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Om faunan i Harö by 
Det har vilat ett lugn över Harö by denna vår. Och ännu, en bit 

in i juni står många hus tomma och båtarna vid bryggorna är 

fortfarande få. De överdådiga partierna med påskliljor har blom-

mat ut. Äppelträd och plommonträd har skakat av sig sina blom-

mor. Svalört har ersatts av mandelblom och viol som även de 

har vissnat undan. Ja, till och med syrensnåren har tappat i både 

doft och färg. Nu åsterstår snart endast lokor, klöver och enstaka 

midsommarblomster. 

 

Men det är ett bedrägligt lugn. Människornas ro och stillhet är 

inte djurens och ju färre människor i stugorna desto fler djur 

kring knutarna; här springer rävar, grävlingar, sorkar och muff-

lon fritt som om de ingick i det rörliga friluftslivet. Om veckor-

na är Harö by deras domän. Eftersom djuren saknar almanackor 

tror de ibland att det även gäller helgerna. En lördagmorgon då 

jag kliver ut med tekoppen kan jag hamna mitt i en familj, ja 

rent av släkt, mufflonfår som fått för sig att pionerna ingår i 

allemansrätten. Vilken fräckhet!  

 

Aldrig råder väl en sådan villervalla som under försommaren. 

Aldrig är dramatiken så nära. Födsel, nya liv och bråd död 

trängs i snår och på vattenytan. Sju dunungar följer tätt efter 

sothönan. De kommer snart att vara färre. Stenskvättan som 

försvinner in i stenröset måste 

fortsätta så. Blåmesarna som 

flyger i skytteltrafik till holken 

måste finna flygfän till de pipan-

de ungarna. Kan fåglar gå in i 

väggen? Måsarna på Rörgrundet 

vaktar noga efter havsörn, korp, 

trut och den berguv som i skym-

ningen spanar från telefonstol-

pen på Skaten. Den enes bröd, 

den andres död.  

 

Fiskmåsarna i byviken är fler än på länge. Två nya reden prova-

des i år. Det ena, på Stakholmen, har redan misslyckats. I det 

andra ruvar honan än. För säkert fjärde året har en mås byggt 

sitt rede i en tall. Det tycks ha varit ett lyckat val. Så någon mås-

unge ska väl hinna bli vuxen. Även antalet fisktärnor är fler än 

vanligt, minst fyra par på Rörgrundet. I övrigt häckar, förutom 

den nämnda sothönan, även grågås och skrake (traditionsenligt 

ruvar skräckan i någon hålighet i Östergårdens ask). Säkerligen 

finns även gräsand i någon av vassarna. Dagligen ses även havs-

trut (när såg någon en silltrut senast?), knipa, häger, strandskata 

och rödbena, och skata, kråka och korp, förstås. Då och då även 

fiskgjuse, skräntärna och en havsörnssilhuett. Under våren har 

örn iakttagits på holme i viken likaså har en säl setts simma om-

kring. 

 

Just bortom husen, mot skogsbrynet jäktar rödstjärt, rödha-

ke och flugsnappare fram och tillbaka. Stararna, de rastlösa, 

lyfter från plats till plats och morkullan flyger i skymningen 

envetet längs sitt stråk som vore det en enkelriktad väg. 

Kring husen vippar folkkära sädesärlor och ovanför oss 

svischar husvalorna, nu ensamma mästare i luften ty i takt 

med att tegeltak har blivit till plåttak har tornseglarna nästan 

helt försvunnit. 

 

Det är det här vi kallar fridfullt lugn när vi äntligen har 

stängt av gräsklipparen och hör årets första gök i sydväst. I 

själva verket är det enda strid på liv och död. 

Vår redan rika fauna har fått ett nytillskott i år. Från Storö 

har dovhjortar haft vänligheten att hälsa på. I motsats till de 

bergsvana mufflonfåren är de inte anpassade till stenigt 

underlag utan håller helst till i mer låglänt terräng. De graci-

la hjortdamer som ses posera på bilden skrämdes sekunden 

senare i väg över berghällarna. De rörde sig då inte längre 

lika graciöst; de halkade omkring på hällarna som skolbals-

flickor ovana i högklackat. Enligt rykten från Storö är deras 

hunger dock snarare som tonårspojkars. 

 

Någon kanske undrar hur det går för ejdrarna? Finns det 

någon förklaring till deras försvinnande? Forskarna har 

ännu inget säkert svar. De är fortfarande inne på att det be-

ror på tiaminbrist (vitamin B1). En förklaringsteori menar 

att det är våra reningsverk som blivit för effektiva. Från 

Käppala och Henriksdal läckte fram till 90-talet betydligt 

mer näringsämnen ut i skärgården. Men det är inte i första 

hand ejdern som drabbas av det renare vattnet utan blå-

musslan. Den mindre mängden näringsämnen gör att blå-

musslan, ejderns basföda, sätts på svältdiet. På något vis 

leder detta till tiaminbrist hos ejdern vilket gör att häckning-

en misslyckas. Är det dags att tömma latrinen i Rödkobbs-

fjärden? Så lätt löser man inte problemet. Andra förklaring-

ar betonar nämligen överfiskning, industriutsläpp kring Ös-

tersjön och ökad förekomst av havsörn, mink och trut.  

Var det någon som talade om lugn och ro?  

 

Thomas Wängsö (med stöd av Per Åsberg) 
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Föreningen har ca en halv miljon i kassan och har inga stör-

re utgifter inplanerade. En underhållsplan, som revideras 

kontinuerligt, finns upprättat. Den grundas på årliga besikt-

ningar och med rimliga kostnadsestimat.  

 

Skyltarna om att material inte får varaktigt läggas på bryg-

gan ska snyggas till inför sommaren. Den nya tilläggsbryg-

gan i Hagede ska få en snygg ”avslutning” till säsongen 

2016.  

 

Diskuterades miljöproblemen när Cinderellabåtarna och 

Waxholmsbolagets båtar har liggetid. Styrelsen diskuterade 

eventuella åtgärder från föreningen sida inför sommaren. 

Finns det t.ex. generella regler, om när båtarna är skyldiga 

att koppla landström? Kontakt tas med bolagen för att bringa 

klarhet i vad som gäller samt höra om planerna för sommar-

tidtabellerna. 

 

Utförligare information rörande vissa av punkterna ovan 

finns på annan plats i Harö-Nytt. 

Rapport från Styrelsen 

Den 4 maj fattade Länsstyrelsen i Stockholms län beslut, om 

vilka som får bidrag för utbyggnad av fiber för i år. Det var 

Ljusterö och Svartsö som blev de stora vinnarna. De fick 

drygt 93 miljoner kronor till två projekt. Totalt fanns det 153 

miljoner så det finns en pott på runt 60 miljoner kvar. Kon-

kurrensen om bidragen är hård och för att förbättra våra 

möjligheter att få bidrag diskuterar vi med övriga bred-

bandsföreningar i vårt skärgårdsområde om att göra en 

gemensam ansökan. Vi har haft ett möte med övriga före-

ningar och det har bildats arbetsgrupper som ska se på förut-

sättningarna för ett samarbete.  

Styrelsen har också diskuterat möjligheten att ta med Östra 

Eknö också för att fler ska få möjligheten att ansluta sig. 

 

För att ytterligare förbättra möjligheterna behöver vi fler 

medlemmar till bredbandsföreningen. Vi är idag 119 med-

lemmar vilket är en bra anslutning. Vi har i vårt område cir-

ka 240 fastigheter så det är fortfarande några fastigheter som 

saknas som medlemmar och vi önskar att de också ansluter 

sig. Styrelsen håller också på att inventera vilka nya fastig-

hetsägare vi fått.   

Mer information finns att hämta på www.harobredband.se 

Information från Harö  

bredbandsförening 

Skärgårdsrådet i Värmdö kommun har haft två möten 

under våren – det senaste den 26 maj. Skärgårdsrådet är 

en mötesplats för utbyte av information och synpunkter 

mellan Värmdö kommuns ledande politiker och repre-

sentanter från de flesta intresseföreningarna på öarna 

inom kommunen, däribland Harö Hasselö Intresseföre-

ning. Bl.a. följande som är av intresse för oss har av-

handlats under våren. 

 

 Det pågår en revidering och uppdatering av RUFS 

(Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregio-

nen). Här har bl.a. Skärgårdsrådet och/eller varje 

förening möjlighet att yttra sig rörande bl.a. hur vi 

ska använda marken i regionen, tillväxtfrågor, håll-

barhet samt mer medel till skärgården. Färdig plan 

ska föreligga 2018. 

 Det pågår ett arbete inom kommunen med att ta 

fram policy/riktlinjer för stöd för byggande och un-

derhåll av bryggor. Stöd från både kommun och 

landsting ger tydligen större möjligheter för stöd 

även från Länsstyrelsen. 

 Information om Leader Stockholmsbygd, där man 

kan söka pengar för olika projekt. Det är EU-pengar 

som kan fördelas för projekt syftande till att utveck-

la en levande landsbygd. 

 Försöket med Nord/sydlinjen blev en succé och får 

en fortsättning. Bl.a. har diskuterats om och hur 

Sandhamn kan anslutas till linjen. Från Sandhamns 

sida är man missnöjda med att man inte är direktan-

sluten till linjen. Möja har bättre anslutningar i år. 

 Möte med två politiker i Värmdö Hamnars styrelse 

särskilt angående Stavsnäs vinterhamn. Många kri-

tiska synpunkter framfördes från föreningsrepresen-

tanterna både vad gäller frånvaron av realistiska kal-

kyler rörande finansieringen samt på infrastrukturen 

i hamnen.  

 Länsstyrelsen genomför ett projekt, som heter ”Ö 

för Ö”. Det innebär att beslutsfattare från bl.a. Skär-

gårdsstiftelsen, Landstinget, Länsstyrelsen och kom-

munen besöker vissa utvalda större ögrupper t.ex. 

Utö, Nämdö och Möja och träffar där på plats utsed-

da representanter på öarna för att diskutera aktuella 

och angelägna skärgårdsfrågor. Uppläggningen av 

projektet är att de förslag till förändringar som kom-

mer upp ska kunna genomföras så snart som möjligt. 

 Informerades om den avsaltningsanläggning som 

byggts på Möja och som betjänar ca 100 hushåll i 

Berg med omnejd. 

 Informerades om att vattenbristen på Sandhamn till 

viss del hämmar utvecklingen på ön. Inget konkret 

finns ännu om att bygga en avsaltningsanläggning. 

 Det noterades att det finns en del brister när det gäll-

er sophanteringen, både hos vissa entreprenörer och 

hos allmänheten.  

 Slutligen noterades, att det finns bidrag att få för 

skogsvårdsarbeten på öarna hos bl.a. Skogsstyrelsen 

och Länsstyrelsen. 

Noteringar från Skärgårdsrådet 
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Ny trafikentrepre-

nör trafikerar Harö 

Från och med den nya turlistan 

den 15 april 2016 tog TRSM 

Group 1 AB över bemanning-

en, driften och förvaltningen 

av de av Waxholmsbolaget 

fartyg som  bl.a. ska trafikera 

våra bryggor inom Haröområ-

det. 

När det gäller tidtabellerna kan 

vi notera att tidtabellerna i 

princip är desamma som förra 

året. Några stora förändringar 

har vi väl ännu inte blivit var-

se, annat än att priserna stigit 

rejält i serveringen. Så vi får 

avvakta och se hur det blir i 

framtiden. 

Efterlysning! 

Vi i valberedningen i Harö 

Hasselö Intresseförening vill 

gärna komma i kontakt med 

personer, som är intresserade 

av kommande uppdrag i före-

ningen. Vi är de, som kan upp-

fylla din önskan, om att få till-

höra den inre kretsen 

(styrelsen).  

Ring Thomas Wängsö tel 070-

668 67 22, Mats Hagebring  tel 

070-246 94 71, eller Göran 

Östlund tel 070-337 66 63 om 

du är intresserad.  

 

Valberedningen i HHIF 

Efter den osäkerhet som rådde under vintern, om det överhuvudtaget skulle bli en 

fortsättning för affären, så är den glada nyheten, att affärens framtid är tryggad under  

överskådlig tid framöver. 

 

I maj blev det klart med försäljningen av fastigheten. Köpare är Carl Michael Au-

gustsson genom ett av honom ägt 

bolag. Strax därefter träffades ett 

nytt hyresavtal med Mats, Urbans 

och Kirstens bolag, som driver 

Harö Livs, så verksamheten kom-

mer att fortsätta i samma regi. 

Däremot kommer nya satsningar 

att ske.  En allmän uppfräschning 

av affärslokalen görs i skrivande 

stund. Nytt för i år blir också att 

serveringen av mat, öl och vin 

kommer att fortsätta ytterligare 

någon timme efter det att affären 

stängt för dagen. 

 

Enligt Mats Hagebring, en av delägarna i Harö Livs, känns det mycket stimulerande 

med en ny aktiv ägare av fastigheten, som vill vara med och utveckla verksamheten 

på olika sätt. ”Målet är att Harö Livs i än högre grad än tidigare ska bli den naturliga 

samlingspunkten inte bara för inköp av matvaror utan även för att komma förbi på en 

bit mat med öl eller vin i kvällssolen”. 

 

Vilken är då Carl Michaels vision för sin investering. Carl Michael säger så här om 

anledningen till att han blev intresserad av att köpa fastigheten. "Den här typen av 

verksamhet måste man köpa och driva med hjärtat. Jag har allt sedan jag var hamn-

kapten på KSSS Sandhamn på 80-talet närt en dröm om en verksamhet i skärgården 

och nu uppstod den möjligheten. Jag har sedan jag var liten vistats mycket i skärgår-

den på fritiden - jag tycker mig förstå dess förutsättningar och behov. Jag vill därför 

utveckla fastigheten och dess verksamhet tillsammans med Haröborna och det rörliga 

skärgårslivet till det som efterfrågas. Personligen söker jag en säker natthamn, möjlig-

het till träning och ett bra glas vin -  allt detta i en vacker skärgårdsmiljö. Med det 

aktiva liv många av oss lever idag är det inte bara båtens batterier (eller barnens devi-

ces) som måste laddas utan även vår kropp och själ.”  

Harö Livs lever vidare och utvecklas 

Glad nyhet: 

I tidigare nummer av Harö Nytt har 

du läst att föreningen Gaffel och 

Spri bildades våren 2015. Förening-

en är öppen för alla som äger, seglar 

eller bara älskar gamla fina seglande 

allmogebåtar.  

Lördagen i Kristi Himmelsfärdshel-

gen samlades 15 entusiaster i 

”klubbhuset” (Göte Lindströms par-

typaviljong) på Gummerholmen för 

att hålla föreningens första årsmöte. 

Sommarens planer gjordes upp - 

Haröseglingen i samband med Harö-

dagen den 16 juli och 

”Vettenrundan” den 13 augusti. Den 

senare kappseglingen är lite längre 

och går även ut på Rödkobbsfjärden. 

Förutom att smida planerför framti-

den valdes en styrelse, Lasse Öst-

lund  till ordförande, Rolf Linnér, 

sekreterare och Anna-Lena Winberg 

till kassör. Föreningen har 36 med-

lemmar, men självklart är fler väl-

komna.  Efter mötet introducerades 

och såldes klubbflaggor, vimplar 

och T-shirts med gaffel och Spris 

nya logga designad av Pelle Östlund. 
Lasse Östlund 

Gaffel och Spri 



Distribueras till samtliga medlemmar i Harö Hasselö Intresseförening. 
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Harö Hasselö Intresseförening 

STYRELSE 

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 anlägg-

ningar och verka för goda tillfartsvägar till 

bryggorna. 

Föreningen ska verka för goda kommunika-

tioner 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 

Kallelse till årsmöte i HHIF 2016 
 
Härmed kallas alla medlemmar i Harö Hasselö 
Intresseförening till vårt årsmöte i Harö skola 
söndagen den 10 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. 

Som traditionen bjuder arrangeras Harödagen i ett samarbete 

mellan Harö Livs, Föreningen Gaffel & Spri samt loppisar-

rangörerna Maj-Britt, Eva och Lotta. 

 

PÅ HARÖ LIVS BRYGGA 
Affären har öppet hela dagen, Harö Café serverar fika och 

mat som vanligt. Dessutom finns korv och strömning på gril-

larna hela dagen. 

 

LOTTFÖRSÄLJNING  
Försäljning av lotter med fin-fina priser  

 

AUKTION & LOPPIS  
Bästa loppisen i skärgården till förmån för renovering av 

Harö skola. Inlämning av saker till loppis och auktionen sker 

kl. 9 – 11. Maj-Britt , Eva och Lotta hälsar och uppmanar alla 

att skänka saker och ting! Loppisen öppnar kl. 12 och auktio-

nen hålls efter kappseglingens prisutdelning. De vill gärna få 

förslag på hur de kan utveckla loppisen till något ännu bättre. 

  

GAFFEL & SPRI KAPPSEGLING  
för allmogebåtar: Starten går kl. 14 och beräknad målgång är 

kl. 15 – 16 med prisutdelning ca 15 min efter det att sista bå-

ten gått i mål.  

  

KVÄLLEN  
Som vanligt avslutas Harödagen med att Harö Livs serverar 

middag på bryggan (från ca kl. 17) med levande musik! Bok-

ning och betalning sker i affären under dagen. 

Hjärtligt välkomna hälsar arrangörerna! 

Harödagen  – lördag den 16 juli! 

Behöver du få ut fyrhjulingen till ön?  

Trädgårdsmaskiner eller annat skrymmande gods? 

Min Arronet 23.5 CRW med 120 cm lastramp kan lasta det mesta som är svårt 

att få ombord på de ordinarie taxibåtarna, Amore och Amina. Hör av dig för 

bokning av transport. I samverkan med Harö Båttaxi och Krilles Skärgårdsverk-

samhet. 

Dan Lindblom AB Nöttnäs, Harö   

d.a.lindblom@gmail.com  / 070-391 48 48  / 08-571 570 41 

Annons: 


