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Marianne Rocklind
Nu när jag sitter och skriver några ord och tänker tillbaka på den fantastiska sommar vi haft så letar sig
solen in i mitt fönster och jag ser ut på mina pelargoner som ännu står ute och det är november!
Fin sommar, fin höst och jag undrar hur ska vintern bli? Jag hoppas på en mild och snöfattig vinter så
SIAAB kan arbeta enligt schema med att gräva upp
våra vägar och att det går så smidigt som möjligt. I
denna tidning finns ingen snökarta som brukligt är,
då vi inte kan lova att ploga som vi gjort tidigare vintrar. Det kommer att bli svårt att ta sig fram för alla inte
minst för snöplogen men med hjälp av våra ”gubbs”
ska vi göra allt vi kan för att det ska vara så framkomligt som möjligt. Ring eller maila tillsynsman eller
någon i styrelsen om ni behöver hjälp. Kontaktlista
finns på baksidan av tidningen.
Årsta Havsbad är inne i en turbulent tid med våra
vägar som grävs upp, VA-taxa som höjs och en kontroversiell detaljplan som inte ens bygglovsavdelningen
kan tolka. Det är många och svåra frågor för oss alla att
hantera inte minst för vår styrelse.
Samfälligheten har fem gemensamma byggnader
som ska anslutas till kommunalt VA. Det är föreningsgården, butiken, restaurangen, Torgets lägenheter (en
anslutning) och båtsällskapets klubbhus. Det kommer
att bli en stor kostnad, som styrelsen avser att låna till.
En annan stor och kostsam fråga framöver kommer att vara hur vi på bästa sätt ska ta hand om vårt

dagvatten. Bertil Lindborg i styrelsen är ansvarig för
dagvattnet och vid hans sida har han fd ordföranden
Göran Johansson, som styrelsen adjungerat. Dessa två
herrar gör ett gigantiskt jobb tillsammans med några
medlemmar som bildat en dagvattengrupp. (Se blänkaren längre fram om kontaktuppgifter.)
Vårt antagna anläggningsbeslut är överklagat till
Mark- och Miljödomstolen, så tillsvidare lyder vi
under vårt gamla anläggningsbeslut tills det nya vunnit laga kraft.
I vår stora samfällighet finns en massa kompetens
– hör gärna av er till valberedningen vad ni kan bidra
med. Man måste inte sitta i styrelsen för att hjälpa till
utan kan på olika sätt vara styrelsen behjälplig som
adjungerad eller ”bara” ta sig an en viss fråga men vi
måste veta att ni finns. Valberedningens kontaktuppgifter finns på hemsidan och i denna tidning.
Kanske finns det någon som kan skriva några artiklar till kommande Havsblad? Min ambition har varit
att vår tidning skulle innehålla mer än viktig föreningsinfo och annonser men min tid räcker helt enkelt
inte till. Att vara ordförande för Sveriges största samfällighetsförening som dessutom drar in kommunalt VA
kräver nästan alla timmar på dygnet alla veckans dagar
för möten, skrivelser och kontakter. Det är tur att jag
är pensionär och tycker att det är spännande men jag
skulle inte orka utan det stöd ni medlemmar ger mig.
Jag önskar er alla en RIKTIGT GOD JUL!
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Byggnader

Trafik och parkering
Jag ber alla medlemmar, såväl gamla som nya, att hålla er uppdaterade på vilka regler som gäller för parkering. Informationen
finns på vår hemsida under trivselregler/parkering.
Några enkla kom ihåg är att alltid ha fastighetsbeteckning synlig på era parkeringsbrickor för att inte drabbas av parkeringsbot.
Det gäller både på den egna hyrda parkeringen och andra parkeringar som exempelvis stora parkeringen vid badet.
Nya röda brickor finns som ersätter de gamla klistermärkena.
Kontakta mig om du vill ha ny bricka.
Även skylten på den hyrda parkeringsplatsen ska ha synlig fastighetsbeteckning som markerar att platsen är ”min”. Risken att
obehöriga ställer sig på ”min” plats minskar.
500 kr per år kostar en parkeringsplats och då har du en fast
plats och behöver inte leta i området.
Under pågående arbete med vatten och avlopp gör vi vårt
yttersta för att minimera olägenheterna som uppstår. Vi vet , men
inte när, att entreprenören kommer att behöva delar av parkeringsplatserna i Årsta havsbad under 2015 som upplag för material. När ni märker att det sker kan ni kontakta undertecknad för
att få en tillfällig fast plats som ersätter er ordinarie hyrda plats.
Det finns platser i ert närområde.

När jag efter stämman i april 2014 tillträdde som ansvarig för våra
byggnader började jag arbetet med att samla information. Vilka
byggnader har vi och vad behöver åtgärdas på kort och lång sikt.
Inventeringen visade att vi har ca 15 byggnader av olika slag, allt
från riktiga hus till mindre förråd. Mycket mer än jag hade insett.
Första åtgärden var att inspektera alla för att se i vilket skick de
var. Vilka behövde större åtgärder och vilka behövde lite mindre
omvårdnad. Vilka byggnader kommer att påverkas av kommunalt vatten och avlopp.
Vid den inspektion som jag gjorde kunde snabbt konstateras
att alla såg bra ut. Några hängrännor och stuprör måste ordnas till
inför vintern. Taket vid expeditionen behövde lite mer omsorg.
Dock inte mer än att vi klarar det med egna krafter. Butikens tak
behövde också lite extra hjälp. Detta klarar vi också själva.
Som en del av er säkert uppmärksammat ligger det en presenning på det s.k. Telehusets tak. Under sommarens störtregn började taket läcka. Arbete pågår att åtgärda detta. Det har gått några
vändor men nu har styrelsen bestämt vilket takmaterial vi ska
ha. Några leverantörer kommer att kontaktas under vintern för
offertförfrågan. Vi hoppas sedan att taket blir lagat under senvintern eller våren 2015.
Vi hoppas att våra byggnader med dessa åtgärder klarar sig
några år.
Som fastighetsägare måste också samfälligheten ansluta till
vatten och avlopp. Samfälligheten kommer att få 5 anslutningspunkter. Restaurangen, butiken och husen på andra sidan Årsta
Havsbadsvägen får varsin. Föreningsgården får en anslutning
och båtklubbens hus (f.d. Konsumbutiken vid Karlslund) får en.
Anslutningskostnaden för dessa beräknas till ca 1 miljon kronor.
Detta är något som vi alla får betala kollektivt. Det kostar alldeles
för mycket att rusta upp alla byggnader som ska anslutas samtidigt med anslutningen.
Vi har därför beslutat att göra enligt följande:
Offerter kommer att begäras in för anslutningen av husen runt
Torget.
Föreningsgården kommer att byggas ut med en handikapptoalett och en större hall. Enligt ett förslag från en anlitad arkitekt.
Förfrågan för detta arbete kommer att skickas ut.
Restaurangen kommer att anslutas så snart det går. Som alla
vet är den nybyggd efter branden och behöver inte några speciella
ombyggnader.
Butiken ska anslutas så snart det går, men vad som behöver
göras ytterligare kommer styrelsen att fundera på under kommande år. Vi hoppas på arkitekthjälp även här.
Båtklubbens hus. Enligt förslag från en anlitad arkitekt kommer nytt pentry och ny toalett att byggas inom den befintliga
byggnaden. Arbetet kommer att utföras i båtklubbens regi.
Lägenheterna vid Torget kommer att anslutas så snart det går.

Kjell Lönnberg , Ansvarig för trafik och parkering

Vägar
Under rådande förhållanden med stora störningar i trafiken och
arbete med vatten/avlopp får vi improvisera med vägunderhållet.
Det saltas och repareras allt efter behov. Under sommaren förekom kraftiga skyfall som krävde åtgärder.
Vintern 2014/2015 kommer att bli en utmaning vad gäller snöröjning inom Årsta Havsbad. Där så är möjligt kommer
vägarna att plogas och sandas på samma sätt som tidigare. Om
det råder begränsad framkomlighet pga vatten/avloppsarbetet
kommer vi i första hand att ploga den stora parkeringen vid torget, parkeringen vid Utöstigen samt parkeringen i Karlslund/
Kolonivägen för att underlätta uppställning av bilen, när vägarna
till fastigheterna inte är framkomliga för fordon.
Ingeman Bengtsson, vägansvarig

Rapport om sommarvattnet 2014
2014 inleddes med en temperaturmässigt behaglig vinter och
våren kom tidigt. Detta gjorde att inga större frysskador skedde
på våra sommarvattenledningar.
Sommarvattnet kom även de igång tidigare än normalt, en liten
kompensation, kanske, då Sjörensarna stängde av vattnet den 14
oktober i stället för den 15 oktober, till mångas förtret. Från och
med i år och framledes, så länge vi har sommarvatten, kommer vi att
ha detta på under kommunens eldningsveckor, på hösten, detta förutsätter förstås att det inte blir frysgrader under flera dygn i sträck.
Då det varit en väldigt varm och torr sommar när den kom
i början av juli och varade långt in i september, så har vi varit
tvungna att köpa mycket vatten av kommunen och det är dyrt,
tyvärr så har många slangvattnat och fyllt pooler som nu vi alla får
dela på notan för.
V/A har ju av förklarliga skäl ställt till det för oss, nu mestadels
under hösten och här kan man skriva tack vare kommunens sena
upphandling av V/A för resterande del av Å-H, så det kom inte
igång förrän sent i augusti, annars kanske vi hade haft en besvärligare sommar med många avbrott av sommarvattenledning.

Aina Lagberg, Byggnadsansvarig

El
Nya stolpar och armaturer har satts upp mellan Flottans plan och
Torget. Förberedelser för montering av stolpar och armaturer vid
våra brevlådor har gjorts. Ytterligare belysning kommer under
våren att sättas upp på väg ner till föreningsgården.
Leif Söderberg, Tillsynsman och elansvarig
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Nu stundar en kallare tid, då vi får hålla tummarna för en mild
vinter så grävningen i området går skyndsamt och att inga dolda
avgrävda sommarvattenledningar görs.

Vår!
Stäng åter kranen så fort ni kan efter den 1 mars. Var uppmärksam på i vår, när vattnet kommer på om ni ser några läckor i
backen, som ligger innan tappstället på Samfällighetens mark,
ring då sommarvattenansvarig. På egen tomt, stäng av vid inkommande ledning, vid tomtgränsen.

Höst!
Vad du som fastighetsägare ska göra är: att öppna kranen vid
tomtgräns och lossa slangen vid densamma, så att det inte står
vatten kvar i dessa som gör att det fryser sönder vid kopplingarna.

Med en önskan om ett snart och trevligt återseende
ute i vårt fantastiska Årsta Havsbad

Ingela Widén, vattenansvarig

Valberedningen ÅHS
Valberedningen till ÅHS tar gärna emot tips, förfrågningar, intresseanmälan till samfällighetsstyrelsen. Ring/maila oss gärna, men före jul.

Karin Marcus, sammankallande

070-776 07 17

karmar@telia.com

Bengt Andersson

070-683 81 70

bengt.g.andersson@telia.com

Bert Ejderskog

070-568 68 10

bejderskog@gmail.com

Lars-Otto Frick
Cathrine Johansson

076-276 97 25
070-321 50 26

frickisberg@hotmail.com
mailcathrin@gmail.com

OBS! ALLA
FASTIGHETSÄGARE
i Årsta Havsbad!

VILL DU HYRA
FÖRENINGSGÅRDEN?
Föreningsgården är nyrenoverad med vacker interiör, där det passar till bröllop, dop, middag, konferens, killfest, tjejfest, barnkalas, kräftskiva mm.
Du som är medlem i samfälligheten har rätt
att boka vår gemensamma föreningsgård i Årsta
Havsbad, den ligger fint placerad med sjöutsikt.

Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet
att själv röja sly utanför sitt staket och tukta träd
och buskar 4,5 meter upp i luften.
På de fastigheter som detta inte gjorts sker nu
slyrensning i samfällighetens regi till en kostnad
som drabbar alla medlemmar i samfälligheten.
Tillsynsmännen och ”gubbsen” klipper/sågar
bort grenar som sticker ut utanför staketen och
lägger sen det bortklippta innanför respektive
staket, vilket fastighetsägaren själv får ta hand om.
Alla fastighetsägare måste hjälpas åt att göra
våra 1,6 mil långa vägar framkomliga för snöplogen och andra större fordon. Vi får många klagomål för alla repor och förstörda backspeglar
som är resultat av träd, som står för nära staketen, vars grenar hänger ut i vägen.
Viktigt att alla fastighetsägare rensar sina
tomter i vägkorsningar då sikten ofta är obe
fintlig, vilket är en stor fara för alla och inte
minst för barnen som går eller cyklar i området.
Styrelsen


Gården kan hyras under alla årstider.
• Det finns full utrustning för 30 personer.
• Kostnaden är 500 kr för ett dygn från kl 12.00
till 12.00 dagen därpå.
• För enstaka timmar dagtid för ex barnkalas
eller för kortare konferens är kostnaden 300 kr.
• Ordningsregler mm får du efter bokning då du
hämtar nyckeln.
Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Margareta Söderberg
070-305 15 48
maggan@arsta-havsbad.se
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Aktuellt om dagvatten oktober 2014
Vid Seminariet om dagvatten i Föreningsgården 14 maj bildades en arbetsgrupp med deltagarna: Göran Johansson, Gunnar
Sjöberg, Malte Cederström, Stig Forsberg, Sune Lagerström och
Bertil Lindborg

där det finns dagvattenproblem har vi också diskuterat med
VA-projektören och entreprenören angående samordning för
nedläggning av dagvattenledning i ledningsgraven för kommunala VA och ÅHS har fått en offert på dessa arbeten. Vi har
kontinuerligt diskuterat olika lösningar för problemen med dränering av grusvägar där det saknas plats för öppet dike. Den tidsmässigt första åtgärden då det gäller samordning med LTA gäller
Trollstigen där arbetet beräknas utföras i början av november.
Redan nu i början av VA-arbetena i området har några fastigheter och vägar översvämmats. Diken har fyllts igen och dagvattenledningar grävts av. ÅHS har vid flera möten påtalat detta för
kommunen och krävt åtgärder av såväl VA-entreprenören som
Trafikverket för att komma till rätta med detta. Vi vill förstås inte
att liknande problem uppstår fortsättningsvis. Besiktning utförs
både före och efter arbetena och efter att hela området har fått
LTA görs en slutbesiktning. Vid infarter till tomt byter entreprenören ut bristfälliga vägtrummor till rör med 200 mm diameter
på samfällighetens bekostnad för att underlätta dagvattenhanteringen framöver.
Under sommaren har äntligen avrinningen till Horsfjärden
utmed Lotsvägen åtgärdats. Ett öppet dike på dassgång mellan
Materialgårdsvägen och Vår bostads väg har återställts i ursprungligt skick. Ett antal fastighetsägare har anmält dagvattenproblem
och andra är oroliga för om diken återställs efter VA-arbetena. Vi
har alltså haft en del att utreda inför budgeten för år 2015.
Vi vill slutligen återigen uppmana fastighetsägare att till styrelsen påpeka brister i dagvattenhantering, avrinningsfunktion, vanliga ställen för vattenansamlingar, felaktiga eller saknade anordningar (brunnslock, överväxta brunnar och dylikt).

Seminariets föreläsare föreslog en handlingsplan för dagvatten:
1. Bilda en arbetsgrupp
2.	Skicka ut en enkät till samtliga fastighetsägare och be dem
beskriva hur dagvattenflödet ser ut på deras fastighet.
3. Kartlägg alla flöden, diken, rör inom samfälligheten.
4. Sammanställ informationen.
5. Ta in en konsult som tittar på möjliga lösningar
6. Samråd inom föreningen
7. Samråd med kommunen.
8. Lägg fram förslag på åtgärder
9. Samråd med kommunen om olika finansieringsmöjligheter.
Gruppen har haft fem möten och bl.a. utrett om samfälligheten skall hantera dagvattnet i ÅH – och det skall vi eftersom
Haninge kommun undandrar sig det ansvaret. Vi har diskuterat
kostnads- och ansvarsfördelning mellan ÅHS och fastighetsägare med särskilda dagvattenproblem samt en liten förändring av
dagvattenpolicyn. Vi har vidare träffat Trafikverket på plats för
att klarlägga ansvarsfördelning för hantering av dagvatten utmed
Årstahavsbadsvägen. Ett förslag till rutiner för underhåll och
behov av utbyte av anordningar för dagvatten har tagits fram och
ska diskuteras och förhoppningsvis samordnas med verket.
En konsultfirma har på kommunens uppdrag utrett
Årsta Havsbadsvägens avvattning på sträckan Flottans plan
– Videnäsvägen. ÅHS har därutöver beställt en utredning av
övriga avrinningsområden i ÅH. Utmed några vägar i området

Bertil Lindborg och Göran Johansson

Brevlåda
Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brev
låda? Jag hjälper dig med uppsättning av brev
lådan och informerar Posten och Citymail.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Vill du ha din brevlåda kvar måste du märka den med
namn och adress väl synligt. Helst skaffar du en skylt
som du skruvar på locket, så att den inte lossnar och
ramlar bort.
Snö, regn och blåst tar hårt på adressremsor, så byt
ut dem till en hållbar skylt, så brevbäraren lägger din
post i rätt brevlåda.
Som det nu är i Årsta Havsbad läggs brev ibland i
en brevlåda som ingen äger och kan ligga där i flera år.
Vill du att din brevlåda ta´s ner kontaktar du
Margareta Söderberg 070-305 15 48.

En ny brevlåda kostar 300 kr.
Behöver du en ringer du till Margareta Söderberg
070-305 15 48 eller mailar maggan@arsta-havsbad.se.
Postbox
Postboxen kostar 100 kr per år att hyra men tyvärr
finns det för närvarande inga lediga. Hör av dig om du
vill sätta upp dig på en väntelista för en box.

Styrelsen för Årsta Havsbads Samfällighetsförening
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OBS! Du som har fått vägadressen ändrad från Parkvägen till
Västra eller Östra Parkvägen måste själv anmäla ändringen till
Agneta på Ereko, så vårt register har rätt adress. /Styrelsen

Adressändring

ny ägare · Bytt namn
Glöm inte att ändra i dina registeruppgifter
till Agneta Ericson på Ereko. Det är numera
Agneta som har hand om vårt register och
hon behöver veta både fastighetsbeteckning
och personnummer vid varje ändring.

Ereko AB
Agneta Ericson
Högbergsgatan 36
116 20 Stockholm
08-720 05 90
agneta@ereko.se

Information från SIAAB
Nu har vi under snart att års tid varit verksamma med
det nya VA-systemet utmed ÅH-vägen, med de hinder och problem med framkomlighet som det inneburit. Att vi tvingats göra vägen så smal beror på
Trafikverkets krav på skyddsbarriär och skyddszon vid
arbetsplatsen.
Irritationen har stundom varit stor bland busschaufförer, renhållningspersonal och annan nyttotrafik, medan Ni som bor i området har haft förvånansvärt stort överseende med alla olägenheter. Nåväl det
är snart historia, då vi räknar med att vara färdiga med
VA-arbetena utmed ÅH-vägen till jul.
Precis innan semestern fick vi kommunens förstroende och erhöll VA-entreprenaden för etapp 2-4.
Dessa arbeten påbörjades efter semestrarna med etapp
2, vilket visats sig vara en utmaning, med tanke på det
extremt smala vägsystem som är utmärkande för hela
Årsta Havsbad.
Vi har försökt informera Er om vår tänkta framfart
i området. Denna planering är naturligtvis väldigt preliminär och kan snabbt förändras när vi stöter på berg

eller andra svårigheter inom vissa vägpartier. Den planering vi informerar om är dock ett mål att hålla, både
för oss själva och för Er boende.
Hur som helst har det varit övervägande positiva
upplevelser att jobba och samverka med alla boende
inom Årsta Havsbad, inte minst samfälligheten har
stöttat oss i många frågor.
Önskar Ni mer information så ring eller maila till
adresserna enligt utsänt informationsblad eller sök upp
oss vid vår etablering vid Flottans plan.
Vid akuta ärenden, t ex avgrävda vattenledningar
eller akut behov av framkomlighet, kan ni ringa till
Leif Lövén på telefon 070-326 14 80, så hjälper han Er.
Vi tar nu nya tag och går in i etapp 3 och 4 någon
gång runt månadsskiftet januari-februari 2015.
Men innan dess vill vi önska alla inom Årsta
Havsbad en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Tack från oss på SIAAB!
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NY REDAKTÖR SÖKES
för denna tidning!
Vill du ha ett roligt jobb med
många kontakter – ring mig! Årsta
Havsbladet kommer ut två ggr per år
till alla medlemmar i Årsta Havsbads
Samfällighetsförening och är en
viktig informationskanal.
Som ordförande räcker tiden helt
enkelt inte till. Ring eller maila mig
så berättar jag vad arbetet består i.

Foto: Claes Andersson

Marianne Rocklind
070-563 53 52
marianne.rocklind@arsta-havsbad.se

Miljögruppen Årsta Havsbad
Våra ambitioner är att på olika sätt belysa sådana
områden som vi bedömer kan ha stor betydelse för Årsta Havsbad. Dels via öppna möten i
Föreningsgården men också via en mer aktiv insats på
vår blogg – se nedan. Några exempel framgår nedan:
•	Miljöaspekter av den kommande VA-anläggningen i
form av ett LTA-baserat system
•	Hur vi successivt kan förbättra ett lokalt omhändertagande av områdets dagvatten
•	Uppföljning av kommunens handlingsplan för att
uppfylla kraven i Vattendirektivet på en hållbar hantering av våra färskvattenresurser, med bäring på
närområdet
•	Kontakt med kommunen i frågor om trafiksäkerhet,
främst i form av gång- och cykelvägar till och inom
Årsta Havsbad
•	Exempel på anpassade lösningar för förnyelsebar
energiproduktion, t ex genom solceller

•	Vad händer med den fortsatta hanteringen av schaktmassor m m i den närliggande anläggningen i vårt
västra närområde, vilka risker kan finnas för en negativ miljöpåverkan på Årsta Havsbad?
•	Klimatförändringen och dess konsekvenser – hur kan
vi lokalt bidra till en omställning av vårt sätt att leva
som bidrar till en mer hållbar utveckling?
•	Exempel på hur vi kan främja biologisk mångfald/
artrikedom i Årsta Havsbad
Vi emotser gärna fler förslag på olika områden och
miljöaspekter att ta upp för vårt gemensamma bästa
i Årsta havsbad. Vi hälsar alla miljöengagerade välkomna till våra aktiviteter och att bli medlemmar gratis medlemskap. Vi nås bäst via den nya bloggen
som återfinns under namnet
www.miljogrupp.wordpress.com
Göran Johansson Bertil Lindborg Leif Steiner
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öjet
En levande bild av sommarn

för 85 år sedan

Öppet hus
Öppet hus hade vi som vanligt på midsommardagen i
samband med folkdansen och flaggparaden på Torget,
och på Årstadagen den 12 juli. Dessutom hölls stugan
öppen på dagen för Årsta Havsbads åttiofemårsjubileum lördagen den 19 juli.
Årets mest långväga besökare hade rest 86 mil ända
från Storuman för att se vårt lilla sportstugemuseum.
I övrigt hålls stugan inte öppen annat än efter överenskommelse med undertecknad. Tag gärna med vänner och bekanta och titta in i 1930-talets sportstugeliv,
men ring mig först.

Stugans rabatter
Trädgårdssällskapet har som vanligt sett till att plantor och buskar prunkat i sportstugeträdgården under
sommaren. Sällskapet har även anlagt ett litet stenparti
i samband med en odlingsdemonstration under sommaren. Ungdomslaget och Leif Söderberg har sett om
gräsmattan, grusgången och buskarna vid staketet så
att allt sett prydligt ut. Samfälligheten har investerat i
en vattentunna för att ta vara på regnvatten.

Nya föremål
Årets tillskott av ”historiska” inventarier är en trehjulig barncykel samt några redskap, skänkta av Ulf Aulin
i samband med att familjen lämnade Årsta Havsbad.
Många kommer att sakna Ulf och Gun, som inte
bara bidragit med många föremål till stugan, utan
även under många år hängivet engagerat sig i Årsta
Havsbads förenings- och kulturliv.
En fin midsommardansaffisch från 1934 skänktes
av Leif Engström, vars pappa ledde husbandet på vår
dansbana före Nisse Stenkvist. Affischen sitter f.n. väl
synlig utifrån i stugans fönster.

Årstastugan TV-stjärna
Strax före jul kan vi alla se vår nymålade sportstuga på
TV. Det är det sista avsnittet av sex i fortsättningen på
serien Historieätarna, som börjar vecka 44 och avslutas
i vecka 50 i 1930-talsmiljö.
Arton personer från TV-produktionsbolaget
ThelmaLouise, samt de två skådespelarna Erik Haag
och Lotta Lundgren, ockuperade stugan den femte
juni. Det lagades mat på engångsgrill på parkeringen,
gymnastiserades och spexades på gräsmattan och
dukades upp en tidstypisk måltid på makrillaladåb i
stugan. Det var nog mycket länge sedan som en måltid
åts i denna Dagens Nyheters gamla semesterstuga.
Håll ett öga på TV-tablån i Luciaveckan!

Behövligt underhåll
Under våren har Leif Söderberg & Co genomfört de
planerade och efterlängtade renoveringarna av den
åttiofyraåriga lilla stugan, med bland annat nya vindskivor, takfotsbrädor och fönsterbleck. Nymålad av
Rolf Aspers med ungdomslaget har stugan återfått den
lyster som välskötta stugor ska ha.
”På en bicycle gjord för två….”

Text och foto: Richard Roosvall, 0709-62 45 64

Lotta Lundgren och Erik Haag i 1930-talets fritidsmode.
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Ett tidstypiskt parti Crocket i en paus mellan tagningarna.

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Sommaren 2014 har varit fantastik på mer en ett sätt.
Riktigt varmt blev det, i varje fall från andra veckan i
juli då värmen äntligen kom. Den dessförinnan kalla
våren gjorde att trädgårdens växter utvecklades långsamt men värmen gjorde att växterna kom i fatt med
råge. Vårt sommarprogram var även det mest omfattande som vi genomfört hittills med försäljning av
egenframodlade blommor, utflykter, föredrag och
trädgårdsrelaterade kurser som ni kan läsa mer om
härunder. För den intresserade finns det även bilder
från våra arrangemang i bildgalleriet på vår hemsida,
http://www.arstahavsbad.info/tsk/.

TV4. Bosse berättade
engagerat om trädgården och de ekologiska
odlingsmetoder de
tillämpar.
Onsdagen den 13
augusti besökte vi Leif
Jirebeck. Leif berättade om sin hobby
som är biodling. Han
har flera bikupor mot
skogskanten bakom
sitt hus på Gamla
Våra arrangemang 2014
vägen. Den som ville
Lördagen den 14 juni såldes egenodlade sommarblom- fick köpa nyslungad
mor, perenner, tomatplantor mm vid torget. Den som honung att ta med
ville kunde även gå en tipspromenad med ”gröna fråsig hem, en riktig
gor” för både vuxna och barn.
delikatess.
Lördagen den 28 juni skulle det ha varit en ”ogräsLördagen den 16 augusti höll Jean-Pierre en fortvandring” med Gunilla Wahlberg som skulle lära oss
sättningskurs i frukträdsbeskärning. Jean-Pierre
om ätbara vilda växter. Tyvärr blev vi tvungna ställa in inledde med att ge oss en mer teoretisk genomgång,
pga. av sjukdom. Om möjligt genomför vi arrangebl.a. om begrepp som används för att klassificera träd
manget nästa säsong.
och växter och funktioner hos olika delar av trädet som
Lördagen den 5 juli och söndagen den 6 juli hölls
t.ex. var i trädet tillväxten sker. Därefter demonstreen kurs i grönsaksodling i två delar med Jean-Pierre
rade han tekniker för beskärning där den som ville fick
Morales, utbildad trädgårdsmäster, som kurslepröva på att beskära äppelträd.
dare. Del ett, ett föredrag om ekologisk grönsaksodLördagen den 23 augusti hölls årsmötet i
ling, ägde rum på lördagen. Dagen efter genomförFöreningsgården. Två nya suppleanter valdes in i stydes del två, som var mer praktiskt inriktad. Jean-Pierre relsen, Lotta Forssman och Karin Carlsson.
demonstrerar olika moment vid sådd, omskolning av
Lördagen den 6 september var den sista aktiviteväxter och plantering. Vi höll till vid Årstastugan där
ten för året med deltagande i marknaden som hölls vid
vi förberett en odlingsplats genom att fylla pallkragar
dansbanan.
med jord.
Lördagen den 12 juli (Årstadagen) sålde vi lotBlomförsäljning
ter och blommor vid dansbanan där loppmarknaden
I år liksom förra året odlade vi fram blommor till förhölls. Liksom föregående år var det mycket folk, både
säljning. Omfattningen var dock större i år med dryga
lotteriet och växtförsäljningen gick bra. Vinsterna
1000-talet framodlade plantor. Förtjänsten från förbestod till stor del av olika blomgrupper med växter
säljningen ska återinvesteras bl.a. i föredragshållare och
som vi drivit upp själva men bl.a. även av böcker som
trädgårdskurser kommande säsonger. Vi tackar alla
skänkts av Gerd Johansson.
som stött oss genom att köpa våra blommor.
Tisdagen den 15 juli hölls ett föredrag av Jessica
Lyon, känd från det av SVT sända ”trädgårdskampen” Årstastugans rabatt
Jessica berättade och visade bilder ”bakom kulisserna” Trädgårdssällskapet har som tidigare år ansvarat för
om själva programmet. Hon berättade även om staskötsel av Årstastugans rabatt.
fettodling som handlar om hur man kombinerar och
odlar grönsaker på små ytor.
Blompottor
Söndagen den 3 augusti besökte vi slottsträdgårTrädgårdssällskapet ansvarade även i år för plantering
den i Ulriksdal där Bosse Rappne visade oss trädgårav blommor i några av Samfällighetens blomlådor, de
den. Bosse är en TV-personlighet känd från sin medtvå små vid stentrappan vid torget mot badparken och
verkan som trädgårdsmästare i ”Äntligen hemma” i
de båda större ovanför dansbanan.
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Simborgarafton
27 juli 2014

Information
Förutom att informera om våra aktiviteter på anslagstavlor och vår hemsida http://www.arstahavsbad.info/
tsk/ har vi även i år skickat ut nyhetsbrev med fördjupad information via mail till de medlemmar vi har
mailadresser till.
Kallelse till arrangemangen har skett dels på vår
egen hemsida, dels på trädgårdssällskapets sida i
Årsta Havsbladet samt genom affischer på anslagstavlorna i området och via Facebook (Speaking Corner).
Informationen på hemsidan nås även via länkar på
Samfällighetens och Riksförbundets Svensk Trädgårds
hemsidor. Vid utflykter samlades vi på Torget för
samåkning.

Årets simborgarafton kom att bli minnesvärd på flera
sätt. Det var strålande sol, vindstilla och ca 24 grader i vattnet. Bättre förutsättningar kunde vi inte ha
haft. När jag och min man kom ner till bryggan släpandes på fulla kaffetermosar, saft och fikabröd satt
redan några av de mest genom åren trogna simborgarna och väntade på bryggan, precis som det brukar
vara. Simborgarafton har blivit till en fin familjetradition. Så fort jag hunnit ställt upp termosar mm på
bänken och antecknat namnen på deltagare så började
simningen. Det var många som ville simma, jag hade
med 50 simborgarmärken, 10 mer en förra året så det
trodde jag skulle räcka. Men folk fortsatte att strömma
till och när det var klart hade 66 personer tagit märket,
rekord för andra året i rad. Några fick vänta på sina
märken någon dag, fler fanns ju att få från simskolan.

Medlemskap och kontakt
Trädgårdssällskapet har nu 47 medlemmar och ökar
stadigt medlemsantalet.
Medlemsavgiften har under året varit 300 kr/år.
Man blir medlem genom att girera in sin medlemsavgift till Riksförbundet Svensk Trädgård, postgiro
1215-3 och då ange 0117 Årsta Havsbad som är vår
föreningskod. Som medlem får man 6 nummer av tidningen Hemträdgården, fri trädgårdsrådgivning per
telefon och rabatter på resor, böcker, fröer och växthus.
Av medlemsavgiften gick 70 kronor till vår lokala förening. Familjemedlem betalar 50 kronor.
Bli medlem och få allt detta:
❀ 6 nr av tidningen Hemträdgården med information om det senaste inom trädgård
❀F
 ri trädgårdsrådgivning per telefon om trädgårdsplanering och odling
❀ Rabatter på resor, böcker, fröer och växthus
Läs mer på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida: www.tradgard.org
Du kan bli medlem i Trädgårdssällskapet genom att
girera in medlemsavgiften 300 kr till Riksförbundet
Svensk Trädgård, postgiro 1215-3 och ange ditt
namn, adress och Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
på talongen. Är du osäker ring Birger Sjögren eller
Ragnhild Blomdahl på telefon nedan.

I år när simborgarmärket firar 80 år passar det ju bra
att det blev rekord, dels för att så många tog chansen
att ta simborgarmärket (som är ett bevis på att man
fortfarande är simkunnig) och dels för att det var 20
gången jag arrangerade simborgarafton.
Jag vill tacka er simborgare, för genom ert deltagande bidrog ni till Svenska Livräddningssällskapets
resurser för utbildning av simlärare och till start av nya
simskolor för glädje och säkerhet i och vid vatten.
Intresset för att ta simborgarmärket har tyvärr
minskat med åren, hoppas att vi nu åtminstone här i
Årsta Havsbad har brutit trenden att gå och ta simborgarmärket, när kommer vi upp i 100 simborgare?
Simborgarafton ingår i Stugägareföreningens somElizabet Sjögren
marprogram. 

styrelsen 2014
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Birger Sjögren
Marie-Louise Bartoletti
Eva Bäck,
Ragnhild Blomdahl
Gerd Johansson
Kerstin Sporrong
Bodil Dahlgren
Elizabet Sjögren

08-500 340 19
070-985 02 48
08-650 62 57
073-428 02 42
08-777 39 68
08-500 340 21
08-777 56 63
08-500 340 19
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Hårsfjärdens Båtsällskap
BÅTSAMVERKAN
Haningepolisen har tagit initiativ till ett kontaktnät av närliggande båtklubbar för att komma bättre tillrätta med båtstölder i
södra skärgården. En form av grannsamverkan – båtsamverkan
– har startats och styrelsen diskuterar i skrivandes stund möjligheten att gå med i detta. Läs mer på www.larmtjanst.se/Aktuellt1/
Temasidor/Tema-Batsamverkan

DU FÅR BETALA FÖR SKADOR DIN BÅT ORSAKAR
Vi kan inte nog understryka vikten av att ha dimensionerade förtöjningsanordningar för den båt du har. Detta gäller både fjädrar,
tåg och kedjor. Du riskerar inte bara din egen båt, utan dina grannars och dessutom föreningens bryggor och det är du och ditt försäkringsbolag som får stå för de skador du och din båt orsakar.
För klena förtöjningar gör att båten sliter sig, men för grova
fjädrar är inte heller bra eftersom båten då står och ”rycker” i
bryggan på ett sätt som kan skada den vid hårt väder. Det är alltså
viktigt att du har precis rätt storlek. Enklast är att fråga i fackhandeln; berätta vilken båtmodell du har, vad den väger och hur din
båtplats ser ut så hjälper de dig att få rätt grejor.
Vid båtklubbens bryggplatser med y-bom eller pållare gäller
att två tampar ska användas i aktern. Dessa ska förses med fjäderanordningar och säkras förbi de fjädrande delarna. Tänk också
på att ösa båten om det regnar mycket eftersom en vattenfylld
båt ökar på båtens tyngd och läge i vattnet väsentligt och därmed
också hur båten rör sig i vattnet. Kolla hemsidans ”Förtöj alltid
för storm!” för mera tips.

BELYSNING PÅ BRYGGORNA
Vi har som ni vet inte el framdraget till våra båthamnar och det är
därför inte en enkel sak att ordna med belysning vid bryggorna.
Vi har under senaste året experimenterat med solcellslampor och
rörelsevakter och försöket har gett relativt gott resultat. Vi utökar
nu lamporna vid bryggorna.
VÅGBRYTAREN VID BÅTSTIGEN
Vågbrytaren vid Båtstigen har gett önskad effekt och blockerar
syd-sydvästen utmärkt till vår stora glädje. Den enklare vågdämparen med stockar och bildäck kommer att flyttas till Karslund
där den förhoppningsvis kan göra lite nytta.
SOLBADARE & GÄSTPLATSER
Vid Vår Bostads väg är det numera möjligt att ligga o sola i slänten ovanför bryggorna för den som så önskar. Båtklubben har
också planer på att ordna med en spång ut till vågbrytaren vid
Båtstigen så att även den ska gå att använda för solbadande. Vid
vågbrytaren kommer det också att markeras ut ett antal gästplatser för besökande båtar.
ÅRSTADAGEN
Båtklubben medverkade på Årstadagen och sålde en hel del tröjor och kepsar. Om du är intresserad av att köpa klubbens tröjor,
kepsar eller vimplar (samtliga 100 kronor styck): Knacka på hos
Leif Söderberg och fråga snällt om du vill handla något. Leif bor
granne med Klubbhuset i Karlslund (Loggvägen 9). OBS! Ta med
kontanter.
UPPDATERA DITT TELEFONNUMMER & DIN MEJLADRESS
E-postadress och mobilnummer är de viktigaste kontaktuppgifterna för klubben. Detta är för att vi snabbt ska kunna nå dig om
något händer med din båt eller båtplats. Ta därför för vana att

Foto: Johan Bågander

Styrelsen 2014
Berndt Carlborg
Loffa Boman
Åsa Andersson
Johan Bågander
Reidar Englund
H-G Ericsson
Per Karlsson
Leif Söderberg

ordförande
kassör
sekreterare & informationsansvarig
vaktchef
vice ordförande & bryggansvarig
hamnkapten, båtplatser & medlemmar
bryggor o material
materialansvarig, klubbhus o uthyrning

076-767 47 00
070-550 29 67
070-733 20 07
072-522 51 72
070-542 65 53
070-640 81 34
076-122 78 66
070-851 57 40

berndt.carlborg@comhem.se
boman@harsfjarden.net
andersson@harsfjarden.net
vakt@harsfjarden.net
englund@harsfjarden.net
medlem@harsfjarden.net
karlsson@harsfjarden.net
leif@stalnackeentreprenad.se

Information och kontakt: info@harsfjarden.net Facebook: www.facebook.se/batklubben
Meddelande till samtliga styrelsemedlemmar: styrelsen@harsfjarden.net
Postadress: Hårsfjärdens Båtsällskap, Postbox 3, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad
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uppdatera klubben så fort dessa ändras. Om du är osäker på om vi
har de senaste uppgifterna: meddela oss hellre en gång för mycket
än en gång för lite. Många har till exempel glömt att de angett en
jobbadress eller ett jobbnummer som de inte längre använder.
Uppdatera dina uppgifter på medlem@harsfjarden.net. Glöm
inte att ange din fastighetsbeteckning när du kontaktar oss eftersom det är ditt medlemsnummer.
ÅRSMÖTE
Vinterns årsmöte är planerat till söndagen 22 mars 2015 klockan
11.00 i klubbhuset i Karlslund. Kallelse skickas ut via e-post (se
till att klubben har rätt uppgifter) cirka tre veckor innan mötet.
Kolla även hemsida och Facebook för uppdaterade uppgifter.
Foto: Loffa Boman

VAKTTJÄNST – BOKA DINA EGNA DATUM
Som vanligt numera så sätter vi upp vaktscheman i samband
med årsmötet (håll koll på hemsidan och Facebook för exakt tidpunkt). Det absolut bästa är om du själv bokar dina två vaktpass.
Har du inte bokat dina vaktpass själv (de tas ner i slutet av april
– exakt datum meddelas i samband med att de sätts upp) så delar
styrelsen ut tiderna och då blir det ofta tider väldigt sent eller väldigt tidigt på säsongen samt vardagar – eftersom det är de datum
som återstår.

Skälet till detta är att vi måste ha möjlighet att fördela den lediga
platsen till de som köar för båtplats.
MOTIONER TILL STYRELSEN
Den som vill lämna en motion till årsmötet kan göra det när som
helst under hela året. För att behandlas på årsmötet ska motionen vara inskickad senast den 1 februari varje år (annars tas den
upp vid nästkommande årsmöte). Du kan skicka in motionen till
info@harsfjarden.net eller skicka den per post.

HYR UT DIN BÅTPLATS
Vet du redan nu att du inte kommer att kunna nyttja din båtplats
under kommande säsong? Du vet väl att du har rätt att hyra ut
din plats i andra hand under tre år utan att förlora din båtplats?
När du skickar in årets ”Bekräftelse av båtplats” (den kommer
att skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna i vår) så
anger du där att du vill hyra ut din plats under kommande år. Din
faktura kommer då endast att bestå av medlemsavgiften och styrelsen ser till att någon i båtplatskön får möjlighet att använda din
plats under sommaren 2015. Observera att du måste höra av dig
senast den 1 april med denna information.

ARBETA I STYRELSEN?
Om du skulle kunna tänka dig att jobba i båtklubbens styrelse,
kontakta Jan Holm i valberedningen mapaholm@live.se.
FASTIGHETSBETECKNING = MEDLEMSNUMMER
Eftersom det är vanligt med många olika namn som bor i samma
hushåll i Årsta Havsbad (kanske är det farfar som äger huset, kanske är det sambon som står på kontraktet, fast det är den andra
parten som är aktiv i båtklubben) så är det avgörande att du alltid
anger er korrekta fastighetsbeteckning så att vi matchar dina uppgifter mot rätt medlemskap. Detta är särskilt viktigt när det gäller
anmälan till vakttjänst eftersom det annars kan bli så att du blir
kallad till ytterligare två pass, fast du redan anmält dig till datum
för 2014. Fastighetsnumret brukar oftast se ut så här ungefär:
S8:123 eller A7:123.

UPPSÄGNING AV BÅTPLATS SENAST 1 APRIL
Om du har för avsikt att säga upp din båtplats (eller ditt medlemskap i klubben) så måste du göra det senast 1 april varje år, annars
måste vi dessvärre debitera dig för hela den kommande säsongen.

Foto: Loffa Boman
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Är DU intresserad av Konst & Kultur ?
• vill du vara med i vår gemenskap och göra Årsta
Havsbad lite trevligare?
• vill och kan du bidra med lite av din fritid?
• har du kunskap att bidra med eller några kul idéer?
• gillar du att engagera dig och andra?
• har du inspiration och gillar att sprida glädje?
• utövar du själv någon konstart ?
…..om så är fallet, just nu söker vi en kassör och
gärna någon mer som brinner för konst och kultur och som vill arbeta i styrelsen. Eller om DU vill
du bli medlem är du välkommen att kontakta oss på
arstakonst@gmail.com Kostnad endast 100kr/år.
Vi är ett gäng eldsjälar som jobbar helt ideellt i föreningen, har trevligt och gör något tillsammans som
ligger oss varmt om hjärtat.
Vår förening som startades för drygt ett år sen har
idag 75 medlemmar.
Föreningens syfte är att främja och utveckla konst
och kultur i Årsta Havsbad med omnejd. Genom att
t ex anordna olika evenemang, utställningar ,studie
besök, föredrag samt delta i kulturevenemang.
Begreppet kultur tolkar vi brett och får anta sitt
uttryck genom föreningens verksamhet. Liksom konsten där skönheten speglas i betraktarens ögon.

AGENDAN 2014
25/1
Kreativ afton
22/3
Soppkväll ”koka soppa på en spik gemensamt”
24/5
Bokbytardag
2/7
Akvarellkurs på 6 tillfällen
9/7	Smyckeskurs
28-29/6 Konstutställningen ”Konstfrossan vid havet ”
26/7
Konstresa till Öja,
6/9
Marknaden vid havet
18/10 Poesi och sångkväll
15/11 Kreativ afton
6/12	Glöggfest.
Besök gärna vår blogg där du hittar kommande evenemang till 2015 som t ex historieafton om vår bygd och
mycket annat på konstkultur.wordpress.com

ÅHKK – styrelsen 2014
Ordförande
Webmaster
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Lisa Holm,
Susann Fält
Birgitta ”Bia” Svanbäck
Kerstin Engström
Kickie Bäck.

För mer information se: konstkultur.wordpress.com
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Året 2014 kommer att gå till historien som ett
av det varmaste och härligaste på länge, alla
aktiviteter stugägareföreningen anordnade
genomfördes under strålande solsken.

genomföra för oss i styrelsen och vi kan satsa på fler roliga
och givande aktiviteter i vårt härliga Årsta Havsbad.
Meddela gärna i fall du är intresserad av att hjälpa
till under någon aktivitet.
Ingå gärna i någon av våra planerade arbetsgrupper:
Barn/ungdom, Kultur/Underhållning. Anmäl till
någon av oss på mail eller telefon.

Ett 85-års kalas vi sent kommer att glömma fanns på
listan över våra många aktiviteter.
Inte bara värmerekord utan även rekord i deltagare
såväl på midsommarafton som på simborgarafton.
Nu har vi börjat att planera för 2015 års aktiviteter.
Vi i den nya styrelsen träffades på Utö den 25/10
för att lära känna varandra och för att sätta ihop nästa
års program.
Det blåser nya vindar med nya friska fläktar och vi
kommer att erbjuda roliga spännande aktiviteter. Vissa
programpunkter är heliga och tradition på Årsta havsbad och det kommer så att förbli, däremot så kommer
vi efter moget övervägande att ändra på vissa saker.
Det är vi som styrelse som samordnar och arrangerar
våra olika aktiviteter i Årsta Havsbad men för att allt
ska kunna genomföras på bästa sätt så behöver vi alla
medlemmars hjälp.
Styrelsen har begränsat med tid. Vi jobbar gärna
mycket men även vi behöver tid för familjer och för
återhämtning på vår semester.
Att hjälpa till någon timme på en aktivitet betyder
inte att du sitter i möten eller deltar i något styrelsearbete. Vi behöver hjälp med att ex: plocka fram till aktivitet bygga tält mm, sälja lotter, sälja korv, cafe, plocka
bort efter aktivitet.
Förra året gick en hel del av våra pengar till att hyra
arbetskraft, pengar som vi kan använda till fler roliga
aktiviteter. Om vi gemensamt hjälper till och ger en
timme eller två så blir nästa sommar så mycket lättare att

Här följer en försmak på sommaren 2015:
Preliminärt Program 2015
• Valborg torsdag 30/4.
• Midsommarafton fredag 19/6
Styrelsen bestämmer att ta bort allt firande och aktivitet
från midsommardagen. Årstalottens dragning flyttas till
Årstadagen.
• Inskrivning till simskola söndag 28/6
• Årsta dagen lördag 11/7
• Årsta lotten kommer ha dragning. Tid för dragning
är ej bestämt.
• Barnens dag fredag 24/7
Förra årets lyckade barnaktiviteter gör att vi kommer
satsa på en barndag, program är ej fastlagt ännu.
Övriga aktiviteter som planeras är:
Fotbollsturnering, Boule, Hej Hoj, Tipspromenad,
Årstamaran, Allsång på stranden, Simborgarafton,
Dans/danskurser, Kräftpicknick på stranden,
Svampdag mm.
Vi återkommer med mer utförligt program till vårnumret av ÅH-bladet.
Följ våra aktiviteter i Årsta Havsbads
Stugägareförening på Facebook! Gruppen heter ”Årsta
Havsbads Stugägareförening”
Vi kommer även att se till vår hemsida så att den
ska fungera 2015.

Styrelsen 2014/15
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Suppleanter

Annette Lundhquist Sandberg
Jessica Widlund
Mattias Lindmark
Maja Sandberg
Kristina Hassius
Irene Sandberg
Michael Johansson
Madeleine Rosell

astrid-kristina100@hotmail.com
j.widlund@hotmail.com
lindmarkmattias0@gmail.com
majasandberg@hotmail.com
kristina.hassius@gmail.com
micjoh5555@gmail.com
maddeluttan56@hotmail.com
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070-836 63 00
070-404 45 01
0735-40 08 08
0707-726 28 24
073-998 73 92
0707-55 87 88
0735-11 25 55
070-782 56 89

Vi hjälper dig med indragning
av kommunalt vatten!
Stålnacke Entreprenad har lång erfarenhet av mark
arbeten såsom schaktarbete, borrning, sprängning
samt dragning av markrör för VAanslutning.
Årsta Havsbad är välbekant för oss då flera av oss
har vuxit upp och bor i området.
Hör av dig för ett personligt och förutsättningslöst samtal.
FREDRIK STÅLNACKE
Telefon: 0708 19 66 88
E-post: fredrik@stalnackeentreprenad.se

S OMMARJOBB I Å R S TA H AV S BAD
Du kommer sedan kontaktas av tillsynsman
med information om du blivit uttagen till sommarjobb eller som reserv.
Uttagningen sker genom lottning.
Viktigt att du vet att vi har höga krav på
arbetsvilja och prestation och det kommer krävas ett engagemang från din sida för att det ska
fungera. Om det inte skulle fungera har vi alltid reserver att ta in.

Dags att söka sommarjobb i Årsta Havsbad till
sommaren 2015.
Sista ansökningsdag är 30/4.
Man arbetar 8.00 – 12.00 måndag–fredag under tre veckor, sen
byts det till nya ungdomar, rullande tre veckors perioder hela
sommaren.
Du som har fyllt 16 och upp till fyllda 18 år och bor i Årsta
Havsbad är välkommen med din ansökan där du kort beskriver dig själv och under vilka veckor du vill/kan arbeta, samt din
adress och telefonummer.
Maila direkt till: leffe.tillsynsman@arsta-havsbad.se
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Årets resultat av ”gubbsens” och
sommarungdomarnas arbete!

Foto: Marianne Rocklind

Foto: Marianne Rocklind

Under sommaren har vi haft 24 ungdomar som tömt
parkens alla soptunnor, planterat och skött blommor,
målat båtklubbens hus, röjt sly utmed våra vägar och i
parken mm. Förra hösten planterade några av sommarungdomarna en massa lökar som vi alla kunde
glädjas åt i våras. Duktiga ungdomar allihop som får
högsta beröm av tillsynsman Leffe Söderberg och
arbetsledare Bill Byard, en av våra ständiga ”gubbs”.
Vi har under året fått hjälp av ett 15-tal ”gubbs”
som gör ett fantastiskt arbete i vårt stora område. I
Karlslund har Alf Björnberg byggt inte mindre än 4
trappor; Kryssarstigens trappa är som ny, Ekastigens 2
trappor är förnyade och Galärstigen har äntligen fått
en trappa ner till gångvägen mellan Kolonivägen och
Videnäsvägen, som Gunnar Crona arbetat med och
gjort framkomlig.

Rolf Aspers har målat vårt museum som Leffe renoverat taket på och satt dit hängrännor. Rolf och Sten
Norin har även målat dansbanans nya förråd samt
räcket. Förråden har Leffe byggt tillsammans med
H-G Ericsson , ”Loffa” Boman och Bill Byard till stugägareföreningens glädje.

Foto: Marianne Rocklind

Foto: Marianne Rocklind

Foto: Marianne Rocklind
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Nytt tak på lilla dasset vid Sjövreten la Janne Holm på
och en ny fågelholk samt en renoverad sittgrupp är tillskott vid Sjövretens bad.
Ved har transporterats till Telehuset, där medlemmarna får hämta ved. Först till kvarn…
Kalle Herdter har hela sommaren krattat fotbollsplanen i Karlslund till glädje för alla spelande barn.
Gunnar Crona har röjt sly bakom brevlådorna vid
Kuttervägen, så det blev lite ljusare där.
Stickan Lindqvist och Gunnar Häll har även detta
år röjt sly och rensat ogräs i våra rabatter. Stickan,
denne otroliga man som fyller 84 år, har även grävt
dagvattendiket vid fortbollsplanen, som fått en rejäl
uppfräschning med nytt grus och stängsel.

Många ”gubbs” har under ledning av Leffe röjt sly
under vintern längst in på Djupdalsvägen och fått
fram en fin allmänning. Just nu pågår upprustning av
Materialgården som får en ny vägg mot parkeringen.

Foto: Gerd Johansson

Det har även snickrats staket, gjorts underhåll på våra
bryggor, badstegar ska inte bara i på våren utan även
tas upp och spolas på hösten. Listan är lång på allt
som ska göras och vi kan vara glada över att så många
”gubbs” finns att tillgå - alla som hjälpt till under året
är inte nämnda här inte heller allt som gjorts.
ETT STORT TACK till vår tillsynsman Leffe
Söderberg, arbetsledare för alla ”gubbsen”.
Här står en nöjd tillsynsman och funderar över hur
vacker hans plantering vid busshållplatsen i Karlslund
kommer att se ut till våren.

Foto: Marianne Rocklind

H-G och ”Loffa” har bekämpat björnlokor i området
och fått hjälp av riktiga proffs, Sten-Arne och Kerstin
Jönsson, som tog sig an ”Gläntan”.

Marianne Rocklind

Foto: Margareta Söderberg
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VISNING
PÅGÅR!
Tvärt emot vad många tror är
sommaren ett utmärkt tillfälle
att sälja sin bostad. Utbudet är
lågt och köparna många. Vi på
Mäklarringen jobbar gärna för
högtryck, även på sommaren.
Ring oss 08-745 82 80

Carina Rosendahl
0701-42 45 39

Gunilla Abejón
0701-49 59 49

Runstensvägen 6, Handen
www.maklarringen.se
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Bygg AB
Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom
El, VVS, Platt och Plåt
Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

Tel. Conny 070-674 84 31
Tel. Bernt 070-212 54 03

F-Skatt org nr. 556889-0312
Företagsförs. Trygg Hansa

Vi utför alla typer av elinstallationer,
inga arbeten är för små och vi är mycket flexibla.
Rot-avdrag används givetvis.
Elkronan AB
Nynäsvägen 349
122 34 Enskede
elkronan.com
info@elkronan.com

Christian Andresen
0707-102610
Patrik Westblom
0709-466274
F-skatt

Org nr: 556867-4062
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Badtider under Vinter/våren 2015.
13 dec. Luciabastu
Herrar lörd. 13.00-14.00
31 dec. Nyårsbad
Herrar tisd. 13.00-14.00
31 januari
Herrar lörd. 13.00-14.00
28 februari
Herrar lörd. 13.00-14.00
28 mars
Herrar lörd. 13.00-14.00
3 april 
Herrar lörd. 16.00-17.00

Nu är det dax att göra en sumering av den gågna ”bastusäsongen”, det började inte så bra rent vädermässigt
hela juni var ganska kall och det regnade en hel del.
Men för oss bastubadare spelar vädret ganska liten
roll, det var ingen större trängsel på badstranden. Den
riktiga sommaren kom ju en vecka in i juli och höll isig
ända fram i september. Vi kunde fira att bastun fyllde
60 år, det var ett litet öppet hus den dagen med en hel
del nyfikna besökare, och för hoppningsvis nya bastubadare. Medlemsantalet har ökat under detta år både
för damer och herrar vilket är mycket glädjande, för
ynka 150 kronor per familj får man njuta av härliga
bastubad och en god gemenskap ( pg.601764-4)
Vi hoppas att år 2015 skall bli ett nytt rekordår
i antalet medlemmar och nöjda bastubadare, året
avslutas och börjar med den mycket populära
”Nyårsbastun” kl. 13.00 Nyårsafton.
Mycket välkomna till en ny härlig bastusäsong.

OBS! Långfredagen 3 april, ersätter lörd. 4 april.

11 april
18 april
25 april
2–30 maj 
	

Herrar lörd. 16.00-17.00
Herrar lörd. 16.00-17.00
Herrar lörd. 16.00-17.00
Damer lörd. 16.00-17.00
Herrar lörd. 17.00-18.00
Sten Norin

ÅHB – styrelsen 2014
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Suppleant

Sten Norin
Elizabet Sjögren
Sören Olsson
Stig Lindqvist
Ingrid Kokk

500 342 48, 070-756 34 44
500 340 19
500 343 80, 073-919 07 89
073-610 07 77
500 343 86

För mer information se: www.arsta-havsbad.se
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Grannsamverkan
SÅ UNDVIKER DU INBROTT
• Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara
bortrest
• Be någon ta hand om din post
• Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks
vid olika tidpunkter
• Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum
• Tala inte in på telefonsvararen att du är bortrest
• Skriv inte att du är bortrest på Facebook, Twitter eller
din blogg
• Vidarekoppla eventuellt telefonen
• Be någon klippa gräsmattan
• Be någon skotta snö och göra fotspår i snön vid huset
• Be grannar parkera på din uppfart ibland
• Be grannar att hänga sin tvätt på din torkställning

DET HÄR KAN DU OCKSÅ GÖRA
• Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt särskilt vid entré- och altandörr
• Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att
en tjuv inte kan använda dem för att gör inbrott
• Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan
användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt
eller en grannes hus
Mer information om grann
samverkan finns på samfäl
lighetens hemsida
Grannsamverkan
Årsta Havsbad
Cathrin Johansson
070-321 50 26

Väntar du på fiber?

Har du
dagvattenproblem?

Nu gräver SIAAB upp våra vägar och
Skanova lägger ner rör i alla gravar i hela
området, då är det smart att du som fastighetsägare gör likadant när du gräver på
den egna tomten. Även om du inte tänker
dra in fiber just nu, så finns möjligheten
längre fram. Det är bara några plaströr
som ska läggas ner för en ringa kostnad
så passa på!

Om du har extrema problem med ditt dagvatten, så kanske det kan åtgärdas samtidigt
som VA-grävningar sker i området.
Rapportera till:
Bertil Lindborg
bertil.lindborg@arsta-havsbad.se
eller till
Göran Johansson
goran.0850034141@telia.com
Du kan även skriva brev till:
Årsta Havsbads Samfällighetsförening
Box 32
137 97 Årsta Havsbad

Sista dag för inlämning av motioner
till årsmötet är 31 januari 2015.
Adress: Årsta Havsbads Samfällighetsförening,
Box 32, Torget, 137 97 Årsta Havsbad.
ÅHS årsmöte äger rum onsdagen den 22 april
i Åsö gymnasiums aula på Södermalm.
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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
Som du säkert har noterat är stora delar av Årsta
Havsbad idag en enda stor byggarbetsplats. Haninge
kommun har även karakteriserat Årsta Havsbad
som ett av kommunens omvandlingsområden. Det
som omvandlas är i första hand övergången från
Samfällighetens sommarvattensystem till det kommunala VA-systemet. Sommarvattnet kommer alltså att
gradvis försvinna i och med att VA-systemet byggs ut.
Tidigare enkla gråvattenavlopp via en enkel stenkista
eller motsvarande kommer också att förbjudas. I stället
kommer allt grå- och svartvatten forslas i ledningssystem till Fors reningsverk i Västerhaninge.
Tidsplanen för utbyggnaden har blivit något justerad, men inriktningen är att VA-systemet ska vara helt
utbyggt i december 2015. Därefter kommer en slutlig återställning av vägar och annan mark. Styrelsen
för Fastighetsägareföreningen ser med tillförsikt fram
emot att området kommer att se snyggt och fint ut när
arbetet väl är helt färdigt.
Avseende kostnaderna (anläggningsavgifter och
brukningstaxor) har kommunens VA-avdelning med
hjälp av en extern konsultfirma utarbetat ett förslag
till justerade avgifter och taxor. Förslaget innebär en
höjning av anläggnings- (anslutnings-) avgiften med
15–17 % (bl a innebärande att installationsbidraget för
LTA-pumparna tas bort) och brukningsavgifterna med

runt 3 % från det som tidigare aviserats. Föreningens
styrelse utreder för närvarande om kommunens tidigare utlovade installationsbidrag är bindande även
efter 1/1 2015.
Representanter från föreningen har även uppvaktat
kommunalrådet Peter Olevik Dunder i Haninge med
begäran om att den nya lagen om förenklade byggregler (den så kallade Attefallslagen) i sin helhet eller i
delar ska kunna appliceras i Årsta Havsbad, detta trots
att området anses som särskilt kulturellt intressant och
värdefullt. Stadsbyggnadsnämnden har enligt uppgift,
och som ett resultat av föreningens uppvaktning, tagit
kontakt med en expert på Plan- och Bygglagen (PBL)
för att med denna expert klargöra om det går att införa
delar av lagens intentioner inom ett område som Årsta
Havsbad.
Vi rekommenderar dig att läsa mer på föreningens
hemsida via adressen www.arstahavsbad.org. Vill du
dessutom stödja föreningen och dess ansträngningar
– gå med som medlem! Hur man gör det framgår via
Ordförande Gunnar Bäck
hemsidan. 

Läs gärna
Fastighetsägareföreningens
hemsida och blogg
www.arstahavsbad.org
för att få fakta, argument och
inspiration.
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Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad
Från en älskad oisolerad trälåda
Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad
• är en ideell förening för att bevara kultur och naturmiljö i Årsta Havsbad
Det kunde vi läsa i Årsta havsbladet nr 1/2014.
• har kostnadsfritt medlemskap
Vi ber att få rätta till detta påstående. Vi vill gärna
• har ca 125 medlemmar
fortsätta att bo i våra oisolerade trälådor (vi brukar
tänka på dem som ”sommarstugor”), hälla diskvattnet • påverkar Haninge kommun att anpassa VA-systemet
även för sommarboende; såväl tekniskt som
på rosorna och låta SRV ta hand om latrintunnorna.
ekonomiskt.
Vi vet att somliga Årstabor föredrar att bo året runt,
i isolerade trälådor på 70 kvadratmeter. Vi har i och för
Ju fler vi blir desto mer är kommunen beredd att
sig ingenting emot detta. Men vi vill gärna påpeka att
vi existerar. Att vi sommarboende faktiskt är i överväl- lyssna på oss.
digande majoritet i Årsta Havsbad. Och att många nya
och gamla Årsta Havsbadsbor vill fortsätta att leva det
enkla sommarlivet på landet.
Haninge kommun (och uppenbarligen enstaka
grannar) ser sommarstugor som en föråldrad boendeform och tror att alla människor egentligen vill bo i
villor. Därför installeras nu åretruntanpassade avlopp
i hela området. Ännu en gång – eftersom många frågar oss – vill vi understryka att man inte är tvungen
att ansluta sig till avloppet om man har vattenkran
vid trappan och inte indraget i huset. Så här skriver
Haninge kommun på sin hemsida:
”Om fastigheten inte har indraget vatten kan vi
inte kräva att ni ska ha ett avlopp eftersom den mängd
avloppsvatten som uppstår när man enbart har en
tappkran ute på tomten är liten. Fastigheter som har
den typen av lösning sprider också ofta sitt disk- och
tvättvatten på växterna som bevattning, vilket innebär
att det inte blir ett punktutsläpp som det blir om du
har indraget vatten med utlopp.”
Detta förutsätter att man har en godkänd toalettlösning, t ex genom budning via SRV.
Ett antal Årstabor har tvingats sälja sina stugor eftersom de inte har råd med anslutningsavgiften – som
ju orättvist drabbar också dem som inte ansluter sig
till avloppet. Föreningen Bevara sommarstaden Årsta
Foto Salan Ahlgren
Havsbad arbetar för att vi sommarboende ska kunna
bo kvar. En del har vi åstadkommit: vi kan välja att
fortsätta att ha vattnet avstängt över vintern och låta
Kontaktuppgifter
kommunen stänga av och sätta på det, ungefär som
vi gör med sommarvattnet idag. Vi slipper alltså isoOrdförande Karin Marcus
karmar@telia.com
lera och värma upp sommarstugan under vintern. Vi
Sekreterare Gunilla Ladberg
gunilla@ladberg.se
arbetar på att få kommunen att sänka kostnaderna för
Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad,
avstängning och öppning av vattnet vår och höst.
c/o Marcus, Lindvallsplan 6 2 tr, 117 36 Stockholm
Vi gör vad vi kan för att slå vakt om vår unika lilla
Telefon 070-776 07 17
För mer info se: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se
sommarstad och hålla kostnaderna nere för den majoritet av Årstaborna som trivs i sina oisolerade trälådor.

Ingen vill bo i en oisolerad trälåda på 35 kva
dratmeter med utedass!
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HJÄLP!
Behöver du…

Vi har gedigen erfarenhet och kunskap inom
Bygg-, Mark-, eller Ellösningar och även
Indragning av Vatten och Avlopp!
Behöver du: Hjälp med mindre jobb
eller andra större projekt!
Ring då: Sjörensar´n

Bygg- & Markarbeten

Prima björkved

Vi utför allt inom bygg, reparationer Säckar om 40 liter och
och markarbeten.
Storsäck om 1m3 på Europall
Ring för prisförfrågan och offert!
Hämtning eller hemkörning!

Brunnsborrning

Kortaste vägen till vatten och värme
Har du vattenfrågor?
Ring oss!

SjöRensar´n

F:A NILS PERSSON & TORNBERGA MASKINUTHYRNING AB

www.sjorensarn.se

Lidavägen 11, 137 55 Tungelsta

Mobil Steve: 070-375 67 60 • Perra 070-593 64 33
Org. nr 969721-5326 • Innehar F-skattesedel
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En lirare har lämnat plan
Nils Lundell gick bort den 30 augusti. Han blev 80
år. Den älskvärde lille mannen med sin karakteristiska
svarta hatt och med den vita spetsen Loke trippande
vid sin sida syns inte mer på Årsta Havsbads vägar.
Nisse föddes den 16 september 1933 i de
gamla personalbostäderna på Årsta gård, just där
Årstavillorna idag ligger. Hans mormor och morfar ägde Perssongården i Stadsberga, men sålde en
del av marken till det framstormande HSB-området.
Samtidigt fick de fyra sönerna varsin tomt i Årsta
Havsbad. Nisses föräldrar byggde sitt egnahem där och
1945 flyttade Nisse dit med sin familj.
Familjen utökades under åren till inalles sju söner.
Ätten Lundell blev stor, och många bor ännu kvar i
Årsta Havsbad. Pappan arbetade för Flottan och för
HSB i Årsta Havsbad.
När Nisse och Maj gift sig 1980 bodde de till en
början i radhus i Handen. 1982 föddes sonen Andreas.
Längtan åter till Årsta drev honom att bygga på en
tomt nära sitt föräldrahem, och 1987 flyttade paret dit.
Större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade
Nisse inom Stockholms Idrottsförvaltning. Han var
bl. a. bas på Zinkensdamms IP och på Stadion. Det var
arbetsplatser som passade Nisses stora idrottsintresse
väl. Han drabbades av en tilltagande reumatism, och
1996 pensionerade han sig.
Nisses intressen och talanger var många. Han hade
en estetisk och en musikalisk ådra, tecknade väl och
sjöng bra. Idrotten och fotbollen var dock hans dominerande intressen. 1950 var han med och grundade
Österhaninge IF, där han var aktiv som fotbollspelare
och ledare.
Nisse var också – tillsammans med lillebror Åke
och några andra entusiaster – eldsjälen bakom skapandet av fotbollsplanen Årstavallen på mark som arrenderas av Årsta säteri. Där spelas fotboll på gräsplan.
Han tog initiativet till Årsta Havsbadscupen,
den årliga fotbollsturneringen mellan lag från Årsta
Havsbad. Från i år heter turneringen ”Nissepokalen”
för att hedra primus motorns minne.
Nisse Lundell levde ett liv i friidrottens och fotbollens värld.
På senare år led han av en tilltagande magåkomma.
Han tycktes repa sig en tid, och så sent som på midsommardagen i år sågs han och Maj stolt med flaggan i
hand leda marschen till dansbanan.
Den 30 augusti i år gick han plötsligt bort i
hjärtinfarkt.
Vi alla som gladde oss åt att möta dig på fotbollsplanen och på promenaden, saknar dig mycket.
Tack, Nisse, för allt du gjort för idrotten i Årsta
Richard Roosvall
Havsbad!

Nisse och Maj leder flaggmarschen till dansbanan midsommardagen 2014
Foto: Siv Sköld

Foto: Gerd Johansson
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Om-/tillbyggnadstankar?
• Vi besöker er för fri konsultation
• Vi återkommer med förslagsskiss efter dina idéer
• Vi tar fram komplett underlag för bygglovsansökan

Bygglovshjälpen/ÅH
Ring Berndt Carlborg 076-767 47 00
för överenskommelse om besök eller för mer information.
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Årsta Havsbads Tennisklubb

Sommaren 2014 är lagd till handlingarna. Styrelsen
har genomfört höststädningen så att den nu står redo
för vintern. Någonstans runt 1 maj 2015 räknar vi
med att öppna för spel igen – håll ut!
Sommaren 2014 var ovanligt varm, och det påverkade oss så att uthyrningen blev lägre än väntat. Vi tror
att klimatet har spelat en roll här! Många valde stranden framför en ansträngande tennistimme.
När det gäller ekonomi har vi gått back i år.
Förutom avbetalningen till Samfälligheten på 12.000:har vi i år köpt grus (som förvisso räcker 3 år framåt)
för ca 12.000:-. Banintäkterna blev som sagt sämre
än väntat. Vi har vissa reserver för att klara att gå back
enskilda år, men det får inte bli en vana!
Vid verksamhetsårets utgång (2014-09-30) hade
föreningen 107 betalande medlemmar, varav 36 juniorer.

Tävlingar
Klubbmästerskap har genomförts med sedvanligt upplägg. Dock med något färre deltagare än vanligt.
Facebook
Vi har en gemensam grupp på Facebook i syfte att
hålla kontakt med våra medlemmar. Gruppen heter
Årsta Havsbads Tennisklubb och alla intresserade
kan ansöka om anslutning till gruppen. Där lägger
vi upp information och bilder med koppling till vår
tennisverksamhet.
Tennisklubbens styrelse har säsongen 2013/2014
haft följande sammansättning

ÅHTK – styrelsen 2014

Tennisskolor
Våra tennisskolor har som vanligt varit väldigt populära. I år hade vi två veckor för juniorer och en vecka
för seniorer. Ny tränare för året var William Ekelöf,
som gjorde en väldigt uppskattad insats!

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Innebandy – ute!
I år tog innebandytävlingen fart på allvar! Lördagen
den 9 augusti genomfördes både en junior- och en
seniortävling under trivsamma former i fantastiskt
högsommarväder!

Caroline Sandberg
Pia Svensson
Tomas Isberg
Dennis Gustafsson
Marina Kårström
Tommy Gustafsson
Stefan Norell
Lotta Isberg

070-699 62 28
073-722 82 16
070-515 28 43
070-575 83 06
070-882 44 42
070-842 30 51
070-816 67 56
073-073 15 35

Ta gärna en kontakt med oss om det är något du undrar över!

V i s e s t i l l vå r e n i g e n !
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– En hantverkare nära dej

Jag hjälper dej med
om- och tillbyggnader,
renovering, altaner,
trappor, staket m.m.

Mikael Leijon

Naturligtvis kan du använda dig av ROT-avdraget.

Nyanläggning,
installation, underhåll
Er el-entreprenör i
Årsta Havsbad

Jag önskar alla nya och gamla
kunder en riktigt god helg!
RING eller maila ANDERS

076-295 80 23

liljegren_anders@hotmail.com

ML Elservice AB

Krigslida Bygg i Årsta havsbad

Blombacka • 137 93 Tungelsta
Mobil 070-334 35 24
Fax 08-500 311 13 • Epost ml.elab@telia.com

Företaget innehar F-skattsedel

Årsta Havsbadsgolfen
20-årsjubileum den 28 juli 2014
Närmast hål
Sune Lagerström

I år är det 20 år sen Årsta Havsbadsgolfen startades.
Det var då ”eldsjälen” Owe Svensson drog igång denna
trevliga tävling som har haft flera olika vinnare och det
har varit många trevliga stunder och en hel del kamp
om den åtråvärda ”TRÄBITEN” Det är/har varit en
hel del jobb med att arrangera denna tävling men det
har Owe klarat med stort ”A” så alla spelare är tacksamma och hoppas på en fortsättning även nästa år.

Plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Long drive
Ulf Sjögren

Namn
Slag brutto
Jan-Åke Boström
94
Ulf Sjögren
98
Rolf Granlund
100
Christer Reich
92
Tommy Pettersson
98
Hans-Gunnar Ericsson
100
Kisti Boström
107
Tommy Fermbo
114
Ulf Wieslander
107
Bo Linde
97
Ulf Lunden
115
Dick Nordqvist
103
Sune Lagerström
133
Monica Fritzhov
127
Ylva Reich
135
Owe Svensson
123
Gunnar Häll
137

Slag netto
75
78
78
79
79
79
80
81
84
86
88
89
92
96
97
101
105

SVEDLUNDS Optik
DAGS ATT KOLLA DIN SYN –
nu när vintermörkret faller på!
Kom in och boka en tid hos
SVEDLUNDS Optik i
Västerhaninge centrum
eller ring 08-500 103 26.
E-post: svedlund52@hotmail.com

Årsta havsbads BOULEMÄSTERSKAP 2014
Resultatlista:
1. Karen Karlsson – Gunnar Sjöberg
2. Gun Eliasson – Jeanette Lagerström
3. Ulf Sjögren – Ove Svensson	
Stig Lindqvist – Lars Norlander
5. Marie – Thomas Oredsson	
6. Karin – Evert Johansson	
7. Susanne – Claes Andersson	
8. Curt – Ulla Andersson	
Tord Eliasson – Sune Lagerström
Gunnar – Max Häll		
Ylva – Christer Reisch	

Årets mästerskap i boule avgjordes som vanligt
på vår fotbollsplan vid Badvägen under 5 ons
dagkvällar i juli. Vädret gick inte att klaga på,
soliga sköna ljumma kvällar.
Kanske var det vädret som också gjorde att deltagarantalet var rekordstort. I snitt deltog 20 par (40 st)
varje onsdagkväll. De 3 bästa slutresultaten från de 5
omgångarna räknades.

Boulevinnarna Karen Karlsson och Gunnar Sjöberg

En onsdagkväll i juli på fotbollsplan
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21 p
20 p
19 p
19 p
18 p
17 p
16 p
15 p
15 p
15 p
15 p
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Haninge kommun informerar
Nu har arbetet i Årsta Havsbad dragit igång
ordentligt och SIAAB arbetar förutom på Årsta
Havsbadsvägen även i etapp 2. Arbetet kommer
att stanna upp ett litet tag över jul och nyår för
att sedan återupptas efter helgerna.

för att ändringar inte hinner komma med på byggritningar och i sin tur ut på byggarbetsplatsen. Därför vill
kommunen uppmana fastighetsägare som tror att de
vill ändra sig igen att komma in med dessa ändringar
senast den 15 januari 2015. VA-avdelningen reserverar
sig dock för att vissa ändringar av förbindelsepunkter
och ledningsdragningar kan komma att göras om det
Tidplaner
framkommer vid syn på plats att det är nödvändigt.
Den senaste tidplanen som är framtagen sträcker sig
SIAAB märker ut förbindelsepunkternas placering
till vecka fyra 2015. SIAAB kommer att kontakta
med orangea pinnar. De sätter även ut blå pinnar som
berörda fastighetsägare 1-2 veckor innan arbeten
visar var tomtgränserna går. I vissa fall kommer SIAAB
påbörjas. Om man vill hålla sig informerad om hur det att flytta på det önskade läget för förbindelsepunkgår i projektet kan man gå in på projektets hemsida
ten någon meter om det är så att förbindelsepunkten
och titta www.haninge.se/arstahavsbad. På förstasidan är placerad vid till exempel ett träd eller annan direkt
uppdateras tidplanen, i form av en karta, ungefär varolämplig plats.
annan vecka. Även på informationsbodens anslagstavla
Om man undrar över om ens önskemål om förbinsätts tidplanen upp.
delsepunkten har godkänts kan man gå in på hemsidan och titta på systemhandlingen. Den finns uppdeKort LTA-enhet
lad som sex filer på höger sida under fliken ritningar.
VA-avdelningen har beslutet att den kortare LTASystemhandlingen uppdateras med ca två månaders
enheten ska tillåtas eftersom det finns en så stor eftermellanrum vilket kan vara bra att komma ihåg om
frågan. Anledningen till skepsisen mot den kortare
man upptäcker något som inte stämmer.
pumpenheten är att den inte kommer anläggas på
frostfritt djup vilket gör den något känsligare för stör- Anmälan
ningar än den längre enheten. För att skydda den kor- Efter det att förbindelsepunkten är anlagd och SIAAB
tare enheten mot frysning finns det en värmeslinga
är färdiga i fastighetens närområde kan man börja
monterad i dess mantel som kommer att dra el, ca 600 anlägga VA-ledningar och LTA-enhet på den egna
kr per år, under de kalla månaderna på året. Det kom- tomten, dock kommer inte kommunens ledningsnät
mer även att behövas värmeslinga och isolering för led- att vara klart förrän december 2015. Minst tre veckor
ningarna till och från LTA-enheten i och med att även innan arbetet påbörjas måste man skicka en anmälan
dessa (antagligen) kommer att förläggas grundare än
till bygglovsavdelningen. Anmälan ska innehålla en
frostfritt djup. Med den korta pumpen är det även vik- tomtkarta med de planerade arbetena utritade på ett
tigt att man försäkrar sig om att man kan få självfall på fackmannamässigt sätt samt en ifylld blankett. Den
ledningen från huset till LTA-enheten då inloppet till
karta VA-avdelningen skickade ut med förslag på fördenna kommer hamna nära markytan.
bindelsepunkt går bra att använda. En anledning till
För att få den korta LTA-enheten räcker det att
att anmälan behöver göras är för att VA-avdelningen
ange att man vill ha en sådan på blanketten man
ska kunna yttra sig om LTA-enhetens placering så att
skickar in till VA-avdelningen för att avropa sin LTAframkomlighet och arbetsmiljökrav för driftpersonaenhet. Blanketten kommer att finnas tillgänglig på
len uppfylls. Blanketten finns på projektets hemsida,
projektets hemsida och i informationsboden till våren. i plan- och byggcenter i kommunhuset samt kommer
Den kommer även att skickas med i följebrevet till
att finnas i informationsboden till våren.
anläggningsavgiften.
Besök gärna hemsidan för att få tillgång till ritningar, blanketter, etappspecifik information och
Svar på förbindelsepunkter
senaste informationen. Har man inte tillgång till interNu har vi fått in svar från de flesta boende, hela 90
net så finns den viktigaste informationen på informaprocent, rörande förbindelsepunkternas placering och tionsbodens anslagstavla. Man kan även ringa Maria
frischaktsavtal. Många har önskat att flytta på förRundqvist (08-606 82 06) som är projektadministrabindelsepunkterna och de flesta flyttar har godkänts.
tör på VA-avdelningen för Årsta Havsbad eller maila
Dessutom är det många som velat ändra sig ytterliarstahavsbad@haninge.se.
gare gånger vilket har skapat vissa problem och risk
Projektets hemsida: www.haninge.se/arstahavsbad
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Kundnummer 20617964
Namn Namnsson
Gatvägen 12
123 45 Staden

avsändare

Årsta Havsbads Samfällighetsförening
Box 32, Torget
137 97 Årsta Havsbad

minneslista

inför vintern
Stäng av huvudvattenkranen och
vattnet, koppla bort slang mot huset,
se till att alla rörledningar är tömda.
Töm varmvattenberedaren.
Om det finns vatten kvar i ledningarna
bör huset ha en temperatur på minst
15°. Annars bör man ha mellan 5–10°.
Öppna alla innerdörrar, inklusive
skåpluckor, så värmen kan cirkulera.

Häll frysskyddsvätska (någon form av
sprit) i vattenlås, golvbrunnar och
WC-stol, alternativt töm toalett och
vattenlås på vatten. Skruva bort
duschslang.
Rensa hängrännor från löv och skräp.
Täck skorstenen med hönsnät eller
liknande och täta småhål så att råttor
och möss inte kan ta sig in.
Innan du stänger dörren, källarförråd
eller bod: Kolla huset, så inte ”grannens”
katt smitit in.
Ingela Widén

Dra ut sladdarna till elektriska
apparater.

Ansvarsområde
VA-etableringen, Information, Havsbladet,
Anläggningsbeslutet, Planärenden

Namn
Marianne Rocklind

Befattning
Ordförande

Telefon
500 34 301, 070-563 53 52

E-post
marianne.rocklind@arsta-havsbad.se

Ansvarig för sommar- och vintervatten

Ingela Widén
Monika Malaguti
Britt-Marie Bengtsson
Daniel Magnergård
Ingeman Bengtsson
Bertil Lindborg
Kjell Lönnberg
Bo Hellberg

Vice ordförande
Sekreterare

462 94 96
073-507 51 00

ingela.widen@arsta-havsbad.se
monika.malaguti@arsta-havsbad.se

Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

073-530 34 55
500 34 511, 070-299 26 10
070-422 03 52
070-677 49 02
070-222 57 69

daniel.magnergard@arsta-havsbad.se
ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
bertil.lindborg@arsta-havsbad.se
kjell.lonnberg@arsta-havsbad.se
bo.hellberg@arsta-havsbad.se

Byggnader och VA-anslutning
Beställning av brevlådor och postboxar,
Bokning av föreningsgården

Aina Lagberg
Margareta Söderberg

Suppleant
Administratör

073-038 70 53
070-305 15 48

aina.lagberg@arsta-havsbad.se
maggan@arsta-havsbad.se

Tillsynsman: Eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning

Leif Söderberg

Tillsynsman

070-851 57 40

leffe.tillsynsman@arsta-havsbad.se

Adjungerad protokollförare
Avtal, hyresgäster
Vägar, snöröjning och trappor
Dagvatten och diken
Trafik och parkering samt försäkringar
Mark, park och torget samt vattenområden,
Underhållsplan & VA-etableringen

