt lite fest på
Harödagen, även om programmet inte är helt klart!
Kirsten håller Yogaklasser på
affärsbryggan tisdag, torsdag
och lördag, om det inte regnar.
Tid 8.45-9.45. Kostnad 100 kr/
gång. Ta med egen yogamatta
om du har, annars finns det mattor att låna. (Handduk fungerar
inte).
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Mellan den 15 juni och 16 augusti körs den omtalade båtlinjen mellan
Arholma och Nynäshamn. Det kommer att gå en tur om dagen i vardera riktningen. Det tar ca 10 timmar att åka hela sträckan under en dag och då har
man färdats ca 70 nautiska mil. Linjen trafikeras av två mindre båtar, Cascad
och Gripen, som startar ungefär samtidigt; den ena för att gå söderut och den
andra norrut. Ska man åka hela vägen får man byta båt i Möja, Stavsnäs, Rögrund eller Dalarö. Båda båtarna har möjlighet att erbjuda något att äta och
dricka i ett enklare café. En del av färden – den mellan Ålö och Gruvbryggan
på Utö – går dock per buss.
Vilka bryggor som angörs, tidtabell och en översiktskarta finns på Waxholmsbolagets hemsida. Årets båtlinje är en försöksverksamhet, så vi får se om det
blir en fortsättning.

Lilla naturrutan
Det finns många vackra blommor att spana efter på våra öar, till exempel
orkidéer. På Storö finns Nattviol och Svärdsyssla och på Åverkesö finns
Guckusko.
Nattviolen, Platanthera bifolia, växer framförallt på skogsängar med något
fuktig mark och sällan på torrare skogsmark. Den uppträder ofta i grupper.
Den pollineras av nattaktiva fjärilar.
Svärdsyssla, Cephalanthera longifolia, växer på lövängar och lundar. Den
pollineras av bin, men eftersom blommorna saknar nektar är den inte så
intressant.
Guckusko, Cypripedium calceolus, växer i hasseldungar och skuggrika
lövskogar. Pollineras av alla möjliga insekter, men bara små klarar sig, större
bin t ex fastnar inne i blomman och dör där (elakt).
Källa: Wikipedia
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Jordgubbsodling på Möja blir dokumentärfilm
Zayera Khan, varför gör man en dokumentär om jordgubbsodling på Möja?
– ”Jag var där och paddlade för några år sedan och i ”paddelpaketet” ingick boende i jordgubbsbod och jag blev nyfiken. Vad var en jordgubbsbod och framför allt var fanns jordgubbsodlingarna? Jag hittade en äldre man och började
fråga honom men han blev illa berörd och jag märkte att han inte ville prata om just det ämnet.
Via kajakuthyraren fick jag kontakt med en grupp som träffades och pratade om gamla tider och då fick jag en idé
om att göra en film. Jag blev nyfiken på de ungdomar (framför allt kvinnor) som åkte ut och säsongsarbetade som
plockerskor, det var de som bodde i jordgubbsbodarna. Jag tyckte också det var intressant att se hur man levde på
Möja och öarna runt omkring efter kriget. Det finns en gammal svartvit film som heter ”Jordgubbsbåten” och den
har jag använt och vanliga svartvita foton som jag lagt berättartext över. Sommaren efter paddlingen åkte jag tillbaka med en kameraman och träffade några familjer som hade haft jordgubbsodlingen som extrainkomst under många
år. Jag intervjuade också några ”plockare”. Det finns ju en tragisk historia i detta eftersom man använde DDT för
skadedjursbekämpning och tyvärr fick flera odlare cancer vilket gjorde att man slutade abrupt med jordgubbarna.”
Filmen är 18 minuter lång och heter Jordgubbens Möja. Den har skickats till några kortfilmsfestivaler.
Zayera har också gjort en kortfilm om kvinnliga fågelskådare på Öland, ”Udda fågel”, som finns att titta på via Youtube, Där finns också en trailer för ”Jordgubbens Möja”.
Bilder från röjarhelg 2015 på Storö. Tack till alla som var med.

Foto Annette Lindblom

Kort om föreningen
Harö-Hasselö Intresseförening har till syfte
att tillvarata medlemmarnas intressen inom
regionen.
Föreningen ska förvalta Hagede, Harö och
Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar och verka för goda tillfartsvägar till
bryggorna.

Harö Hasselö Intresseförening
STYRELSE
ORDFÖRANDE

WEBBANSVARIG

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

Staffan Westbeck
Mobil 070-399 65 72

VICE ORDFÖRANDE

Föreningen ska verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.

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

Föreningen ska verka för god brand- och
olycksfallsberedskap.

KASSÖR & MEDL. REGISTER

Föreningen ska 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

Agneta Frick
Bostad 08-580 375 37
Mobil 070-776 41 64
SEKRETERARE
Ulrika Dackeby
076-109 18 94

REDAKTÖR
Ann Persson
Bostad 08-767 67 13
Mobil 073-092 68 93
Björn Lindskog
Bostad 08-766 50 38
Mobil 072-398 56 56
BRYGGANSVARIGA
Martin Eriksson, Hasselö
Bostad 08-571 570 67
Mobil 070-896 13 00

Pelle Niring, Harö
Bostad 08-644 80 35
Lisslö 08-571 571 20
Tommy Månsson, Hagede
Bostad 08-580 120 53
Mobil 070-695 33 60
KOMMUNIKATIONSANSVARIG
Tommy Månsson Hagede
REVISORER
Lena Ekecrantz
Mobil 073-936 18 26
Åsa Ekman
Mobil 070-636 72 85
SUPPLEANT Mica Wänseth

Distribueras till samtliga medlemmar i Harö Hasselö Intresseförening.
Redaktör: Ann Persson • Postadress: Farkostvägen 7, 181 35 Lidingö • Telefon bostad: 08 767 6713 • Mobil 0730 92 68 93
• E-post: ann.persson@sr.se • Ansvarig utgivare: Björn Lindskog • Produktion och tryck: Hagavillan, Waxö Omsorg AB, Hagavägen 22, Solna
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