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Nykomling i skärgården
Har du på sistone fått upp en okänd fisk i ditt nät? En relativt liten jämngrå eller fläckig fisk på 10-20 cm med grönaktiga ryggfenor? Då har du antagligen fått upp en svartmunnad smörbult.
Den här bottenlevande fisken kommer ursprungligen från
Svarta havet och Kaspiska havet, men upptäcktes första
gången i Sverige 2008. Vid provfiske 2013 och 2014 hittades bara enstaka exemplar, men vid Sveriges Lantbruksuniversitets årliga provfiskning i oktober, så fick man upp
61 stycken. Bestånden har på senaste åren ökat i hela ÖsSvartmunnad smörbult från Muskö i nät. Foto: Susanne
tersjön. Vid Gdanskbukten i Polen är den svartmunnade
Tärnlund
smörbulten nu den vanligaste kustnära fiskarten och i
Danmark fångas flera ton årligen.
Som alltid när en ny art gör sitt intåg i ekosystemet kan det få negativa effekter. Den svartmunnade smörbulten livnär
sig på stora mängder småräkor. Därför befarar man att fisket av tångräkor kan påverkas negativt. Det finns även risk
för att andra bottenlevande arter kan få det svårt, då det blir konkurrens om föda och lekplatser.
När den väl etablerat sig är den svartmunnade smörbulten svår att bli av med. Forskare vid SLU hoppas att riktat fiske och stärkande av rovdjursbestånd ska kunna minska de negativa effekterna. Man vill även försöka begränsa fortsatt spridning till andra områden.
Den svartmunnade smörbulten är fullt ätbar och fiskas i stor utsträckning i Polen och Ryssland, där den för det mesta
hamnar i konserver. Det är inte otroligt att den inom snar framtid även hamnar i våra matbutiker. Enligt tidningen
Nynäshamnsposten är det en god matfisk, som man kan filea och steka som abborre. Den är dock relativt svårfångad.
Den som vill ha mer information kan gå till www.slu.se
där det finns pressmeddelande från t.ex. den årliga
provfiskningen.

CARL DACKEBY

Harö Livs 2016?
När du håller detta nummer av Harö-Nytt i din hand är
det synnerligen oklart om det blir någon affär i sommar
på Harö. Läget är i korthet detta.
Harö Livs bedriver sin affärs- och serveringsrörelse på en
hyrd fastighet enligt ett rullande avtal. Detta avtal är nu
uppsagt. Skälet till uppsägningen är – som Harö-Nytt
uppfattat det – att ägaren vill sälja fastigheten och då inte
vill ha den belastad med ett löpande hyresavtal. Mats,
Kirsten och Urban vill och hoppas kunna driva verksamheten vidare, men det är helt beroende av hur ägarstrukHARÖ-NYTT NR. 37, 2016

Årets rävjakt
Den årliga rävjakten som arrangeras av Erik äger rum lördagen
den 5 mars. Vilken ö det blir på denna gång bestämmer Erik först,
då det närmar sig. Var och när på dagen vi träffas kommer information om på vår hemsida. Men boka dagen redan nu.

turen kommer att se ut då sommaren närmar sig.
Enligt Mats Hagebring, en av delägarna i Harö Livs, är
förhoppningen att det fortsatt ska finnas en aktiv näringsverksamhet på fastigheten, så att alla kan ta del av
denna servicepunkt med affär, systemombud och inte
minst servering!
Harö Livs hoppas alltså på att ägar- och avtalsfrågan
löser sig under våren så att verksamheten på något sätt
kan fortsätta.

Rapport från Styrelsen
Föreningen har ca en halv miljon och har inga större utgifter inplanerade. Avsikten är att stadgarna ska ses över
och moderniseras, om och där det behövs.
En underhållsplan, som revideras kontinuerligt, finns
upprättat. Den grundas på årliga besiktningar och med
rimliga kostnadsestimat.
Skyltarna om att material inte får varaktigt läggas på
bryggan ska snyggas till inför sommaren. Den nya
tilläggsbryggan i Hagede ska få en snygg ”avslutning” till
säsongen 2016.
Staffan, som är med i styrelsen i Harö Bredband Ekonomisk förening, informerade om läget rörande bredbandsprojektet.
Björn informerade om utfallet rörande trafikupphandlingen inför 2016 och om vad som förekommit vid det senaste mötet i Skärgårdsrådet inom Värmdö kommun.
Utförligare information rörande vissa av punkterna ovan
finns på annan plats i Harö-Nytt.

Nyheter från Harö Bredband
Ekonomisk Förening
Den 20 oktober lämnade Harö Bredband Ekonomisk Förening in en ny ansökan till Jordbruksverket gällande bidrag för en investering på dryga åtta miljoner för att bygga ett robust fibernät i föreningens område. Området omfattar Harö, Harö-Storö, Eknö, Hasselö, Hasselkobben,
Lisslö, Brändö, Gummerholmen, Stora Gummerholmen,
Horsholmen och Dämpluckskobben. Projektet är omfattande och beslut om föreningen får bidrag kommer tidigast första kvartalet 2016. Projektet beräknas vara slutfört
den 30 juni 2018.
Styrelsens fortsatta arbete
Under senhösten/vintern kommer en omprojektering
genomföras för att bättre ta hänsyn till den komplexa miljö som finns inom föreningens område utan möjligheter
att använda större maskiner. Det riktigt stora arbetet i
bredbandsprojektet börjar om/när föreningen beviljas bidrag. För projektets genomförande kommer det att behövas förstärkning i projektgruppen med specialistkompetens inom olika områden och allmänna resurser som styrelsen idag inte har.
Medlemmarna kommer att ansvara för arbete på egna
tomten och styrelsen behöver skriva markavtal med alla
markägare som blir berörda av fiberdragningen.
2 HARÖ-NYTT NR. 37, 2016

Vad kommer det att kosta att ansluta sig
och att vara ansluten till föreningens fibernät?
Observera att ännu så länge är det uppskattningar
vi gör.
Med det bidrag på 60% av bidragsberättigade kostnader föreningen får från Jordbruksverket får du
som medlem själv betala 40%. Eventuellt kan det
tillkomma ett kommunalt bidrag, som kan reducera
medlemsdelen något.
Föreningen har tidigare beslutat att insatsen som
varje fastighet själv får betala är max 30 000 kr.
Medlemsavgiften kommer att ligga på cirka 250 kr/
år och nätavgiften/driftskostnad kommer att ligga
på cirka 600 kr/år.
Sedan tillkommer kostnader för de tjänster man vill
ha i nätet (Internet, TV, telefoni).
Frågor besvaras av :
Björn Lundman, projektledare
bjorn.lundman@bellkom.se
070-601 75 57
Pia Södergren, ordförande
naslerviken@gmail.com
070-982 82 76
Föreningens hemsida är harobredband.se. Idag är
hemsidan även åtkomlig via fiberfliken på HHIF.se.

Beslut klart om bidrag för
bredbandsstöd
Reglerna och förutsättningarna för bidrag från Jordbruksverket för bredbandsutbyggnaden är nu klara.
Totalt är stödet på 3,25 miljarder kronor, vilket är ca
tre gånger mer än enligt det tidigare landsbygdsprogrammet. Föreningarna kan nu få mer pengar för projektering och administration, vilket naturligtvis är
välkommet. Enligt uppgift har Länsstyrelsen i Stockholm 15 ansökningar att ta ställning till, däribland
ansökan från Harö Bredband Ekonomisk Förening.
Enligt planen ska beslut kunna fattas under februari
2016.
Valberedningen vill som vanligt ha tips
om personer som är intresserade och
lämpliga att berika föreningen.
Kontakta Göran Östlund, Thomas
Wängsö eller Mats Hagebring.

Miljösidan
Sopor 2016

Elda med förnuft!

Var kastar jag mina sopor?

När får jag elda?
På våren får du i Värmdö kommun elda under veckorna
17 och 18 och på hösten får du elda under veckorna 42
och 43, om du bor inom planlagt område eller inom ett
område med samlad bebyggelse. Med samlad bebyggelse
avses minst två bebodda hus nära varandra. För övriga
fastigheter finns inga särskilda begränsningar men för all
eldning gäller att Stockholms Brandförsvar kan ha infört
tillfälligt eldningsförbud för all eldning. Om du är osäker,
ring Stockholms Brandförsvar 08-454 8339.

Under vintertid när ordinarie sophämtning inte pågår (veckorna 46 – 15) lämnar du dina hushållssopor i sopsäckarna i ställen eller i en hopknuten sopsäck (alltså inte löst på golvet och inga grovsopor)
på någon av följande platser:
Hagede – sophuset bakom vänthuset.
Harö – sopmajan på affärsbryggan.
OBS! Inte i vänthuset.

Vad får jag elda?

Här ska entreprenören hämta sopsäckarna åtta
gånger under denna period, om inte isförhållandena hindrar detta. Hasselö har dessvärre ingen sophämtning vintertid.
Ett ytterligare alternativ är självfallet att ta med
soporna hem eller till Stavsnäs vinterhamn

Generellt sett så får du inte elda något avfall enligt
miljöbalken. Det är t.ex. aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke,
spånskivor eller likande material. Under eldningsveckorna får dock grenar, kvistar och annat torrt
vedartat trädgårdsavfall eldas.

Grovsopor – tänk på att det finns fler tillfällen än
sommarens grovsophämtning i juli – Sandhamn
har t.ex. tider som framgår av Värmdö kommuns
hemsida

Gäller eldningsveckorna även om jag eldar i tunna?
Ja, ur hälso- och miljöskyddssynpunkt är det ingen skillnad om man eldar i tunna eller på marken.

Vad kastar jag inte i sopsäcken?

Var får jag elda?

Glas lämnas i glasigloon på affärsbryggan
Miljöfarligt avfall inkl. byggavfall samt grovsopor
Tänk på att din sopsäck kommer att hanteras av renhållningsarbetare så stoppa inte i
vassa föremål och annat som
kan skada dem!
För sommaren och hösten gäller följande:
Hushållsavfall hämtas vid våra enskilda bryggor veckorna 18, 20, 22, 24 – 36, 38, 40 och 42.
Grovsopfärjan kommer i år till Harö-området enligt
följande
Lördagen den 23 juli
Hagede brygga kl. 10.00 – 12.00
Harö brygga kl. 12.30 -– 14.30
Hasselkobbens brygga kl. 15.00 – 16.00

Om du eldar med brasa på marken så kom ihåg att
aldrig elda när det blåser och ha alltid vatten i beredskap. Avsluta eldning innan mörkrets inbrott och
kolla ordentligt att det inte finns glöd kvar i marken.
Om marken under eldplatsen inte varit helt ”släckt”
kan s.k. rotbrand blossa upp. Detta kan ske till och
med flera dagar efter själva eldningen. Vi har haft
flera fall av sådana rotbränder inom Haröområdet.
Elda heller aldrig direkt på klipphällar. De spricker
och får fula sår som aldrig läks.
Tänk på alltid på brandfaran!
Istället för att elda

Det finns bra alternativ till eldning; genom att kompostera hjälper du naturen att omvandla resterna till
jord och växtnäring och flisning är en bra metod att
ta hand om trädgårdsris och större
grenar.

Söndagen den 24 juli
Hasselö brygga kl. 13.30 – 14.30
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Trafikupphandlingen
Som väl alla noterat fattade Trafiknämnden i november 2015 beslut om trafikupphandlingen för den framtida båttrafiken i skärgården, som enligt planerna ska träda i kraft från och med den nya turlistan från den 15 april 2016. Det
blev tre rederier som ska sköta trafiken i de sex trafikområden, som upphandlingen omfattade. Blidösundsbolaget AB
ska trafikera innerskärgården och den norra skärgården och Utö Rederi AB den södra. Upphandlingen rörande de två
områdena i mellanskärgården vanns av ett nystartat företag TRSM Group 1.
I åtagandet ligger för dessa rederier att bemanna, driva och förvalta Waxholmsbolaget fartyg samt att upphandla de
underentreprenörer som behövs för att kunna fullfölja trafikåtagandet. Avtalstiden är på 12 år.
Vad gäller tidtabellerna är utgångspunkten att de tidtabeller som gällde t.ex. våren och sommaren 2015 ska ligga fast
vart fall även 2016.
Det ska dock noteras, att upphandlingen har överklagats av flera rederier. Bl.a.
har Stockholms Sjötrafik AB, som i dag driver de flesta av de fartyg som betjänar t.ex. Harö-området och blev helt utan fortsatt drift, överklagat tilldelningen för mellanskärgården. Så sista ordet inför våren är tydligen inte ännu
sagt.

Hur många passagerare använder våra bryggor?
Skärgårdens trafikantförening där HHIF är medlem redovisar varje år statistik
för hur passagerarna reser i Stockholms skärgård. För våra bryggor anges
följande uppgifter för år 2014:
Brygga
Hagede
Harö
Hasselö

Passagerare påstigande
3 713
2 494
1 956

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.
Föreningen ska verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.
Föreningen ska verka för god brand- och
olycksfallsberedskap.
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
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Passagerare avstigande
4118
2 516
1 876

Harö Hasselö Intresseförening
STYRELSE
ORDFÖRANDE

WEBBANSVARIG

LEDAMOT

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

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

Charlotta Sjöberg
Bostad: 08-32 55 54
Mobil: 070-484 52 83

VICE ORDFÖRANDE

REDAKTIONSKOMMITÉ

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

Ulrika Dackeby, Tommy
Månsson, Charlotta Sjöberg

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

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

Tommy Månsson Hagede

BRYGGANSVARIGA

REVISORER

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

Lena Ekecrantz
Mobil 073-936 18 26

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

Distribueras till samtliga medlemmar i Harö Hasselö Intresseförening.
• Ansvarig utgivare: Björn Lindskog • Produktion och tryck: Hagavillan, Waxö Omsorg AB, Hagavägen 22, Solna

Åsa Ekman
Mobil 070-636 72 85
SUPPLEANT Mica Wänseth

