
HARÖ-NYTT
INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I HARÖ-HASSELÖ INTRESSEFÖRENING NR 17, DECEMBER  2005

Vinterkommunikationer

Båtarna går givetvis inte hela vägen till Hagede brygga när det blir 
tillräckligt kallt för skotrar och fyrhjulingar att köra på isen.

Eftermiddagsturer på fredagar   
till Harö-Hagede

I maj skickade Harö-Hasselö 
intresseförening ett brev till 

Waxholmsbolaget med önskemål 
om att få vinterturlistan utökad 
med eftermiddagsturer till Harö-
Hagede onsdagar och fredagar. 
Anledningen var att det skulle vara 
bättre för öborna att inte behöva 
uppehålla sig i stan hela dagen vid 
läkarbesök och andra nödvändiga 
besök på fastlandet.

Vi har nu fått svar från Wax-
holmsbolaget: turen från Stavsnäs 
14.45 på fredagar går till Harö- 

Hagede på vinterturlistan och gäl-
ler fr.o.m. 05.12.19 till 06.04.12.

Isrännan
Erik Lindström och Jan-Erik 
Grandin sköter kontakterna med 
Waxholmsbolaget gällande när 
isrännan mellan Harö och Hagede 
ska läggas igen och brytas upp. 
När rännan läggs igen markeras 
en säker gångväg över Gummer-
holmen med brandgula käppar. 
Waxholmsbolaget, 08-679 58 30, 
kan svara på hur båtarna går.  Glöm 
inte ficklampa!

Ulla Blom & Mica Wänseth

Vid årsmötet föreslog styrelsen 
höjning av medlemsavgiften 

till Harö-Hasselö intressefören-
ing. Efter att ha diskuterat frågan 
fastställde stämman avgiften för 
vuxna till 150 sek och för juniorer 
(under 18 år) till 25 sek.

Det är viktigt att notera att 
medlemskapet är individuellt. 
Alla i familjen är välkomna att bli 
medlemmar! Årsmötet resonerade 
kring avgiften för barn och kom 
fram till att de flesta föräldrar bör 
klara att betala 25:- per barn och 
år. Hör av dig till Barbro Clauson 
på tel 08-30 48 04 om du vill bli 
medlem.

Dags att betala
Det är den tiden på året när avgiften 
ska betalas. När ni betalar ber vi 
er att anteckna alla personer som 
inbetalningen gäller. För att hålla 
medlemsregistret uppdaterat tar 
vi gärna emot uppgifter om änd-
rad adress eller telefonnummer 
(registret delas ut i samband med 
årsmötet varje år). 

Betalar du på annat sätt än med 
plusgiroblankett är det viktigt att 
du skriver ut avsändare på inbe-
talningen, särskilt om du betalar 
via Internet.

Extra bidrag
Från flera medlemmar får vi ofta 
ett litet extra ”frivilligt bidrag” till 
föreningens verksamhet. Det är vi 
naturligtvis särskilt tacksamma för 
och vi tipsar därför gärna andra 
medlemmar om detta sätt att hjälpa 
föreningen. Plusgironumret är   
40 09 83-3.

Styrelsen

Ny års-
avgift
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Senare års undersökningar har 
bekräftat det fiskare av alla 

kategorier hävdat under många 
år - att det är något allvarligt fel 
på fiskbestånden i Stockholms 
skärgård.

Harö Fiskevårdsområde har under 
senare år märkt att tillgången på 
bland annat abborre och gädda 
minskat. FVO fick i uppdrag av 
fiskestämman att försöka få vissa 
områden fredade under lektiden. 
Den begäran som lämnats till 
Länsstyrelsen i Stockholms län har 
resulterat i att Fiskeriverket genom 
beslut infört totalt fiskeförbud un-
der tiden 1 april till 15 juni i det 
område som är markerat med rött på 
kartan till höger. All form av fiske är 
förbjudet under den tiden för såväl 
den enskilde fiskevattenägaren som 
för det fria handredskapsfisket. 
Förbudet finns intaget i en bilaga 
till ”Fiskeriverkets föreskrifter 
FIFS 2004:36 om fiske i Skagerrak, 
Kattegatt och Östersjön”

Harö FVO är inte ensamma om 
att se nedgången i fiskebeståndet. 

Tillsammans med oss är det fem nya 
fredningsområden som bildats och 
tre tidigare områden har utökats. 

I sin begäran till Fiskeriverket 
skriver Länsstyrelsen bland annat 
”Senare års undersökningar har be-
kräftat det fiskare av alla kategorier 
hävdat under många år – att det är 
något allvarligt fel på fiskebestån-
det i Stockholms skärgård.”

Området kring Harö är sedan 
länge betraktat som ett bra rekry-
teringsområde för gädda. Fiske-
vattenägare och fiskare uppger att 
fisket drastiskt försämrats under 
senare år. Inom området finns flera 
vikar som är inventerade. En av 
vikarna har bedömts ha mycket 
höga naturvärden och mycket stor 
betydelse för fisk i Länsstyrelsens 
rapport, Skyddsvärda grundom-
råden i Svealands skärgårdar 
(Rapport 2003:05, Länsstyrelsen i 
Stockholms län). Området är under-
sökt av Fiskeriverkets kustlabora-
torium. Delar av området omfattas 
av naturreservat (”Storö”).

Harö fiskevårdsområdesförening 
har tagit initiativet och inkommit  

med en skrivelse till Länsstyrelsen 
om en begäran om fredning. Det be-
gärda området är helt inom ramen 
för fiskevårdsföreningen. Fiske som 
berörs är i huvudsak husbehov/bi-
näringsfiske enligt FVO själva.

Länsstyrelsens hela begäran om 
fredning finns på deras hemsida. På 
Fiskeriverkets hemsida redovisas 
några av de alarmerande resultat 
som framkommit.
 Lars Pihl
 Sekreterare Harö FVO

Fredningsområde

Kartan publicerad i samarbete med Länsstyrelsen i   
Stockholms län (© Sjöfartsverkets tillstånd nr 02-03302). 
Underlagskarta: Skärgårdskort (“rensad sjökortsbild”).
Bilden är ej avsedd för navigering.

Bilden föreställer Lars Olofsson, 
glad innehavare av årets nyin-

stiftade Ladholmen-Hagedestipen-
dium. Några Storöbor ville på detta 
sätt visa sin uppskattning över att 
Lars bibehållit det öppna landskapet 
på sina ägor på Storö.

Stipendiat på traktorInget nytt
om Harö Livs
I början av november finns 
ännu inget klart om affärens 
framtid. Är det någon som 
kan tänka sig att driva Harö 
Livs vidare så kontakta äga-
ren Agneta Sjöberg!
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Kustplan 2005

Söndagen 16:e oktober sam-
lades ett drygt 20-tal intres-

serade fast- och fritidsboende 
öbor i Harö skola när Lina Malm 
och Anna Edström från Värmdö 
kommuns plankontor kallade till 
informations- och samrådsmöte 
kring arbetet med kommunens 
Kustplan. 

Under det ca två timmar långa mötet 
hann vi prata om utvecklingstrender 

i skärgården, natur- och kulturvär-
den, kommunikationer, fritidsbåt-
livet, strandskydd m.m.

De ämnen som väckte mest intres-
se och frågor för Haröarkipelagens 
del var hur Värmdö kommun ser på 
bygglovsärenden och strandskydd 
och hur dessa hänger samman 
med bevarande av kulturmiljöer, 
”förtätning” av bebyggelse m.m. 
Vattenkvaliteten i Harö byvik och 
förslaget om fiskeskyddsområde 
diskuterades också. Waxholmsbo-

lagets trafik och tidtabeller, Hor-
stensleden (nytt namn på gamla 
förslaget om Rödkobbsleden) samt 
nyttan och brådskan med att få till-
gång till bredbandsuppkoppling är 
ett axplock ur alla frågor som hann 
behandlas.

Vill du veta mer om kommunens 
kustplan hittar du hela planen och 
en mängd övriga dokument kring 
arbetet på Värmdö kommuns hem-
sida. www.varmdo.se 
 Lasse Östlund

Välbesökt höstmöte i Harö skola

1. Den omfattande reparationen av 
Hasselö brygga är inte fullt genom-
förd. Vulkning ska göras och pluggar 
sättas dit. 
2. Bryggfonden innehåller nu drygt 
198 000 sek.
3. Uppföjning av årsmötet;  ev. trappa 
till Harö brygga ska undersökas och 

två små anslagstavlor till Hasselö 
resp. Hagede vänthus ska sättas 
upp.
4. Kustplan/Värmdö kommun,  
Harö-Nytt informerar om detta i 
artikeln ovan.
5. Harö-Nytt, nästa nummers inne-
håll planerades.

Övrigt, bl.a. diskuterades använ-
dandet av internet för HÖIF-infor-
mation.

Noterat från föreningens styrelsemöte 1 oktober 2005

Eftersnack om Värmdö kommuns kustplan.
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Ordförande  
Lasse Östlund  
Bostad 08-580 375 37 
Hagede 08-571 570 42

Vice ordförande  
Per-Arne Molin  
Bostad 08-774 18 19 
Harö 070-964 95 76

Sekreterare  
Staffan Norlander 
Bostad 08-429 88 50 
Hasselö 08-571 551 64

Kassör   
Maj-Britt Pihl  
Bostad 08-571 570 82 

Ledamöter  
Ulla Blom  
Bostad 08-649 75 79 
Harö 08-571 571 67

Barbro Clauson  
Bostad 08-30 48 04 
Storö 08-571 570 06

Martin Eriksson  
Bostad 08-571 570 67 
Mobil 0708-96 13 00

Bryggansvariga  
Erik Lindström, Hagede  
Bostad 08-571 571 66 
Mobil 070-475 58 74

Per-Arne Molin, Harö  
Bostad 08-774 18 19 
Mobil 070-964 95 76

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

REVISORER

Sigvard Hultgren 
Bostad 08-570 202 64

Gunhild Lövgren

Harö-Hasselö Intresseförening: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 olycksfalls-
beredskap.

- Föreningen skall också värna 
om en god miljö. 

Föreningens pg-konto
40 09 83-3

Dina snickare   
på Harö

Vi utför nybyggnationer, om - 
byggnader, reparationer m.m.  
av hus och bryggor.

Christer Bragderyd,    
Nöttnäs, 0701-71 98 56

Erik Lindström,    
Gummerholmen, 0704-25 58 74

Lars Pihl,     
Lerviken, 0702-08 70 71

B

HARÖ BÅTTAXI
TAXI &REGULJÄRTRAFIK

Reguljärtrafik fredagar, lördagar samt söndagar från 
Stavsnäs Vinterhamn till Harö med omnejd. 

Prisexempel Hasselö, Harö och Hagede ångbåtsbryggor 
65 kronor. Privata bryggor något dyrare.

Trafiken bedrivs i huvudsak med

M/S AMINA och M/S AMORE
   070-171 98 56        070-896 13 00

För bokning, turupplysning samt förfrågningar ring

08-571 570 67 
      Rabatthäften finns att köpa ombord.   

Åk 11 resor och betala för 10!

Det går även bra att beställa en egen taxi-båt vilken tid 
som helst, men då till annat pris.

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson


