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Det var på Möja jordgubbsru-
schen började och ön var hela tiden 
storproducenten. Harö var näst 
störst. 1901 lär en fiskare vid namn 
Westerberg ha anlagt det första lan-
det på Harö. Skärgårdsborna, som  
i huvudsak levde i självhushåll-
ning där fisket var det viktigaste 
inslaget, använde nu allt mer av 
sin tid till att driva upp jordgubbs-
plantor på ängslyckor och i sän-
kor. I början var fiskebönderna 
skeptiska till de nya bären. Man 
började därför försiktigt med att 
sätta plantorna i myrmarker. Den 
rika skörden överraskade öborna 
och fick dem att utvidga sats-
ningen. Efterfrågan visade sig vara 
stor och snart var alla i familjen 

Sommar = Haröjordgubbar!  

Många av dagens Haröbor 
känner kanske inte till att 

”Harögubbar” under lång tid var 
ett begrepp som fick det att vatt-
nas i munnen på Stockholmarna. 
Den nutida vandrare som under 
skogspromenaden stöter på slum-
rande åkermark, igenvuxen med 
sly, kan vara säker på att det där 
växte röda bär för sextio år sedan.

inblandade, ung som gammal. När 
hemlanden inte räckte till fortsatte 
de att plantera revor på omgivande 
öar. För Möjaodlarna fanns inte 
sällan de största odlingarna på 
grannöarna. Både Möjabor och 
Haröbor arrenderade marker på 
Eknö för att anlägga åkrar.

Redan från början av seklet gick 
skörden in till Stockholm. 1903 
kunde familjer som levererade ett 
par hundra liter om dagen tjäna 
upp till 900 kronor på en säsong. 
Det var mycket pengar för ett spar-
samt hushåll. För flera familjer 
blev jordgubbshanteringen den 
viktigaste inkomstkällan.

Men odlandet krävde mycket 
slit: marker skulle brytas, ogräs 
skulle rensas, landen skulle dikas, 
plantorna skulle gödslas och vatt- 
nas, och sedan skulle de mog-
nande bären vaktas mot såväl 
fyrbenta som bevingade tjuvätare 
innan de äntligen kunde plockas. 
Göte berättar om både tjuvaktiga 
måsfåglar och en illvillig grävling 
som ställde till stora problem 
innan Göte fick tag i den. 

Skärgårdsborna hade obegränsad 
tillgång till gödsel. Stockholm 
betalade bra för att få lossa latrin 
i skärgården. Stora pråmar tran- 
sporterade skiten ut till öarna.  
Markägaren pekade ut lämpliga 
sänkor som dumpningsplatser. 
Latrinarbetarna kärrade i land 
den stinkande lasten på slippriga 
spänger och tömde lasten. Halk-
risken var överhängande. Där låg 
sedan latrinen till vintern för att 
sedan harvas ned i jorden.

Enligt vissa uppgifter förde ock-
så skärgårdsbor, som seglat till stan 
för att sälja strömming, med sig 
latrintunnor på hemvägen. Tun-
norna från fattiga Södermalm ska 
då ha varit de populäraste eftersom 
de inte innehöll toalettpapper. 

Den här texten kommer från en 
bok om Haröområdet som Tho-
mas Wängsö och Torbjörn Stolpe 
jobbar med. Läs hela texten om 
jordgubbarna på vår hemsida, 
www.hhif.se under rubriken ”På 
Harögubbarnas tid”.

Ann Persson
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Uppdatering om postnummer
Harö fick ju ett eget postnummer 
och en egen postadress förra året. 
Framförallt har detta underlättat  
för dem som beställer paket och  
andra större försändelser till om-
rådet med färre missförstånd som 
följd. Den nya adressen som skall 
användas vid post- och paketför-
sändelser till Haröområdet är:

NN
Brygga (Hagede brygga,
Hasselö brygga, Harö brygga etc)
130 44 HARÖ

Om man dessutom vill ange sitt orts- 
namn (t ex Lerviken, Gummerhol-
men, Hamnviken etc) kan det anges 
före bryggans namn.

För bofasta underlättar det om den 
nya adressen registreras som s k sär- 
skild postadress (se blankett på Pos-
tens hemsida). Sommargäster som 
under perioder vill ställa om sin ad- 
ress till Harö anger den nya adress-
en vid sin beställning av eftersänd-
ning.

Leveranser av paket och andra för- 
sändelser som skickas ut vid sidan 
av den ordinarie brevleveransen,  

 
 
skall normalt hämtas i ICA Stavsnäs. 
Denna olägenhet avhjälps enkelt 
genom ett samtal till Postens före- 
tagscenter, 08-570 307 75, varefter 
paketet eller godset levereras till val- 
fri brygga i Harö-området. Till före-
tagscentret kan man också lämna  
sitt mobilnummer, varefter ett SMS 
ersätter den ordinarie avin och då 
slipper man invänta postgången för 
avin. Det finns också en s k ”app” 
(brev & paket) som gör det möjligt att 
följa godset på sin väg ut till Harö. 

Byalaget arbetar nu för att en post-
låda för avgående post skall komma 
upp på ett av vänthusen före som-
maren 2012.

Byalagets styrelse
gm Magnus Odin, ordförande

HARÖ BÅTTAXI
Taxi, reguljärtrafik 

 samt godstransporter

M/S AMORE
och

M/S ÅDAN

För mer information ring:
08-571 570 67 

VÄLKOMNA OMBORD!
Martin Eriksson

SJÖTRANSPORTER AB
 
Vi arbetar i hela Stockholms skärgård

- 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 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

Upprop till er som gillar fest!
Vi som driver Harö Livs gillar evenemang på bryggan 
– det blir liv och rörelse och vi får en chans att träffa 
varandra under trevliga former. Men det kan ibland 
bli lite mycket med både evenemang och butik.  
Därför fortsätter vi söka efter frivilliga krafter som 
vill vara med och arrangera dessa evenemang – allt 
från artister, ”scenbygge”, matlagning, servering etc. 
Kanske har vi här ett embryo till ”Harö evenemangs-
förening”?  Givetvis stöttar vi i butiken med inköp, 
logistik, kioskförsäljning etc. 
Vi har några personer som lovat hjälpa till, men grup-
pen behöver bli större. Vi vill ju bidra till att det blir 
fler sköna kvällar på bryggan, och då behövs avlasting. 
Kontakta Mats Hagebring på 010-715 29 67 så får ni 
veta mera.

Harö Livs öppettider 2012
Juni
Lördagen den 16 12-17
Söndagen den 17 12-15
Måndagen den 18 - Onsdagen den 20 12-17
Torsdagen den 21 11-19
Midsommarafton  11-13
Midsommardagen Stängt
Söndagen den 24 11-15 
Måndagen den 25 - Lördagen den 30 11-17

Juli och Augusti
Söndagen den 1 juli 11-15
Måndagen den 2 juli - Lördagen den 18 aug 11-18 
Söndagen den 19 augusti 11-15
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Dina snickare  
på Harö
Vi utför nybyggnationer, om- 
byggnader, reparationer m.m.  
av hus och bryggor.

Christer Bragderyd,   
Nötnäs, 0701-71 98 56

Erik Lindström,    
Gummerholmen, 0704-25 58 74

Lars Pihl,    
Lerviken, 0702-08 70 71

Seglingen arrangeras som förra 
året av Arne Strömberg och Rolf 

Linnér. Arne skickar inbjudan till  
de som har skärgårdsekor och anslår 
reklam för seglingen. Den som vill 
vara med anmäler sig till honom.
Starten, som äger rum vid affärs-
bryggan, sker kl. 14.00 (ny tid).

Banan bestäms vid skepparmötet 
dessförinnan. Som vanligt kommer 
det att finnas både mat, fika och 
annan dryck till försäljning. Musik 
brukar ju också höra till.

Loppmarknaden och auktionen
Maj-Britt, Lotta, Eva och Janne hål- 
ler som vanligt i loppmarknaden 
och auktionen. Auktionen äger rum 
efter seglingen, men före prisut-
delningen. Det som säljs på auktio-
nen är de inlämnade föremål som 
bedöms ha ett ”något större värde” 
eller inlämnats just med tanke på 
auktionen. För all vinst går ju till 
Sjöräddningens Möja-station.

Harödagen den 21 juli 2012
Måndag

15 
Tisdag 

16 
Onsdag

17 
JUNI                                                      

Lördagen den 16 juni, kl 11.00
Harö Livs öppnar för säsongen

JULI                                                        

Söndagen den 8 juli, kl. 10.00 
Årsmöte i HHIF, Harö skola

Lördagen den 21 juli, hela dagen
Harödagen med kappsegling och 
auktion/loppis samt kvällsaktivi-
tet på bryggan.

Lördagen den 21 juli, kl. 10.00-12.00
Grovsopbåten vid Hagede brygga.

Lördagen den 21 juli, kl. 12.30-14.30
Grovsopbåten vid Harö brygga.

Söndagen den 22 juli, kl. 13.30-14.30
Grovsopbåten vid Hasselö brygga.

Våra privata soptunnor töms veckorna 
18, 20 22, 24-36, 38, 40 och 42.

Kalendarium

Hålltider
09.00-11.00
Inlämning av det du inte längre 
använder och som någon annan 
vill ha. När man lämnar till lopp-
isen måste man tala om, ifall man 
vill ha tillbaka det som inte blir 
sålt – annars slängs det.

12.00
Dag att fynda!  
Försäljningen börjar.

14.00
Startskottet går för seglingen!

Ca 15.30
Auktionen och därefter  
prisutdelning.

Ca 16.00
Försäljningen fortsätter.

17.00
Fria aktiviteter med mat,  
dryck och musik!

2012 års allmogesegling i Blidösundet
Lördagen den 18 augusti och för fjärde året i rad arrangerar Blidö Sockens 
Hembygdsförening och Föreningen Helmis Vänner en dag för allmoge-
båten. Det blir kappsegling och/eller rodd samt visning av allmogebåtar 
i vår skärgård.
Samling sker i Stämmarsund på Blidö kl. 10.00 med skepparmöte.  
Kl. 11.00 ljuder startskottet för kappsegling eller rodd i Blidösundet.  
Tidsenlig klädsel och båtens skick bedöms och ger poäng.
Intresseanmälan kan göras till Rolf Nilsson 0708-99 49 63
E-post: rolf.nilsson@proment.se

Röjarhelg i Hagede
På påskafton och påskdagen samla-
des ett 10-tal arbetssugna på ängen 
innanför Ladviken för att dra ihop 
och elda upp träd och ris som Lasse 
Olofsson tagit bort för att slippa få 
grenar i ansiktet när han gör hagarna 
sommarfina med sin traktor. Efter 
väl utfört arbete bjöd Lasse också på 
korv med bröd. Röjarhelgerna har 
utvecklat sig till en trevlig tradition 
tyckte samtliga som var med.

Foto: Magnus Odin.
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STYRELSE

Ordförande  
Björn Lindskog   

Bostad 08-766 50 38 
Mobil 070-714 30 54

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

Sekreterare  
Rolf Linnér  
Bostad 08-541 314 09 
Mobil 070-727 75 51

Kassör & medl.register 
Anna-Lena Winberg 
Bostad 08-664 22 57 
Mobil 070-866 42 27

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

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

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

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

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

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

REVISORER

Malin Ohlin Åkermark 
Mobil 070-714 31 76

Åsa Ekman   
Mobil 070-636 72 85

Harö-Hasselö Intresseförening:

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

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. 

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

Vid vårens styrelsemöte kunde 
konstateras att föreningens 

ekonomi är god – även om några 
glömt att betala årets avgift...

I vänthuset vid Harö finns di-
verse stövlar, kälkar och dyl. De 
saker som inte märkts med namn 
eller plockats bort före den 15 juli 
hamnar i grovsopbåten. En vädjan 
från styrelsen till alla är dessutom 
att under sommaren ta hem alla 
”höst/vinter/vår” saker, så att våra 
vänthus ser snygga och trevliga ut.

Björn och Pelle skall ordna 
med post-, bok- och tidningsruti-
ner i samma vänthus bl.a. med 
nyttjande av det nya postfacket. 
Detta skall ske i samverkan med 
de fastboende.

Inventering av underhållsbehov 
rörande tillfartsvägarna till för-
eningens bryggor ska ske inför 
nästa stämma. Behovet av under-
håll av bron i Båtkroken skall ock-
så inventeras. 

Dokumentation av namn på uddar 
och vikar mm: Ambitionen är att 
komplettera den karta som tagits 
fram av Gunnar Svensson med 
ytterligare namn på uddar, vikar, 
grund etc. Ni läsare som sitter på 
kunskaper – Hör gärna av er till 
Styrelsen!

Rapport från styrelsen

Alla medlemmar i Harö Hasselö 
Intresseförening inbjuds till vårt 
64:e årsmöte, som sedvanligt äger 
rum vid Harö skola söndagen den 
8 juli kl. 10.00. Har du idéer om 
förbättringar, förändringar eller 
förnyelse ska du skriva en mo-
tion. För att styrelsen ska kunna 
behandla motionen måste den 
vara styrelsen tillhanda senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till 
stämman kommer att anslås som 
vanligt i vänthusen.
Efter mötet kommer Sune Fogel-
ström att informera om bredband  
i skärgården. Sune är projektled-
are för ett bredbandsprojekt inom 
SIKO som är en intresseorganisa-
tion för skärgårdsföreningar i 
Stockholms län. Välkomna !

Styrelsen

Inbjudan 
till 2012 års 
stämma

Valberedningen förbereder valen 
av styrelseledamöter, revisorer 
och valberedning. Hör gärna av 
er med tips om personer som är 
intresserade och lämpliga att be-
rika föreningen. Kontakta Göran 
Östlund, Thomas Wängsö eller 
Curt Andersson.

Styrelsen

Valberedningen

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.


