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Ja då har ett år gått från förra Valborg och det vi kan 
konstatera är att ett år går väldigt fort men tyvärr har vi 
inte kommit så långt som vi önskat, när det gäller att få 
vatten och avlopp i Årsta Havsbad.

Det har varit ett turbulent år med många turer 
men nu när kommunen själv har tagit över så 
känns det ändå som att vi går åt rätt håll och min 
stilla förhoppning är att vi till nästa Valborg kan se 
slutet på denna långa och tålamodsprövande resa vi 
årstahavsbadsbor fått göra.

Även denna Valborg fick vi njuta av kören Birgers 
sköna sång och dessutom i ett skönt vårväder mot förra 
årets hagelpiskande. Tack till Stugägareföreningen för 
att ni bjuder oss på detta!

Strålande sommardagar har vi haft i början av maj 
och kunnat njuta av god mat på vår restaurang vid 
torget eller blicka över Horsfjärden när vi tar en glass 
nere hos Slobodan vid Årsta brygga. Jag hoppas att 
det vackra vädret fortsätter. Dock måste vi vara väldigt 
rädda om vårt vatten så det räcker till alla – inga 
gräsmattor får vattnas. Det har varit svårt att få igång 
sommarvattnet i vår pga alla läckor i vägarna som 
uppstått – tack till er som tipsar om misstänkta läckor. 

Tyvärr har det även varit många frysskador på 
rören upp till den enskilde fastighetsägarens kran vid 
tomtgränsen pga av att man inte lossat slangen och 
öppnat kranen innan man åker hem för vintern. Står 
det vatten kvar i röret så fryser det sönder och till våren 
kommer det att spruta vatten så att våra vattenverk 
töms då området är stort och svårt att hitta alla läckor.

Styrelsen har beslutat att även under 2017 
försöka ha igång sommarvattensystemet så att alla 
fastighetsägare hinner koppla in sitt VA men det gäller 
att alla är sparsamma med vårt vatten. Kommunen 
har bestämt att alla ska faktureras enligt 2016 års 
taxa oavsett när VA kopplas in. På stämman rådde 
oklarheter om hur det utlovade bidraget för pumpen/
brunnen skulle betalas ut. Efter samtal med den 
ansvarige på VA-avdelningen har man nu klokt nog 
bestämt att bidraget betalas ut med automatik när 
hela installationen är utförd och färdiganmälan är 
godkänd. Tack vare det blir det mindre pappersarbete 
både för dem och för oss.

Det är mycket arbete för styrelsen, så känner du att 
du vill hjälpa till och göra en insats för Årsta Havsbad 
eller kan tipsa om någon som har tid över kan du 
vända dig till valberedningen under hela året. Du 
hittar deras kontaktuppgifter längre fram i tidningen 
och vill du komma i kontakt med styrelsen så hittar du 
våra uppgifter på baksidan av denna tidning.

VA-arbetet kommer att sakta ner under sommaren 
pga semestrar. När det gäller Årsta Havsbadsvägen 
så tar SIAAB semester från 19 juni till 10 augusti. 
Haninge kommun tar semester i Karlslund under 
veckorna 28 tom 31. Vattenfall däremot kommer att 
arbeta hela sommaren.

Jag önskar er alla en skön, härlig sommar trots 
de olägenheter vi har men vi har en massa trevliga 
aktiviteter att glädjas åt, som våra fantastiska 
föreningar arrangerar under hela sommaren!

Marianne Rocklind
Ordförande Några ord från vår
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Representanter från Kommunens VA-avdelning inledde mötet med information 
om läget för vatten och avloppsinstallationen i Årsta Havsbad. Information finns 
även att tillgå på kommunens hemsida vilken uppdateras kontinuerligt.

Efter informationen öppnade ordförande Marianne Rocklind stämman och 
hälsade alla välkomna.

§ 1 Stämmans behöriga utlysande.   
Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive 
förslag till debiteringslängd (Bilaga 1) skickades med post den 24 mars 2016 
beslutades att stämman är behörigen kallad.

§ 2 Val av ordförande till stämman   
Lars-Erik Blom valdes till ordförande för stämman.

§ 3 Val av sekreterare till stämman   
Britt-Marie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare   
Bengt Andersson och Lars-Otto Frick utsågs till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd   
Röstlängden godkändes genom 245 närvarande fastighetsägare, samt 12 
genom fullmakt. Det räknades till 310 åhörare i publiken

§ 6 Godkännande av dagordning   
Dagordningen godkändes.

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning   
gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse   
gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet   
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015

§ 10 Ersättning till styrelse och revisorer.   
a)  Arvode för föreningens administration 120 000 kr (110 000 kr). 

Stämman godkände förslaget.

 b)  Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört 
möte för styrelses ledamöter och suppleanter. (oförändrat) 
Stämman godkände förslaget.

 c)  Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr då nu alla tre 
verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. (oförändrat) 
Stämman godkände förslaget.

 d)  Auktoriserad revisor med löpande räkning, normal revision  
beräknas till ca 35 000 kr (Parameter Revision). 
Stämman godkände förslaget.

 e)  Timarvode 150 kr efter styrelsebeslut utgår för speciella uppdrag  
utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat).  
Stämman godkände förslaget.

§ 11 Styrelsens förslag till beslut för 2016   
Styrelsen föreslår stämman:

 a)  att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2016 
samt underhållsplan för de närmaste 18 åren. 
Stämman bifaller förslaget till budget och verksamhetsplan för 2016  
samt förslag till underhållsplan för de kommande 18 åren.

 b)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2016 och att 
fastställa att en andel i Ga:1 är 2 870 kr och en andel i Ga:7 är 820 kr att 
betalas i sin helhet senast 31 maj. Debiteringslängderna framlades vid 
stämman samt var utskickade till alla medlemmar. 
Stämman bifaller förslaget.

 c)  att möjlig/lämplig försäljning av ÅHS gemensamma byggnader årligen 
prövas i budgetarbetet och att redovisningen därmed läggs till handlingarna. 
Diskussion följde där Ingwar Åhman-Eklunds yrkande om en utredning 
ang. försäljning av lägenheterna vid torget avslogs av stämman. 
Gunilla Ladberg föreslog att i styrelsens förslag till beslut byta ut ordet 
årligen mot ”vid behov”, vilket godtogs av stämman. 
Stämman beslutade således att prövning av möjlig/lämplig försäljning av 
ÅHS gemensamma byggnader vid behov ska prövas i budgetarbetet och att 
redovisningen därmed läggs till handlingarna.

§12 Val av ordförande och styrelseledamöter   
Valberedningens representant Bengt Andersson, presenterar valberedningen 
och deras förslag. Då Aina Lagberg på egen begäran avgått har hon ersatts av 
Kjell Grönquist. Daniel Magnergård har avsagt sig sitt uppdrag p g a flytt från 
Årsta Havsbad. Katarina Bångstad-Balenius träder då in på ett fyllnadsval. 
Man föreslår även att antalet suppleanter ändras till tre stycken. 

 Val av ordförande och ledamöter för två år   
Ordförande Marianne Rocklind omval 
Ledamot Bo Hellberg nyval 
Ledamot Bertil Lindborg omval 
Ledamot  Kjell Lönnberg omval

 1 år kvar/fyllnadsval   
Ledamot  Christer Reich 1 år kvar 
Ledamot Kjell Grönquist nyval/fyllnadsval 
Ledamot Katarina Bångstad-Balenius nyval/fyllnadsval

 Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 13 Val av suppleanter för 1 år   
Suppleanter Ingeman Bengtsson nyval 
  Margareta Söderberg omval 
  Per Hållnissa nyval 
Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan. 

 Stämman biföll valberedningens förslag

§ 14  Val av revisor och revisorssuppleant för samfälligheten och dess 
verksamhetsområden.   
Ordinarie revisor Gabriel Bartoletti 1 år omval 
Revisorssuppleant Göran Markström 1 år omval 
Auktoriserad revisor Marie Nordlander 1 år omval 
   Parameter Revision AB

 Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 15 Val av ny valberedning på ett år   
Valberedningen erbjöd sig att under Karin Marcus ledning fortsätta 
ytterligare ett år med ändringen att Cathrin Johansson och Berra Ejderskog 
har avgått. 
Karin Marcus sammankallande omval 
Bengt Andersson   omval 
Lars-Otto Frick   omval 
Börje Johansson   omval 
Göran Johansson   nyval

 Stämman beslutade omval enligt ovan samt nyval av Göran Johansson samt 
att låta valberedningen bestå av fem personer.

§ 16 Motioner från medlemmar:   
Motion om hundrastgård i Årsta Havsbad 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen med hänvisning till att 
det inte ligger inom anläggningsbeslutet att ÅHS bygger och sköter 
hundrastgård. 

 Stämman beslutade avslå motionen.

PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 20 april 2016, Fredrika Bremerskolan, Handen
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Sommarvattnet som tyvärr inte alla fick till Valborg.
Valborgsmässoafton är helig både på det ena och andra sättet 
inte minst när det gäller att vi ska ha sommarvattnet på till den 
dagen. Sjörensarn som har uppdraget sen många år att sköta vårt 
sommarvatten hade gett mig garantier för att vi skulle ha vatten 
i våra kranar till Valborg. Som alla andra år börjar arbetet med 
att vrida på 87 ventiler en dryg månad innan Valborg. I år var 
det extra svårt att hitta dessa ventiler, då inte bara SIAAB grävt 
bort många av distansstolparna utan även vissa fastighetsägares 
entreprenörer lagt grushögar över ventilerna. 

Ovanligt många frysskador har det varit för Sjörensarn 
att laga, då fastighetsägare glömt att ta bort slangen från 
kranbröstet och öppna kranen så att inte vattnet står kvar och 
fryser sönder röret.

Äntligen var då allt åtgärdat och klart för fullt pådrag med 
vatten till Valborg. Då uppdagades att mer vatten gick ut ur 
vattenverk 1 än det kom in och frågan var då vart tar allt vatten 
vägen? Så småningom upptäcktes 6 läckor där SIAAB lagat 
tidigare skador men inte förstått hur man gängar ihop skarvarna, 
så när fullt tryck kom i ledningarna gav dessa skarvar med sig 
och massor av vatten flödade ut. På några dagar lagades dessa 
läckor men tyvärr fick inte alla vatten till Valborg, vilket styrelsen 
beklagar.

Marianne Rocklind, styrelsens vattenansvarige.

Aktuellt om dagvatten våren 2016
Sedan Havsbladets förra nummer har dagvattengruppen haft sju 
möten.

Många anmälningar om dagvattenproblem har kommit 
både till gruppen och till kommunen. Ett allmänt intryck är 
att VA-arbetet i hög grad har ändrat dagvattenströmmarna i 
området.

En stor mängd brister p.g.a. oskickligt utförande har 
upptäckts efterhand. Men mycket få åtgärder har vidtagits av 
entreprenören för att återställa diken, vägar och vägtrummor i 
ursprungligt skick. Nu har det blivit kommunens huvudvärk efter 
beslutet att arbeta i egen regi.

Beslutad något ändrad information för fastighetsanslutning 
till ÅHS dagvattennät

Samfällighetens (ÅHS) dagvattennät består av brunnar samt 
diken och ledningar som leder vattnet ner till Horsfjärden på 
några ställen. Inom den budget som årsstämman fastslagit kan 
nätet utvidgas efter behov och möjlighet (om genomförbart) att 
kunna nås från fastigheter som önskar ansluta. Grundregeln är ett 
lokalt omhändertagande av dagvattnet inom fastigheten (LOD) - 
med ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren. I sådana 
fall där förutsättningarna för LOD är begränsade är dock ÅHS 
berett att så långt som möjligt underlätta för en anslutning till det 
gemensamma ledningsnätet. Därvid gäller följande riktlinjer:
•  fastighetsägaren informerar ÅHS om önskemål att ansluta;

•  ÅHS undersöker möjligheten att ansluta till befintligt 
dagvattennät eller om en ny gren måste anläggas;

•  anslutning kan tillåtas om ÅHS bedömer att det finns fullgod 
flödeskapacitet från ÅHS:s anslutningsplats. Vatten från 
fastigheten får alltså inte rinna ut via samfälld mark eller väg, 
inte heller till annan fastighet;

•  det ska finnas en dagvattenbrunn med sandfång som ligger före 
anslutningen till ÅHS ledningsnät. Detta gäller om ledningen 
mynnar i ledning eller brunn;

•  ansvar för att anslutningen upprättas på ett sakkunnigt sätt 
ligger hos fastighetsägaren och odelat ansvar för eventuella 
skador;

•  ÅHS kan efter information och förfrågan tillåta att 
fastighetsägaren anlitar en entreprenör som ansluter till brunn 
eller ledning. Fastighetsägaren hålls då av ÅHS ansvarig för 
entreprenörens arbete. Eventuella skador på ÅHS egendom 
skall regleras genom avtal mellan fastighetsägaren och dennes 
entreprenör;

•  entreprenören skall informeras om förutsättningarna för arbetet 
innan offertgivning för att ha bedömt möjligheten som god att 
genomföra dessa utan att skada ÅHS befintliga egendom.

Ansvarig för dagvatten i styrelsen är Bertil Lindborg med  
Göran Johansson som adjungerad.

Trafik och parkering
Grävningarna för VA- fortsätter även i år som alla känner till. Om 
du får problem med din hyrda parkering kan du kontakta mig för 
att hitta en tillfällig lösning.

Under försommaren kommer vi att återställa/räta till stolpar 
med skyltar där behov finns. Precis som vid skadade staket vid 
era tomter ska kommunen stå för kostnaderna om stolparna har 
koppling till VA-arbetet.

De fastighetsägare utan parkeringsavtal som parkerar sina bilar 
eller ställer sin båt på samfälld mark ber jag att kontakta mig. Det 
gäller generellt parkeringsförbud i vårt område förutom på våra 
gemensamma parkeringar eller förhyrda platser på samfälld mark.

Vill samtidigt passa på att be nya fastighetsägare, som 
inte tecknat parkeringsavtal, att kontakta mig då en hyrd 
parkeringsplats inte med automatik följer med vid ägarbyte.

Kjell Lönnberg 
Trafik- och Parkeringsansvarig

§ 17 Övriga frågor   
Inga övriga frågor framfördes

§ 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.   
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och  
anslagstavlan vid expeditionen senast 4 maj.

§ 19 Stämman avslutades  av ordföranden Marianne Rocklind som tackade 
för det fortsatta förtroendet och framförde att den avgående ledamoten 
Aina Lagberg kommer att avtackas vid ett senare tillfälle liksom Daniel 
Magnergård.
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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.

ADRESS
ÄNDRING
NY ÄGARE
BYTT NAMN

Ereko AB
Agneta Ericson

Högbergsgatan 36

116 20 Stockholm

08-720 05 90

agneta@ereko.se

Dagvattenproblem i LTA områden. Expertsvar
(Svar från Dagvattenguiden 2016-03-31)
Bakgrund till frågan: En samfällighet har i detta fall ansvar för ett 
områdes vägar och dagvatten. Kommunen anlägger kommunalt VA 
med LTA-teknik utmed de smala grusvägarna i området. Området 
är starkt kuperat och det är ofta nära till berg, varför det har sprängts 
en hel del. Dricks- och spillvatten läggs i samma isolerande låda 
tillsamman med värmekabel och tomrör för fiber. Vad vi förstår har 
de schaktade VA-gravarna ändrat dagvattenströmmarna mer eller 
mindre på olika håll. Det visade sig inte vara möjligt att samtidigt 
lägga ner dagvattenledningar. Flera fastighetsägare anser att deras 
dagvattensituation starkt har försämrats.

Fråga
Vilka erfarenheter finns av konsekvenser för dagvatten vid anläggning 
av LTA-teknik? Kan man anlägga dagvattenledningar parallellt? Hur 
utformas dagvattenledningar i så fall, läget i förhållande till varandra 
både i djup och bredd, val av återfyllnadsmaterial mm? Kommer 
förhållandena att ändras kommande år (”sätta sig”) – det anges något 
om att brister kan påvisas först om två år. Kan situationen för 
dagvatten påverkas av fastighetsägarnas schaktning för och anslutning 
till VA på egna tomten?

Svar
Frågan delas lättast upp i två delar. 1) Varför väljer kommunen 
LOD lösningar? 2) Vad bör man tänka på/projektera kring 
dagvatten i LTA områden?
1)  Då LTA tekniken oftast blir ett alternativ där avstånden är 

stora, kuperad terräng eller där tätheten av antal lägenheter är 
lågt. Typiskt är fastigheterna på 1000 kvm och uppåt. Det är 

den lägre kostnaden för ledningsförläggning för LTA-system 
jämfört med självfall som är avgörande.
 En del av förklaringen är att man med så stora fastigheter 
oftast räknar med lokalt omhändertagande av dagvatten 
LOD. Andelen hårdgjorda ytor är liten och i den kuperade 
terrängen fungerar öppna diken utmärkt som avledning. Med 
LTA-system kommer med andra ord sällan ledningsbunden 
dagvattenavledning in i bilden.

2)  Den andra frågeställningen är dock något man måste ta i 
beaktande, både vid projekteringen och utförandet. Att gräva 
en ledningsschakt kan definitivt innebära att man, ofrivilligt, 
skapar nya vägar för dagvatten att strömma. Är man oaktsam 
kan det bli så allvarligt att återfyllnadsmassorna sköljs bort och 
man får stora sättningar.
 Vid risk för detta fenomen måste massorna som återfylls 
ha samma eller lägre genomsläpplighet än kringliggande 
massor. Stenmjöl eller Bentonit kan användas för att 
täta ledningsschakter. För fastigheter som ligger lägre än 
huvudledningen och risk finns för dräneringsvatten längs 
huvudledningsschakten, bör definitivt servisledningen tätas 
att eliminera risken att vattnet avleds in på fastigheten.

Friskrivning
Det är alltid den enskilda kommunen eller det kommunala 
bolaget som självständigt utformar sina beslut, och som 
självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar för sina 
uppdrag och medborgare. Dagvattenguiden, samt de experter 
som svarar på uppdrag av dagvattenguiden, friskriver sig från alla 
tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.

VALBEREDNINGEN ÅHS
Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen:

Karin Marcus, sammankallande karmar@telia.com 070-776 07 17

Lars-Otto Frick frickisberg@hotmail.com 076-276 97 25

Bengt Andersson bengt.g.andersson@telia.com 070-683 81 70

Börje Johansson borje.johansson@supermarket.ica.se 070-549 96 55

Göran Johansson goran.0850034141@telia.com 070-440 21 03
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Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Kjell Grönquist, hjälper dig med uppsättning av 
brevlådan och informerar Posten och Bringcitymail.

En ny brevlåda kostar 300 kr.
Behöver du en brevlåda ringer du eller mailar till 
brevlådeansvarig:

 Kjell Grönquist. Tel: 070-750 51 25, kjell.grönquist@arsta-havsbad.

Postbox
Hyran för en postbox är numera 200 kr/år. Idag har vi 
inga lediga postboxar.Du kan höra av dig om du vill 
sätta upp dig på väntelista för en box.

Styrelsen avser att till hösten köpa in en ny typ 
av postboxar med endast en centimeters brevinkast. 
Dessa postboxar ska placeras vid torget och är främst 
avsedda för permanentboende. Blir efterfrågan stor 
kan postboxar även placeras på andra ställen.

Ansvarig för postboxar är Katarina Bångstad-Balenius,

Tel: 073-682 71 51, katarina.bangstad.balenius@arsta-havsbad.se

BrevlådaVILL DU HYRA  
FÖRENINGSGÅRDEN?

Du som är medlem i samfälligheten har rätt att 
boka vår gemensamma föreningsgård i Årsta 
Havsbad. Den ligger fint placerad med sjöutsikt 
och har en fin interiör.

Gården kan hyras under alla årstider.
•  Det finns full utrustning för 30 personer, fler 

får man inte vara enligt brandmyndigheten.
•  Kostnaden är 500 kr för ett dygn från kl.12.00 

till kl.12.00 dagen därpå.
•  För enstaka timmar dagtid t ex barnkalas eller 

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  
070-691 11 75 eller maggan@arsta-havsbad.se

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SLÄNGA RIS, STUBBAR 
ELLER ANNAT SKRÄP PÅ SAMFÄLLD MARK.

Ni som fastighetsägare ansvarar för bortforsling av stubbar, stenar och jordmassor som er entreprenör 
grävt upp. Här är det någon på Sven Wallanders väg som glömt ta hand om sitt bråte.
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Polaroid 
SUNCOVERS

SVEDLUNDS Optik

Västerhaninge Centrum
Tidsbeställning 08-500 103 26
svedlund52@hotmail.com

GRANNSAMVERKAN
Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten. Därigenom ökar också trivseln.
Detta uppnås genom ett socialt nätverk som skapas av att de boende 
samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Att förändra attityder hos 
människor, att ta ställning för brottsoffren och att bry sig om sina 
medmänniskor är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.

Grannsamverkan i ett område betyder inte att det ska 
bildas medborgargarden!

Med polisen som motor i Grannsamverkan kan 
vi tillsammans minska brott och störningar i våra 
bostadsområden.

Vi behöver fler som vill vara kontaktpersoner
Kontakta:
Cathrin Johansson
070 321 50 26
mailcathrin@gmail.com
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SjöRensar´n
Lidavägen 11, 137 55 Tungelsta

Org. nr 969721-5326  •  Innehar F-skattesedel

www.sjorensarn.se

Prima björkved
Säckar om 40 liter och
Storsäck om 1m3 på Europall
Hämtning eller hemkörning!

Bygg- & Markarbeten
Vi utför allt inom bygg, reparationer
och markarbeten.
Ring för prisförfrågan och offert!

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

F:A NILS PERSSON & TORNBERGA MASKINUTHYRNING AB

HJÄLP!HJÄLP!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

Mobil Steve: 070-375 67 60  •  Perra 070-593 64 33
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Vakna upp vid skogsgläntan med en härlig utsikt över lantbruk och 
golfbanor. Vi är ett familjeägt vandrarhem som har öppet året runt. 
Samla släkt och vänner och hyr vandrarhemmet över en helg för en 
trevlig sammankomst. Ni hittar oss granne med HaningeStrand GK 
vid Årsta Säteri. 
·  Huvudbyggnad med 9 dubbelrum
·  Gemensamma utrymmen  
såsom kök, allrum samt  
liten konferensdel.

·  Toa/dusch i korridor

·  5 st. nybyggda stugor med kök, 
allrum samt toa/dusch

·  Trådlöst internet
·  Bastu
·  Bra parkeringsmöjligheter

Hjärtligt välkomna med Er bokning!
070-497 12 67 · www.horsfjarden.se

Horsfjärdens Vandrarhem
ERT VANDRARHEM I  HANINGE
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ÅHTK – STYRELSEN 2016
Ordförande Claes Andersson 0708-88 75 79

Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43

Vice ordf/ Ledamot Tommy Gustafsson 070-161 40 54

Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16

Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42

Ledamot Stefan Norell 0708-16 67 56

Suppleant Lotta Isberg 0730-73 15 35

Suppleant Caroline Sandberg 070-699 62 28

Suppleant Mats Gustafsson 073-543 88 66

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

VÄLKOMNA TILL VÅRA BANOR!
Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för: 
• seniorer 150 kr 
• juniorer (f. 1998 eller senare) 60 kr
Detta sätts in på Plusgiro 61 01 52 -1 (ÅHTK). 

Bokning av tennisbanorna
Banhyran är 80 kr per timme för medlemmar och 
100 kr för icke medlemmar. Ungdomar (t o m 14 år) 
spelar för 50 kr per timme på Plexipavebanan, vardagar 
08.00 – 16.00.

Tider bokas & betalas i Café & Bageri Hårsfjärden 
på torget. (tfn 08-500 34850 efter kl 10.00). Meddela 
vid bokning om du är medlem eller inte. 

Tennisskola 
Vecka 25 och 26 kommer det arrangeras tennisskola. 
Under helgen 11–12 juni kommer anmälningslistor 
att sättas upp vid tennisbanorna.

Vi siktar på skolor för juniorer/barn på em och för 
vuxna på kvällen, tider kommer specifiseras längre 
fram beroende på antal som anmäler sig. Vecka 25 är 
det bara 4 dagars skola så då bli priset för barn 160 kr 
och seniorer 200 kr. Vecka 26 blir priset för barn 200 kr 
och för vuxna 250 kr, men det krävs att man är med-
lem i klubben för att delta i tennisskolan, vilket kos-
tar 60 kr för barn och 150 kr för vuxna, det går bra att 
gå med i klubben samtidigt som man anmäler sig till 
tennisskolan. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln spelas söndagen den 26 juni  

från kl 09.30. 
•  Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och 

ungdomar kommer att spelas som ett gruppspel i år, 
mer info om detta kommer på anslagstavlan och i 
Facebookgruppen. 

Håll utkik efter anmälningslistor och information när 
den tiden börjar närma sig.

Innebandyturnering
Troligtvis följer vi upp förra årets succé med en ny 
innebandycup på Plexipavebanan.

Mer info kommer på anslagstavlorna och vår 
Facebook-sida. 

Gå med i vår Facebookgrupp
https://www.facebook.com/groups/arstahavsbadtennis 
gruppen heter Årsta Havsbads Tennisklubb. Där 
lägger vi upp bilder och info om kommande 
evenemang. Du behöver inte vara medlem för att få 
komma med i denna grupp. 

V I  SES  PÅ 
BANORNA  

I  SOMMAR!
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NCS I EKEBY AB 
Gräver för anslutning av kommunalt vatten 
och avlopp, delen som sträcker sig från 
tomtgränsen och in till huset.

Litet familjeföretag, så den du pratar med 
är även den som utför jobbet.

Vi är även utbildade inom stenspräckning, 
så om vi stöter på berg är det inga 
problem.

Vi utför givetvis även andra uppdrag inom 
både mark & bygg, mest dräneringar. Är 
certifierade av Isodrän AB (Isocert 2).

Vi har F-skattsedel och är ansvars-
försäkrade till ett värde av 10 miljoner.

Hör gärna av er om ni har några frågor, 
önskemål om offert eller vill ha ett möte.

Kontakt: 
Micke Nilsson  076-904 64 64
Viktoria Borgström  076-777 07 77
Kontor  08-500 49 149
info@ncsconstruction.se
ncs@telia.com
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NU FÅR DU CHANSEN ATT FÅ FIBER I STUGAN!
Dax för Fiber!
ÖPPEN FIBER (Telia) informerade om 
den kommande fiberdragningen i Årsta 
Havsbad på Fastighetsägareföreningens 
årsmöte. De kommer att köra sin sälj-
kampanj under våren och sommaren 
med första leverans senare i år/i början på 
nästa år, då de också blivit försenade på 
grund av att VA är försenat. Det är viktigt 
att många anmäler sitt intresse för fiber. 
Det måste bli minst 40 % i området för 
att det ska löna sig att ansluta oss. De av 
oss som går med nu kommer att få ett 
mycket bättre pris än de som väntar. Du 
kan tjäna en bra slant genom att anmäla dig redan nu 
i sommar. 

Vi bevakar givetvis VA-arbetena
Vi kommer givetvis att noga bevaka VA arbetena i 
området och att kostnaderna inte skenar iväg, Det är 
viktigt att vi alla blir debiterade 2016 års anslutningsavgift 
så att inte några av oss får ökade avgifter.

Styrelsen utökad
Vid föreningens årsmöte den 10 april utökades 
föreningens styrelse med två nya ledamöter. Maria 
Vikman från Ekastigen och Hans Danielsson som bor 
på Västra Parkvägen. Vi hälsar dem välkomna i gänget. 
I övrigt är alla kvar från tidigare år. Dessutom kan vi 
komma att starta arbetsgrupper i olika viktiga frågor.
Ingwar Åhman-Eklund är kvar som ordförande och 
Sten Nordell som vice ordförande, Sten arbetar främst 
med fiberdragningen, ihop med Hans, och med 
områdets relationer till försvaret. Ragnhild Blomdahl 
fortsätter som kassör. Conny Johansson har hand om 
hemsidan. Kimmo Sievänen fortsätter som sekreterare. 
Arne Fridström handlägger VA-frågan ihop med 
ordförande och Malte Cederström håller främst i 
dagvattnet och i en del av våra planfrågor. Maria 
förstärker vår information och våra kontakter med 
kommunen.

Så får Du kontakt med oss
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. E-post 

till oss: styrelsen@arstahavsbad.
org och till ordförande: ingwar@
arstahavsbad.org. Besök gärna vår 
hemsida www.arstahavsbad.org för 
aktuell information eller vår sida på 
FACEBOOK där du kan föra en 
aktuell dialog med vår styrelse, ställa 
frågor och komma med synpunkter. 
En snabb väg till tydlig kontakt.

Bli medlem i vår förening
Betala din medlemsavgift till 
Villaägarnas Riksförbunds plusgiro: 
4334165-0. Det är viktigt att 

du anger kod 1330 och att du lämnar namn och 
fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan 
man inte se att pengarna avser medlemskap till just 
vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem är idag 
405,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in 
på vår hemsida. Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. 
Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas 
ABC-region. Då kommer du till ett formulär som du 
kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten.

Vi ses snart … i sommar 
Du kommer att kunna möta oss personligen på 
flera olika sätt i sommar. Genom information på 
områdets anslagstavlor och på ett medlemsmöte med 
ett angeläget föredrag. Vi kommer också att vara med 
och informera under Årstadagen, lördagen den 9 juli 
och på Villaägarnas dag, vid marknaden på Torget 
lördagen den 3 september.

Vi ses i Årsta Havsbad/Styrelsen

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD! 

Läs Fastighetsägareföreningens hemsida 
www.arstahavsbad.org

och vår facebookgrupp för att få fakta, 
inspiration och argument.

Vi ses i Årsta Havsbad! Styrelsen
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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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VILL DU BLI MEDLEM I  
HANINGE KVINNOJOUR?

Du kan också bli jourkvinna
Betala in 100 kronor på pg. 884629-7

Jesus lär har gråtit när han såg Jerusalem. 
Hade han sett Årsta Havsbad denna sommar 
skulle han förmodligen ha storbölat. Marianne 
Rocklind ordförande i vår Samfällighet  har att 
hantera missnöjet.
SIAAB, som vann upphandlingen av etapp ett på vägen 
mot kommunalt vatten och avlopp, är till sommaren 
förhoppningsvis färdiga med Årsta Havsbadsvägen. 
Där ligger huvudledningen. De fick också anbudet för 
etapperna två, tre och fyra men hoppade av före jul. 
Kommunen tog då över i egen regi.

Marianne, född i farstun på Karolinska Sjukhuset, 
växte upp bakom disken i föräldrarnas järnaffär i 
Björkhagen. Om Björkhagen kan sägas att det är en 
av de charmigaste av Stockholms förorter. Här finns 
fantastiska vandringsleder i Nackareservaten och fina 
möjligheter att plocka svamp och bär. 

Om jag inte visste vem Marianne var skulle jag gissa 
på en lektor i fysik och feminist. Det sista skulle då 
vara rätt.

Men nu åter till Årsta Havsbad där frustrationen 
är stor i väntan på det kommunala vattnet. En 
kvalificerad gissning är att vi har ett år dit innan alla 
fått kommunalt VA.

Som ordförande har Marianne nu hamnat i 
stormens öga. Hon får besök, telefonsamtal, sms och 
mail. Alla är inte trevliga i tonen för att uttrycka det 
milt men många är förstående. I julas damp det ner ett 
julkort med ett presentkort  från tomten, som skrev ett 
tack till ordförande Marianne för allt hon gör. Vem var 
tomten?

Dess bättre är hon fenomenal på att hantera 
detaljer samtidigt som hon ser helheten. Det behövs 

när falanger, som exempelvis de som vill behålla 
sommarstaden och de som vill ha ett samhälle 
som påminner om Dalarö, ska samsas. De som 
huvudsakligen bor här sommartid ska få lite enklare 
och därmed billigare lösningar.  

Marianne är mycket glad över att få samarbeta med 
tidigare ordföranden, Bosse Hellberg, som hon ser 
som en klippa.

I det vackra röda huset på Västra Parkvägen, som 
hon delar med sin kära HG Ericsson, har hon ännu en 
klippa. Han är dessutom vårt områdes hamnkapten.

Till detta kommer att hon har en bakgrund i 
Studieförbundet Vuxenskolan.  Det gör att hon är en 
van pedagog och har därmed lättare att hantera olika 
problem.

Skulle detta inte räcka får hon väl laga sin 
favoriträtt, stekt fläsk med löksås.

Sigvard Lindström,  
journalist och hyresgäst i en av torgets lägenheter sen många år tillbaka.

MARIANNE ROCKLIND – FEMINIST SOM FÅR TA 
MISSNÖJET MEN GÖR DET PÅ ETT POSITIVT SÄTT!

Tel: 08-777 68 60
haninge@roks.se
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Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

ÅHB – STYRELSEN 2016
Ordförande Sten Norin 500 342 48, 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 500 340 19, 070-73 45 448
Kassör Sören Olsson 500 343 80, 073-919 07 89
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Ingrid Kokk 500 343 86

För mer information se: www.arsta-havsbad.se

Hallå!! Hallå!! Hallå!! Hallå!! Hallå!! Hallå!!
Var är alla är alla sunda och friska ”Bastubadare” 
i Årsta Havsbad, vi är 840 fastigheter men det är 
bara 35–40 av stycken av oss, damer och herrar som 
utnyttjar våran fina bastu!

Den ligger vackert vid stora badstranden, kom och 
gör oss sällskap och njut av ett härligt bastubad och ett 
dopp i Hårsfjärden!

Under 2016 sommar/vinter gäller nedanstående badtider. 
4 juni – 27 augusti
Damer:  Måndagar 18.00 – 19.00
  Torsdagar 18.00 – 19.00 
Herrar: Onsdagar 17.00 – 18.00
  Lördagar 17.00 – 18.00

3 september – 1 oktober
Damer:  Måndagar 17.00 – 18.00
  Torsdagar 17.00 – 18.00
Herrar: Onsdagar 17.00 – 18.00
  Lördagar 17.00 – 18.00

8 oktober – 29 oktober 
Damer:  Lördagar 15.00 – 16.00
Herrar:  Lördagar 16.00 – 17.00 

November – februari 2016 – 2017 
Lördag 12 nov. 13.00 – 14.00
Lördag 26 nov. 13.00 – 14.00
Lördag 10 dec. 13.00 – 14.00 (Luciabad)
Lördag 31 dec. 13.00 – 14.00 (Nyårsbad)
Lördag 28 jan. 13.00 – 14.00
Lördag 25 feb. 13.00 – 14.00

Badtiderna finns också på våra anslagstavlor och 
nere vid bastun samt på hemsidan. (Frågor angående 
dambastu besvaras av Elizabet Sjögren)

Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som 
medlemmar till en kostnad av 150:-/år. Inbetalning 
sker till plusgirokonto 601764-4. 

Medlemskapet gäller naturligtvis för hela familjen. 
Tillfälliga gäster är alltid välkomna att bada 
tillsammans med medlem. 

Väl mött. Sten Norin, Ordförande.

Vid årsmötet lördagen den 7 maj 2016 valdes styrelse enligt följande: 
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Från semesterstuga till 
Sportstugemuseum
Vår lilla stuga vid torget har 
genomgått tre metamorfoser 
och två förflyttningar under 
årens lopp. Den byggdes upp 
år 1930 som semesterstuga på 
den tomt som Dagens Nyheter 
hyrde av HSB Sommarbostads 
AB vid Torgvägen mellan 
Idrottsvägen och Typografstigen. 
Det var tidningens dåvarande 
chefredaktör Sten Dehlgren 
som i samband med sin 
femtioårsdag skapade den 
s.k. Dehlgrensgården med tolv enkla småstugor. 
Personalen på tryckeriet kunde hyra en semestervecka 
och få en skön avkoppling med frisk luft och salta bad 
i Årsta Havsbad, fjärran från dånet från tryckpressarna, 
slitet med blytyperna och storstadens stress. Den 
epoken pågick i ett sextiotal år, men i början på 1990-
talet var efterfrågan så svag så DN beslutade lägga ner 
verksamheten och återlämna marken till HSB.

HSB styckade upp kvarterat och efter upprustning 
av VA-förhållandena såldes mark och stugor ut till 
privatpersoner. De gamla stugorna antingen revs, 
bygges ut, moderniserades eller flyttades bort för att ge 
plats för moderna sommarvillor. När familjen Sonja 
och Evert Jalke önskade bli av med sin lilla ”femma” 
snappade Samfällighetsföreningen upp ryktet och 
beslöt att ta emot stugan som gåva och inrätta ett 
Sportstugemuseum, troligen Sveriges enda i sitt slag.

År 1998 flyttades stugan in bakom planket till 
den f.d. materialgården, där den stod under vintern 
medan man letade mark för museet. Så på sommaren 
1999, lagom till Årsta Havsbads sjuttioårsjubileum, 
flyttades stugan fram till den tomt vid torget, 
som kostnadsfritt ställdes till förfogande av HSB 
Stockholm. Invigningen skedde den 23 juli 1999 av 
HSB Stockholms dåvarande VD Ulrik Fällman och 
samfällighetsföreningens dåvarande ordförande Eva 
Söderstedt, till tonerna av dixielandbandet Old Time 
Five. Sedan dess har Årstahavsbadsborna fyllt stugan 
med allsköns tidstypiska föremål.

Stugan har uppmärksammat i flera TV-program 
och åtskilliga tidningar har gjort stugan – och Årsta 
Havsbad – känt i text och bild. Så välkomna att ta 
med vänner och bekanta och titta in i 1930-talets 
sportstugeliv.

Öppet hus
Stugägareföreningen inbjuder till festligheter på 
midsommarafton fredagen den 24 juni. Då blir det 
Öppet hus i stugan, liksom på Årstadagen lördagen 
den 9 juli.

Årsta Havsbads Konst- & Kulturförening arrangerar 
Konstfrossa lördagen den 18 juni, och Marknad 
lördagen den 3 september. Båda dessa aktiviteter är 
tänkta att ske i anslutning till Årstastugan, och det är 
ambitionen att hålla öppet då programmen pågår. För 
detaljer om arrangemangen, titta i Konstföreningens 
program i detta nummer av Årsta Havsbladet

Alltså: öppet hus den 18/6, 24/6, 9/7 och 3/9.
I övrigt hålls stugan inte öppen annat än efter 

överenskommelse med undertecknade stugvärdar. 

Stugans rabatter 
Trädgårdssällskapet ser som vanligt till att plantor 
och buskar prunkar i sportstugeträdgården under 
sommaren. Ungdomslaget och Leif Söderberg sköter 
om gräsmattan, grusgången och buskarna vid staketet 
så att allt ser prydligt ut. Stugan tackar så mycket!

Richard Roosvall, telefon 0709-62 45 64 
Gun Carlborg, telefon 0739 070688.

En levande bild av sommarnöjet för 85 år sedan
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KONTROLLANSVARIG!
Är Ni på väg att bygga nytt,  
bygga ut eller bygga om.

 Jag hjälper Er från bygglov till inflyttning.

Jaiab AB
Anders Isaksson

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Tel: 0702-88 68 22
E-post: jaiab@telia.om

Besök gärna min hemsida och läs mer om mig.

www.jaiab.se
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KONTROLLANSVARIG!
Är Ni på väg att bygga nytt,  
bygga ut eller bygga om.

 Jag hjälper Er från bygglov till inflyttning.

Jaiab AB
Anders Isaksson

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Tel: 0702-88 68 22
E-post: jaiab@telia.om

Besök gärna min hemsida och läs mer om mig.

www.jaiab.se
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VÄLKOMNA TILL TRÄDGÅRDSÅRET 2016! 
I år kommer vi att få lära oss om surjordsväxten 
rhododendron och om häckväxter i fördrag som hålls i 
föreningsgården. Det blir också en trädgårdsvandring 
och en trädgårdsutflykt, se mer i programmet nedan. Du 
behöver inte vara medlem för att delta i våra aktiviteter, 
icke medlemmar får dock betala en mindre avgift.

Mer information om programmet kan sökas på vår 
hemsida www.arstahavsbad.info/tsk.

Alla aktiviteter kommer att annonseras på 
anslagstavlorna i området.

Vi kommer även att skicka ut nyhetsbrev (mail) om 
kommande aktiviteter till våra medlemmar. Den som 
vill ha den servicen kan anmäla sin mailadress via vår 
hemsida. Gå in på hemsidan, klicka på ”Kontakta oss” 
och fyll i fälten för namn och e-post.

Trädgårdssäsongen 2016 
❀ Lördagen den 11 juni kl. 12 i föreningsgården. 
Växtbytardag och föredrag. Ta med er växter och byt 
med andra med början från kl. 12. Vi säljer också 
blommor och en del andra växter som tomatplantor. 
Kl.14 håller Bengt Karlsson, lärare och forskare i 
socialt arbete vid Göteborgs universitet ett föredrag 
om olika sorters Rhododendron och ger skötselråd. 
Blir det tid över berättar han också om en resa han 
gjorde till Himalaya där rododendron växer vilt. Avgift 
för icke medlemmar: 40 kr. Kaffe med hembakat (20 
kr) kommer att finnas. 

❀ Söndagen den 3 juli gör vi en utflykt till någon 
av de trädgårdar som ingår i 1000 Trädgårdar som 
är ett samarrangemang mellan Svensk Trädgård, 
Studiefrämjandet och Trädgårdsriket. Evenemanget 
1000 trädgårdar innebär att trädgårdsentusiaster över 
hela landet öppnar sina trädgårdar för besök. Tidpunkt 
och utflyktsmål meddelas (bevaka hemsidan och 
anslagstavlor) så snart vi får reda på vilka trädgårdar 
som ingår. Sista anmälningsdatum för dem som 
öppnar sin trädgård är 1 juni. 

❀ Lördagen den 9 juli kl. 13-15 (Årstadagen) säljer 
vi lotter vid dansbanan. Vi säljer även en del blommor 
och andra växter. Liksom förra året tar vi gärna emot 
växter för försäljning som ni annars skulle ha slängt, 
t.ex. sådana ni drivit upp men fått över eller plantor 
som gallrats bort från rabatten. Därigenom stödjer ni 
vår verksamhet.

❀ Torsdagen den 14 
juli kl. 18:30. Jean-
Pierre Hemmingsson 
Morales, som är 
trädgårdsmästare, 
håller föredrag i 
föreningsgården 
om häckväxter och 
svarar på frågor 
om plantering och 
skötsel. Avgift för icke 
medlemmar: 40 kr. 
Kaffe med hembakat 
(20 kr) kommer att 
finnas. 

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Bli medlem och få allt detta:
❀  6 nr av tidningen Hemträdgården med 

information om det senaste inom trädgård
❀  Fri trädgårdsrådgivning per telefon om 

trädgårdsplanering och odling, erbjudanden 
om kurser

❀  Rabatter på resor, böcker, fröer och växter och 
även rabatt till mässan Nordiska Trädgårdar

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, plusgiro 1215-3 
och ange ditt namn, adress, e-postadress och 
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap på talongen. 
Är du osäker ring Birger Sjögren eller Ragnhild 
Blomdahl på telefon nedan.

STYRELSEN 2016
Ordförande Birger Sjögren 073-982 05 28
Vice ordförande Eva Bäck 08-650 62 57
Sekreterare Bodil Dahlgren 08-777 53 63
Kassör Ragnhild Blomdahl 073-428 02 42
Ledamot Lotta Forssman 076-122 30 91
Ledamot Kerstin Sporrong 08-500 340 21
Suppleant Karin Carlsson 070-969 46 26
Suppleant Anna-Stina Elfving 076-256 60 06
Suppleant Else Roeck Hansen 070-717 40 45
Suppleant Gunilla Johansson 070-759 95 14
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❀ Söndagen den 24 juli kl. 13 är det 
trädgårdsvandring under ledning av Jean-Pierre. 
Vilken trädgård vi besöker meddelas senare. Vi tar 
gärna emot förslag på trädgårdar att besöka, har du 
har lust och möjlighet att visa upp din trädgård den 
aktuella dagen så anmäl dig via kontaktformuläret på 
vår hemsida eller ta kontakt med någon i styrelsen. 
Att visa upp sin trädgård har sina fördelar som 
att kunna få tips och råd för sin trädgård av en 
trädgårdsmästare. Blir det flera 
som anmäler sig kan det bli fler 
trädgårdsvandringar. 

❀ En dag i juli blir det en 
fortsättning på förra årets 
betonggjutningskurs. Kursen 
är ett samarrangemang med 
konst och kulturföreningen. 
Den här gången får man 
lära sig gjuta lite större saker 
som t.ex. trädgårdsplattor. 
Kursledare är Eva Carlsson och 
kursen hålls i Evas trädgård i 
ÅH. Tidpunkten är ännu inte 
bestämd ännu, vi återkommer 
med den så fort den blir 
bestämd (se hemsidan och 
anslagstavlor). Kostnaden är 
350 kr och då ingår material 

och fika. Anmälan görs till; arstakonst@gmail.com. 
Observera att antalet deltagare är begränsat så först till 
kvarn gäller. 

❀ Söndagen den 21 augusti kl. 14 äger vårt årsmöte 
rum i föreningsgården. Vi bjuder på kaffe och läsk 
med hembakat.

Okänd ros - foto taget i Lisas Holms trädgård vid Runda Plan.

Årstadagen 2015 – en av de lyckliga vinnarna vid dragningen av vårt lotteri.
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SOMMARPROGRAM
UTSMYCKNING AV MIDSOMMARSTÅNGEN
Torsdagen 23 juni, kl 19.00
I år klär vi stången helt och hållet dagen innan mid-
sommarafton den 23/6 kl19.00 på dansbanan. Ta med 
så många blommor ni orkar bära så vi får en riktigt fin 
majstång. Alla barn som hjälper till får saft och kaka.

MIDSOMMARAFTON, 
Fredagen 24 juni, kl 11.00 – 16.00
Vi samlas på torget kl 11.00 för gemensam vandring 
ner till dansbanan med Söderringens folkdansare och 
årets fanbärare i täten.

Nere på festplatsen finns bunkrarna öppna 
med försäljning av korv, café, lotterier, fiskdamm, 
 ballonger, sockervadd, popcorn, chokladhjul mm.
Kl. 20.00 – 23.00
Midsommarfesten fortsätter med dans till Sandbergs 
Orkester på dansbanan.

INSKRIVNING TILL SIMSKOLAN 
Söndagen den 26 juni, kl 12.00
Söndagen den 26/6 kl 12.00 är det inskrivning till sim-
skolan i föreningsgården. OBS! Endast kontant betal-
ning och betala gärna med jämna pengar.

Simskolan kommer att pågå:
• Period 1 är vecka 28 och 29
• Period 2 är vecka 30 och 31

SÄSONGSSTART FÖR BOULE
Onsdagen den 29 juni, kl 19.00
Säsongsstart för boulen och platsen är på fotbollsplan 
vid Idrottsvägen/Badvägen. Ansvariga är Curt och 
Claes Andersson.

NISSEPOKALEN 
1 – 2 Juli
Årsta Havsbads egna fotbollsturnering. 
Ansvarig är Hans Erkendal och han nås på 
hans.erkendal@advania.se

ÅRSTAMARAN OCH MINIMARAN
Söndagen den 3 juli, kl 9.30
Anmälan till maran börjar kl. 9.30, minimaran star-
tar kl10.00. Årstamaran startar 10.30. Fem minuter 
innan respektive start är det uppvärmning. Ansvarig 
för Årstamaran är Janne och Marina Kårström. För 
 kontakt: karstrommarina@gmail.com

BOULE
Onsdagen den 6 juli, kl 19.00
Boulen och platsen är på fotbollsplan vid Idrottsvägen/
Badvägen. Ansvariga är Curt och Claes Andersson.

HEJ HOJ
Torsdagen den 7 juli, kl 19.00
Första tillfället att cykla i vårt vackra Årsta Havsbad med 
Hej Hoj. Ansvarig är Bo Linde och samling sker på Torget.

ÅRSTADAGEN
Lördagen 9 juli
Loppisen startar 9.00. Alla bunkrar och cafét är öppna. 
Under dagen är det dragning av Årstalotten. OBS! Det 
är ej tillåtet att sälja kaffe, mat och dryck under loppi-
sen! På kvällen picknick på stranden med musikquiz 
och stövelkastning samt underhållning av trubadur.

SIMBORGARAFTON
Kommer att anslås under sommaren på vår hemsida, 
Facebookgrupp och på anslagstavlorna.

BOULE
Onsdagen den 13 juli, kl 19.00
Boulen och platsen är på fotbollsplan vid Idrottsvägen/
Badvägen. Ansvariga är Curt och Claes Andersson.

TIPSPROMENAD
Tisdagen den 19 juli, kl 19.00
Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika. 
Ansvariga familjen Lindqvist/Hållnissa.

BOULE
Onsdagen den 20 juli, kl 19.00
Boulen och platsen är på fotbollsplan vid Idrottsvägen/
Badvägen. Ansvariga är Curt och Claes Andersson.

HEJ HOJ
Torsdagen den 21 juli, kl 19.00
Andra tillfället att cykla i vårt vackra Årsta Havsbad med 
Hej Hoj. Ansvarig är Bo Linde och samling sker på Torget.

BARNENS DAG
Lördagen den 23 juli, kl 11.00 – 15.00
I år är det clown och cirkustema på Barnens Dag! Kom 
utklädd om du vill. Alla vuxna som är utklädda får 
vara med i vår tävling om bästa utklädnad och det är 
barnen som röstar.

Aya Baya Band, teater av Tant Klavér och gycklar-
gruppen Wulger och Mimmi underhåller. Hoppborg, 
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STYRELSEN 2016
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg astrid-kristina100@hotmail.com 070-836 63 00
Sekreterare Michael Johansson micjoh5555@gmail.com 0735-11 25 55
Vice ordförande och kassör Mattias Lindmark lindmarkmattias0@gmail.com 0735-40 08 08
Ledamot Maja Sandberg majasandberg@hotmail.com 0707-726 28 24
Ledamot Kristina Hassius kristina.hassius@gmail.com 073-998 73 92
Ledamot Irene Sandberg 0707-55 87 88
Ledamot Nina Sandberg 070-791 28 81
Suppleanter Jessica Widlund j.widlund@hotmail.com 070-404 45 01
Suppleanter Madeleine Rosell maddeluttan56@hotmail.com 070-782 56 89

lotterier, chokladhjul, sockervadd, popcorn, korv, café 
och ballonger. Platsen är dansbanan. 

 
ALLSÅNG PÅ STRANDEN
Söndagen den 24 juli, kl 16.00
Sjung tillsammans på Allsången. Platsen är dansbanan och 
caféet är öppet. Ansvarig för Allsången är Stig Lindqvist.

 
SÄSONGSAVSLUTNING FÖR BOULE
Onsdagen den 27 juli, kl 19.00
Boulen och platsen är på fotbollsplan vid Idrottsvägen/
Badvägen. Ansvariga är Curt och Claes Andersson.

 
TIPSPROMENAD
Tisdagen den 2 augusti, kl 19.00
Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika. 
Ansvariga familjen Lindqvist/Hållnissa.

 
HEJ HOJ
Torsdagen 4 augusti, kl 19.00
Tredje och sista tillfället att cykla i vårt vackra Årsta 
Havsbad med Hej Hoj. Ansvarig är Bo Linde och 
samling sker på Torget.

 
SÄSONGSAVSLUTNING MED KRÄFTPICKNICK
Lördagen den 20 augusti, kl 18.00
Packa din korg med kräftor och dryck. Vi dukar upp 
på dansbanan med bord och bänkar. Trubaduren 
Hasse Berglund leder allsång/dryckesvisor och spelar 
därefter upp till dans med sitt band PartyCovers.

Torsdag 23 jun 19.00 Lövning av majstången Dansbanan

Fredag 24 jun
11.00 Vi reser majstången,
20.00 Dans till Sandbergs Orkester 

Dansbanan

Lördag 25 jun

Söndag 26 jun 12.00 Inskrivning i simskolan Dansbanan

Måndag 27 jun

Tisdag 28 jun

Onsdag 29 jun 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 30 jun

Fredag 1 jul Fotbollsturnering Nissepokalen Årstavallen

Lördag 2 jul Fotbollsturnering Nissepokalen Årstavallen

Söndag 3 jul 9.30 Årstamaran Torget

Måndag 4 jul

Tisdag 5 jul

Onsdag 6 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 7 jul 19.00 Hej hoj Torget

Fredag 8 jul

Lördag 9 jul Årstadagen

Söndag 10 jul

Måndag 11 jul

Tisdag 12 jul

Onsdag 13 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 14 jul

Fredag 15 jul

Lördag 16 jul

Söndag 17 jul

Måndag 18 jul

Tisdag 19 jul 19.00 Tipspromenad

Onsdag 20 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 21 jul 19.00 Hej hoj Torget

Fredag 22 jul

Lördag 23 jul 11.00–15.00 Barnens dag Dansbanan

Söndag 24 jul 16.00 Allsång på stranden Dansbanan

Måndag 25 jul

Tisdag 26 jul

Onsdag 27 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 28 jul

Fredag 29 jul

Lördag 30 jul

Söndag 31 jul

Måndag 1 aug

Tisdag 2 aug 19.00 Tipspromenad

Onsdag 3 aug

Torsdag 4 aug 19.00 Hej hoj Torget

Lördag 20 aug
18.00 Säsongsavslutning med 
kräftpicknick

Dansbanan

KOM OCH HJÄLP TILL
Det är kul att medverka till att vi får mycket roliga 
och trevliga aktiviteter i Årsta Havsbad. Men för 
att vi i styrelsen ska orka så behöver vi så många 
hjälpande händer vi kan få. Kom och bygg ett tält 
eller sälj några lotter en stund eller bara att få hjälp 
med att städa och plocka undan så orkar vi med 
flera aktiviteter i sommar. Hör av dig till Annette 
Sandberg 0708366300.
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Mulles
Trädgårdsservice

0708-497 397

GRÄV-, STEN- OCH SNICKERIARBETEN
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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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Föreningens viktigaste syfte är och har hela tiden varit 
att tillvarata sommarboendes intressen i Årsta havsbad. 
Till att börja med som en arbetsgrupp som ifrågasatte 
hela projektet med kommunalt avlopp och vatten. 
Vi såg inte att det var bra för miljön – tvärt om, vi 
insåg också att det skulle bli så dyrt att många skulle 
tvingas att sälja sina sommarhus och slutligen såg vi 
att kommunens lösningar var illa anpassade för oss 
sommarboende. Nu har vi trots allt snart kommunalt 
VA-nät i Årsta Havsbad, samtidigt som majoriteten 
av husägare vill fortsätta använda vattnet endast på 
sommarhalvåret. Därför kämpar föreningen nu för att 
det ska bli en så bra och billig lösning som möjligt för 
alla oss som vill bevara sommarstaden Årsta havsbad. 

Vi hoppades att Haninge kommuns politiker skulle 
säga ja till ett framarbetat förslag från VA-avdelningen 
om taxor för samordnad VA-avstängning över vintern. 
Glädjande nog antogs förslaget! Det gäller från och 
med 2016 men för oss i Årsta Havsbad blir det aktuellt 
först när VA-nätet kommit igång. 

Det är stor skillnad i kostnad om VA-avstängning 
sker individuellt jämfört med samordnat: 

Individuellt kostar det 3 150 kr per år jämfört 
med samordnat som kostar 400 kr per år om man 
har vattenmätare. Om man däremot har mätarlöst 
abonnemang blir motsvarande kostnad 2 350 kr 
respektive 100 kr. 

Samordningen sker under en vecka på hösten 
och en vecka på våren vilket vi ju är vana vid sedan 

tidigare med sommarvattnet. För kommunen är det en 
fördel att kunna utföra alla avstängningar och påsläpp 
koncentrerat under en och samma vecka och därför 
kan kostnaden bli lägre. 

Utförligare information kan ni hitta i kommunens 
VA-taxor för 2016 i § 18. 

Vi är glada att detta beslut togs och att man 
visade förståelse för oss sommarboende. Det blir ju 
tillräckligt med andra ökade kostnader ändå. 

Just nu har kommunen börjat beräkna hur 
mycket var och en ska betala i anslutningskostnad, 
d v s framdragningen av VA till tomtgräns. Vi 
betalar inte full avgift eftersom ÅH själv ansvarar för 
dagvattensystem (regn- och smältvatten). Dagvattnet 
bekostar vi genom samfällighetsavgiften. Den som har 
egen brunn, med godkänt vatten, slipper också en del. 
Den som bara tänker ha kran på tomten och inte drar 
in vatten i huset slipper en del av s k lägenhetsavgift, 
men måste betala fullt för avloppsledning till 
tomtgräns. Däremot tvingas man inte abonnera på 
avloppstjänsten, om man har godkänd mulltoa/
budning/el-toa. 

Årsmöte har vi söndagen 31 juli kl 15.00 i 
Föreningsgården. Ni är hjärtligt välkomna och vi 
hoppas på lika god anslutning som de senaste åren. På 
årsmötet kommer vi att gå igenom kommunens taxor 
för olika sorters anslutning, så gott vi kan. 

Titta gärna på vår hemsida: 
bevarasommarstadenarstahavsbad.se Karin Marcus

Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus karmar@telia.com

Sekreterare Gunilla Ladberg gunilla@ladberg.se

Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad,  
c/o Marcus, Lindvallsplan 6 2 tr, 117 36 Stockholm 

Telefon 070-776 07 17
För mer info se: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se

Foto: Salan Ahlgren
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Konst & Kulturföreningen vill främja, utveckla och 
sprida glädje, konst och kultur i Årsta Havsbad
Vi anordnar många intressanta och roliga aktiviteter, 
möten och kurser under hela året med syfte att göra 
något trevligt tillsammans. Det är för er skull vi finns 
till och därför är det viktigt att DU får upp ögonen för 
vår förening och deltar i det som intresserar dig.

Vi håller vår medlemsavgift väldigt låg, endast 100 kr/
år och vi i styrelsen arbetar med glädje helt ideellt. Är du 
ej ännu medlem så kom gärna med oss. Betala in 100 kr 
på bankgiro 512-3419 och ange ditt namn.

Följ oss gärna på Facebook: Årsta Havsbads Konst 
och Kulturförening och läs mer på vår hemsida 
https://konstkultur.wordpress.com/aktiviteter

Aktiviteter sommar och tidig höst 2016
Konstfrossa lördag 18 juni kl 11–15.
Konstnärer och konsthantverkare ställer ut sina alster 
runt Torget. Samarbete med Musiestugan. 

Textilmålning onsdag 22 juni kl 12–16.
Vi går igenom lite färglära och målar med textilfärg 
på linnetyg och värmebehandlar. Kostnad 300 kr, 
material och fika/smörgås ingår. Plats: Vita huset på 
höjden i ÅH, kursledare Lisa Holm.

Årsmöte torsdag 30 juni kl 18–20.
Plats: ÅHs föreningsgård. För närmare info gå in på 
vår hemsida.

Tovning lördag 2 juli kl 12–16.
Vi tovar stolsdynor av ull. Kostnad 300 kr, material 
och fika/smörgås ingår. Plats: Vita huset på höjden i 
ÅH, kursledare Renée Blomstedt.

Akvarellmålning under tre veckor i juli, två 
tillfällen i veckan. Det kommer främst bli 
”utemålning” vid havet i ÅH och ev vid Årsta slott. 
Kursledare Bia Svanbäck. Datum: 6/7 17-20, 8/7 
14-17, 13/7 17-20, 15/7 14-17, 20/7 17-20, 22/7 
14-17. Kostnad 300 kr medlem, 450 kr icke medlem. 
Eget material medtages.

Historieafton/viskväll fredag 19 augusti kl 18–21.
Vi träffas och pratar runt historiska vingslag i ÅH 
med omnejd, tittar på gamla bilder och minns eller 
får höra hur det var förr. Till vår hjälp har vi Richard 
Roosvall och Gunnel Stenqvist. Dessutom sjunger 
vi lite visor skrivna av Rickard. Det kommer finns 
dryck och snittar till självkostnadspris. Kostnad 
40 kr. OBS föranmälan senast 12 augusti. Plats: ÅHs 
föreningsgård. 

Smyckestillverkning måndag 8 augusti kl 10–13. 
Vi lär oss tillverka smycken i läder. Kostnad 300 kr, 
material och kaffe med dopp ingår. Plats: Vita huset på 
höjden i ÅH. Kursledare Eva Carlsson.

Betonggjutningskurs – datum ej klart vid deadline 
för Havsbladet. Denna gång kommer vi att lära 
oss gjuta lite större alster som trädgårdsplattor 
och skålar av rabarberblad. Samarbete med ÅHs 
Trädgårdssällskap. Kostnad 350 kr. Plats: I kursledare 
Eva Carlssons trädgård i ÅH.

Höstmarknad lördag 3 september kl 10–14.
Vi håller till runt Torget. Samarbete med Museistugan. 
Här kommer finnas konst, konsthantverk, grönsaker, 
frukt, inläggningar och annat. Platsavgift 300 kr 
medlem, 450 kr icke medlem.

Du anmäler dig till alla våra kurser och aktiviteter på 
arstakonst@gmail.com

ÅHKK – STYRELSEN 2016
Ordförande Lisa Holm 072-2393029
Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Birgitta ”Bia” Svanbäck
Ledamot Kickie Bäck
För mer information se: konstkultur.wordpress.com 
Kontakt: arstakonst@gmail.com
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HANINGE KOMMUN INFORMERAR 
Så går arbetet 
Kommunen arbetar i delområde A med provtryckning 
av VA-ledningar. Vi kommer att informera om när 
fastighetsägarna i respektive område kan koppla ihop 
sina ledningar med kommunens. 

Bilden nedan visar indelningen av de olika 
delområdena. 

Den senaste informationen om arbetet finns på 
hemsidan www.haninge.se/arstahavsbad. 

Debiteringsunderlag 
Vi har skickat debiteringsunderlag till fastighetsägare 
i område A, B och C. Vi kommer att skicka 
debiteringsunderlag till samtliga områden så snart 
underlagen är färdiga.

Har ni frågor om taxan, fakturor eller 
debiteringsunderlaget kan ni kontakta 

Weine Carmerud: 08-606 71 33
Mejladress: weine.carmerud@haninge.se

Återställning av trasiga staket 
Listan över vilka staket som har anmälts som trasiga 
finns på hemsidan. Om du har anmält att ditt staket är 
trasigt och det inte står med på listan, kan du anmäla 
staketet som trasigt till Joakim Fahlén via mejladressen 
joakim.fahlen@infrakonsult.se
Om ni har frågor kan ni kontakta oss via 
Telefon 08- 606 82 06
Mejl arstahavsbad@haninge.se 
Eller besöka informationsboden, på parkeringen vid 
stora badet i Årsta Havsbad.
Öppettider torsdagar ojämna veckor kl. 14-17.

MILJÖGRUPPEN
ÅRSTA HAVSBAD

Våra ambitioner är att belysa områden som kan ha 
stor betydelse för Årsta Havsbad. För närvarande 
har vi koncentrerat oss på åtgärder för hantering av 
dagvatten i området.

Vi deltog i samfällighetens möte med områdets 
alla föreningar 17 april i år. Vi informerade 
att Miljögruppen anser att dagvattenfrågan är 
den dominerande miljöfrågan och att ÅHS 
dagvattengrupps åtta engagerade och kompetenta 
medlemmar möts månatligen tillsammans med 
Marianne Rocklind. Dessutom tas dagvatten 
upp på VA-mötena (c:a var 5:e – 6:e vecka) med 
kommunen och vi skall ha särskilda dagvattenmöten 

med dem. ÅHS är medlem i en riksorganisation 
för dagvattenfrågor och har fått ett expertsvar på en 
fråga från fråga från oss om dagvattenledningar i 
VA-schakten.

Vi emotser förslag på olika områden och miljö-
aspekter att ta upp för vårt gemensamma bästa i Årsta 
havsbad - bli medlemmar - gratis medlemskap.

Göran Johansson

goran.0850034141@telia.com

Bertil Lindborg

bertil.lindborg@arsta-havsbad.se

Leif Steiner

leif.ragnar@gmail.com
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EN ANNORLUNDA LÖRDAG
Vi bestämde oss för att ta en promenad i området och 
passera förbi torget för en premiär öl, och avvaktan på 
att restaurangen skulle öppna så gick vi en sväng ned 
till stora badet. Väl där möttes vi av Madelene Lundgren 
som påkallade vår uppmärksamhet på att hon hittat en 
sälunge som lite märkligt hade krälat sig upp på trappan 
upp till bastun, vilket inte kändes speciellt naturligt.

Efter 20-30 talet telefonsamtal (polis, brandförsvaret, 
djurambulans m.m.) så lyckades vi till slut få kontakt 
med en kunnig tjej som hjälpte oss att genom bilder vi 
tagit konstatera att sälungen inte mådde speciellt bra 
och behövde komma under vård. 

Hon blev vår mellanhand mot Djurens hjältar, som 
tog på sig ansvaret för sälen och för att sedan frakta den 
vidare till Skansen när dom hade möjlighet att ta emot 
den lilla krabaten. Resan från Årsta Havsbad skedde 
i en flyttkartong (väl surrad med en bogserlinan) i 
bakluckan på en BMW. Ägarna till bilen, Johan Berlin 
och Carina Frostig var egentligen på väg på fest i stan, 
men tog den ”lilla” omvägen förbi Saltsjöbaden. En 
beundransvärd insats av dom!

Inom några timmar var sälen välbehållen och 
under professionell vård, och efter vård och omsorg 
på Skansen skall den nu ha släppts ut i fria havet igen, 
tillsammans med andra drabbade sälar.

Skön insats av flera engagerade. En liten sälunge 
är räddad, och kanske, kanske dyker ett litet sälhuvud 
upp utanför badet i sommar och bugar och tackar. 
Vem vet, håll ögonen öppna!

Micke Isaksson & Johanna Bertlin
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När vi närmade oss bastun i Årsta havsbad kunde det 
råda ett visst lugn på bänkarna där gubbarna annars 
satt och talade i mun på varandra med en öl i näven 
och svalnade av efter 100-gradershettan inne på laven. 
På vintern sågades hål i isen för doppets skull…

Men det var ett förrädiskt lugn ty snart urskiljdes 
Tommys starka och sonora stämma och då gällde 
det att lyssna på veteranen. Antingen var det ett 
faktaspäckat anförande om historiska händelser inom 
det marina området eller så var det en mera burlesk 
tilldragelse. Allt värt att lyssna på och lära sig om. 

Sådan var Tommy Hagberg, som nu lämnat 
oss med en stor tomhet inom alla de områden där 
hans kapacitet tagits i anspråk. Antingen var det 
kommendörkaptenen som framträdde eller så var det 
ordföranden på Stugägareföreningens årsmöte eller så 
var det som domare i stövelkastningen på Årstadagen. 

Så länge Tommy orkade för sina bens skull var 
han med och styrde det sociala, kulturella och 
medmänskliga i området. 

Han kunde också peka på den konstiga stolen i 
robotbåten där han satt som chef och vid kraftig vind 
på havet slog sönder sina knän när fartyget bemötte 
kraftfulla vågattacker på Östersjön. Men han gnällde 
aldrig offentligt om det. Tommys stolthet över Flottan 
var helgjuten. 

Precis som stoltheten över Årsta havsbad.
Ulf Aulin

För Tommy, eller ”Gugge” som han kallades bland 
vänner och kollegor, var Flottan det självklara 
yrkesvalet. Med pappa Bernt som förebild och 
Flottans alla fartyg ett stenkast från stugan i Årsta 
havsbad. Tommy trivdes allra bäst till sjöss där hans 
ledaregenskaper och positiva sätt kom väl till pass. 
I rollen som fartygschef och förbandschef var han 
mycket uppskattad.

Många gamla årstabor kommer säkert ihåg, att man 
ibland när vinden låg på mot land, kunde höra ljuvlig 
musik över Hårsfjärden. Det var Robotbåtsdivisionen 
med ”Gugge” Hagberg i spetsen som kastat loss till 
tonerna av Jussi Björlings ”Till havs”.

Kent Melander

Motorn dånar under oss, vi flyger fram på grusvägen 
mellan Berga bro och Fors. Jag klamrar mig fast 
vid föraren när vi hoppar över de två guppen efter 
Berga bro. Det är mitt livs allra första motorcykeltur. 
Framför mig sitter Tommy Hagberg, storebror till min 
kompis Janne. Jag är i tonåren och mäkta stolt över att 

ha fått åka med honom. Den resan glömmer jag aldrig. 
Det var mitt första minne av Tommy. 

Som torpedbåtschef styrde han flottans snabbaste 
farkoster i femtio knop. Där var hans röst som malm 
som kunde överrösta storm och böljors dån och 
motorers vrål. På fritiden gick det lugnare till. Han 
vårdade ömt familjens gamla blå snipa som ofta strök 
utmed stranden i fem knop med en jättelik svensk 
flagga i aktern. 

Under många år försåg Tommy mig med 
underfundiga texter till Isbjörnarnas sida i Årsta 
Havsbladet. Hans pseudonym var Bamsefar, och nog 
var han en god far och föredöme för bastufolket.

Senare i livet skulle vi bli nära grannar och goda 
vänner. Och den som en gång blev vän med Tommy 
hade en vän för livet. Vårt sista samtal per telefon var 
den 11 december 2015. Fyra dagar senare var han 
borta.

Jag avslutar min hälsning till dig, Tommy, på 
samma sätt som du brukade avsluta dina mejl: GMY, 
”Gott mit You”, en hälsning mellan brittiska och tyska 
krigsfartyg till sjöss. 

Jag väntar på ditt svar: MYA, eller ”Mit You Auch”.
Richard Roosvall

TILL TOMMY HAGBERG, FÖDD DEN 28 MARS 
1937 OCH AVLED DEN 15 DECEMBER 2015

Tommy i sitt rätta element till sjöss i hans älskade snipa.
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OM VÅRT VATTEN
Vi gör idag av med 190 liter/person och dygn. Om detta 
stämmer har vi ett vattensystem som klarar knappat två 
personer per stuga och dygn, så var rädd om dropparna! 
Så råder oss Eva Söderstedt, som här skildrar hur HSB 
förnyade vårt sommarvattensystem på 1970-talet, innan 
man lämnade över förvaltningen av Årsta Havsbad till 
den nybildade samfällighetsföreningen.

Vatten på 1940-talet
Har på lediga stunder roat mig med att ta reda på lite 
fakta om vårt vattensystem. 1948 fanns i området 
drygt 700 stugor. För att försörja dessa stugor samt 
hotellet fanns 4 bergsborrade brunnar, vid Flottans 
plan – Hotellet – Torgvägen – och Barnkolonin. 
Dessutom fanns flera mindre brunnar med 
handpumpar på olika ställen i området.

Vattenledningarna var av asfalterade stålmuffrör 
i huvudledningarna, samt av smidesjärnrör i 
serviceledningar till tomterna. Gamla material som 
inte längre används.

Tänkvärt är att 1948 användes mindre än 100 liter 
vatten per dygn i normalhushållet. Hur långt skulle 
detta räcka idag?

För vårt vattensystem byggdes 1948 två vatten-
reservoarer på vardera 50 m3 för totalkostnad av 
10.000 kr, mycket pengar på den tiden. Och enligt 
gamla handlingar ansåg man att man därmed hade 
tryggat vattenförsörjning med mycket god marginal 
för framtiden. Handlingarna är upprättade av Victor 
Jansa från Vattenbyggnadsbyrån (som sedermera blev 
VBB och numer heter Sweco VBB).

Mer vatten behövdes – 1970-talet!
Nu räckte dock inte vattnet och på 1970-talet 
beslutades att bygga ut vattensystemet för att motsvara 
de utökade moderna kraven. 1975 projekterades nya 
sommarvattensystemet av ingenjör Sven G Hellgren, 
från Hägersten, på uppdrag av HSB.

För att klara behovet av vatten i området fanns 
numera 16 bergborrade brunnar som tillkommit 
under senare år. Av dessa var 10 med elektriska 
pumpanläggningar, samt 6 pumpar med handpumpar. 
Det befintliga rörnätet ansågs mycket otidsenligt. 
Det gamla vattenledningsnätet saknade vid 1975 helt 
reparationsdelar, det gick helt enkelt inte att få tag på 
längre. Det gamla vattenledningsnätet hade många 
ledningar där vattnet endast matades från ett håll, 
detta gav i sin tur ett tidvis mycket ojämnt och varie-
rande tryck på vattnet.

När man nu projekterade för det nya systemet hade 
vattenbehovet ökat till 300 liter/dygn i normalfallet 
för denna typ av boende (200 liters ökning på 30 

år). Man projekterade med en minsta överkapacitet 
på 50 liter/dygn och hushåll, d.v.s. att vattenverken 
tillsammans skulle klara en förbrukning om 350 liter/ 
dygn och hushåll. Denna kapacitet gäller än idag på 
vårt vattensystem och pumparna klarade detta.

1975 fanns ca 800 stugor i området. Det var 
redan då en mängd ”störningar genom vattning av 
trädgårdar, mm”. Vårt vattensystem har aldrig varit 
avsett för att använda till vattning av trädgårdar, något 
vi ser av varje sommar nu för tiden också – vanligtvis 
på söndagseftermiddagar/kvällar då många vattnar 
innan hemfärd.

Eva Söderstedts artikel om vatten publicerades första gången i Havsbladet nr 46, dec 2002. 
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Något som kan ses som lite intressant var att man 
så sent som 1975 skrev följande utlåtande: ”Inget 
behov av gemensamt avlopp anses föreligga.” Hur 
många hade inte ordnat avlopp vid denna tidpunkt? 
Var hade man tänkt att avloppsvattnet skulle ta vägen? 
Vid denna tid började dessutom de gemensamma 
torrdassen försvinna.

Åter till vattensystemet som projekterades, 
den beräknade kostnaden för hela arbetet, 
d.v.s. för vattenanläggningar, väganläggningar, 
parkeringsplatser och dagvattenavledning var 
4.855.500 kr. Detta uppdelades sig enligt följande:

• vattenanläggningar 2.168.525 kr
• väganläggningar 1.407.800 kr
• parkeringsplatser 380.000 kr
• dagvattenavledning 50.000 kr
• projektering och kontroll 280.000 kr
• oförutsett ca 10% 423.675 kr
• mervärdesskatt 3,09%  145.500 kr

Slutkostnaden blev dock ca 11.000.000 kr då alla 
ändringar samt extra- och tilläggsarbeten inkluderats. 
Skyddsområden för våra vattentäkter hade en stor del i 
denna fördyring.

Skyddsområden för vattentäkt – ej att förorena eller 
gräva i!
1975 upprättades förslag till skyddsområde för våra 
vattentäkter. I förslaget för skyddsföreskrifterna angavs 
följande:
”Inom skyddsområde skall gälla följande:
a)  Förvaring, transport och hantering av brandfarliga 

varor ävensom skyddsanordningar för stationär 
maskin samt motorfordon mm skall ske enligt 
förordningen om brandfarliga varor.

b)  Förvaring, transport och hantering av smörj- och 
transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska 
lösningsmedel, gifter, dammbindnings- och 
isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, 
produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt 
att grundvattnet inte förorenas.

c)  Förekommande spill eller läckage som utgör risk för 
vattenförorening skall omedelbart anmälas.

d)  Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. 
Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall 
utföras av tätt material och med täta fogar.

e)  Schaktning får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över 
högsta naturliga grundvattenstånd.”
samt många fler punkter som idag är överspelade.

Detta berör ett antal fastigheter i området fortfarande, 
ibland har dess ägare mer eller mindre bra kunskap om 
att deras fastighet befinner sig inom skyddsområde. 
Bilderna visar var skyddsområden finns i vårt område.

Byggstart för nytt vattensystem – nu sprängs det!
1977 hade man projekterat färdigt och entreprenad-
arbetet handlades upp. Undertecknad har läst samtliga 
arbetsmötesprotokoll från tiden det begavs sig, även 
besiktningsprotokoll och ritningar. Mycket intressant 
finns att läsa, t.ex. beslut om att Båtstigens standard 
ska höjas så att ”t ex barnvagn eller shoppingkärra kan 
dras”. Undrar hur standarden var innan? Många av Er 
kommer säkert ihåg.

Det hölls ”arbetsträffar” var tredje/fjärde vecka 
under hela entreprenadtiden (1977 – 1981). 
Sommaren 1977 var mycket regnig varför man 
fick stora problem med fyllnadsmassor på en del 
ställen och förseningar uppstår. Dagvattenledningar 
kompletteras på ett flertal håll, bl.a. vid Skutvägen 
och Karlslundsplan. I oktober 1977 spränger man 
på Briggvägen, Fregattvägen och Gondolstigen, 
bergmassor tippas vid den blivande p-platsen på Torget. 
Tippning av bergsmassor sker också till Båtklubbens 
behov för att kunna anlägga bryggor, bl.a. vid Sjövreten 
men också till ”helikopterplattan” vid Vår Bostads väg.

I december 1977 fortsätter man att spränga, bl.a. 
vid Tennisstigen och Mellanstigen, fortsätter därefter i 
januari 1978 att spränga, fortfarande vid Tennisstigen 
men också vid Ringvägen (Sven Wallanders väg).

Gatu & Väg AB som är entreprenör, fortsätter 
med arbetena så länge det går in på vintern, men en 
hel del arbeten blir avbrutna på grund av tjäle, bl.a. 
gångvägen vid sjön vid Sjövreten. Man beslutar dock 
att spränga vissa sträckor under vintern och att lägga 
dessa massor vid soptippen.

Rädda våra staket!
I februari 1978 konstateras att sprängningsarbeten 
orsakat skador på häckar, staket och träd, fortsätt-
ningsvis monteras staket ned under tiden sprängning 
sker i närheten. Under hela entreprenadtiden finns 
endast klagomål från två stugägare om träd mm som 
man vill ha ersättning för, den ena säger sig ha fått 
tre tallar förstörda – den andra påstår att syrénbuskar 
mm har blivit förstört, något som tillbakavisas av 
entreprenören efter besiktning.

Vid Barberarstigen läggs under våren ned 
vattenledning, denna måste dock läggas grundare än 
vad ritning visar varför denna ledning kompletteras 
med elvärmekabel.

1978 läggs septiktankar ned för förvaltarbostaden 
samt förvaltningskontoret (expeditionsbyggnaden). 
Sådana tankar får man inte längre tillstånd för i 
området.

I maj spränger man på Torgvägen och lägger 
ledningar på Arkitektvägen och Ringvägen, man 
iordningställer även parkeringen vid Badparken. 
I juni spränger man på Utsiktsvägen för att under 
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hösten 1978 fortsätta sprängningarna på Bergastigen, 
Gålöstigen och Bollstigen.

Nu börjar det bli mer och mer vanligt att staket blir 
skadade vid sprängningsarbetena, varför man gör en 
undersökning av hur mycket staket som kan komma 
att bli skadat vid sprängning och schaktning. Man 
kommer fram till att ca 10.000 löpmeter staket kan 
komma att förstöras, varför det mesta bör monteras 
ned innan sprängning, alternativt lagas efter.

Under hösten fortsätter arbetena längs Båtstigen, 
Fiskarstigen, Parkvägen, Utsiktsvägen, Typografstigen 
samt vid ”Nordells tomt”.

Elektriciteten får ge plats för vatten
I januari 1979 konstateras att en stor mängd av de 
elkablar som lagts på 1930–40 talet (blymantlad 
kabel) måste flyttas till förmån för sprängning för de 
nya vattenledningarna. De elkablar som flyttas läggs 
nu i plastkabel, delvis med större ledningsarea. I april 
1979 läggs dräneringsledning längs Djupdalsvägen 
och Rönnskärsstigen som ansluts till nedlagd 
dagvattenledning.

Nya vattenverk
HSB får under våren bygglov för vattenverken 
(Badvägen och Elektriska gatan) och dessa byggnader 
handlas upp och påbörjas. På föregående sida finns en 
sektionsritning över vattenverken. Där syns vilken del 
som vattenreservoaren finns i och hur stor mängd vatten 
som kan magasineras där. Till vattenverk 1 (Badvägen) är 
5 vattenpumpar (brunnar) kopplade och till vattenverk 
2 (Elektriska gatan) är 4 pumpar (brunnar) kopplade. 
De år som vi köper vatten från kommunen, pumpas 
detta till vattenverk 1. Mellan de två vattenverken finns 
ingen fast gräns för vilka stugor som försörjs. Genom 
att ändra ventilinställningar kan försörjningsgränser 
flyttas inom området beroende på tillgång till vatten 
och förbrukning. Detta har underlättats betydligt efter 
de senaste ventilbyten som gjordes vintern 1999/2000, 
vilket medför bland annat att vi kan minska vårt behov 
av att köpa kommunalt vatten via Berga.

Vattenverken magasinerar ca 100 m3 vatten vardera. 
Detta hjälper till att utjämna vattenbehovet över 
dygnen/ veckorna, eftersom det vissa dagar vissa tider 
går åt mer vatten och andra tider andra dagar går åt 

mindre. Då reservoarernas vattennivå har sjunkit 
till 25 % av volymen, slås pumparna som försörjer 
området automatiskt av till dess att acceptabel nivå 
med vatten uppnåtts igen. Fulla, och utan påfyllning, 
kan reservoarerna teoretiskt sett försörja 570 stugor 
under ett dygn med normalförbrukning (350 liter).

Idag har våra vattenbrunnar tillsammans en 
maximal kapacitet på ca 270 m3/dygn. Teoretisk sett 
kan vi alltså fylla upp båda vattenverkens reservoarer 
på mindre än ett dygn.

Tillbaka till augusti 1979 har man dragit ledning 
över tomt nr 854 varför ”erforderligt grusmaterial samt 
3 lass jord” ska levereras till tomten för återställning 
av tomtinnehavaren. Så skedde på fler tomter där man 
var tvungen att dra ledning över tomten.

På Segelstigen läggs en vägtrumma för dagvatten-
avledning vid lågpunkt, denna trumma byttes under 
sommaren 2000 då den gått sönder av trädrötter och 
annat. Under hösten 1979 byggs vattenverken färdigt 
och man river de tidigare cisternbyggnaderna. Någon 
har dock stulit motorskyddet vid pump 6 och nytt 
sådant får införskaffas.

Stugägarföreningen har åsikter om utslagsvaskar!
Årsta Havsbads stugägarförening lämnar i februari 
1980 ett förslag till åtgärder som avser ”Posten, Molins 
lägenhet, Simlärarebostaden, HSB:s expedition och 
personalutrymme, pannrummet, Kenneth Anderssons 
lägenhet, före detta fotolokal och före detta charkbutik 
och damfrisering”. De flesta föreslagna åtgärderna 
accepteras av HSB och genomförs.

I juni 1980 är vattenverksbyggnaderna och 
pumpöverbyggnaderna färdigställda för slutbesiktning, 
åskan har dock slagit ut larmfunktionerna i bägge 
vattenverken, ett fel som återkommer en månad senare 
vid nästa besiktning, och man får ändra installationen 
så att detta inte händer igen.

I mars 1981 fastställer slutligen Länsstyrelsen 
”skyddsområde med skyddsföreskrifter för grund-
vattentäkter” med samma innehåll som fanns i förslaget.

Hur är det idag?
Nu har det gått närmare 25 år sedan vårt vattensystem 
byggdes. Kapaciteten räcker inte riktigt till längre, 
det är ett skriande behov av gemensamt avlopp 
(kommunen hotar med kommunalt VA). Vad är 
normalförbrukningen för en stuga idag kan man fråga 
sig? Några uppgifter för stugan (hushållet) finns inte 
att få tag på idag, däremot sägs att vi gör av med 190 
liter/person och dygn. Om detta stämmer har vi ett 
vattensystem som klarar 1,85 person i varje stuga, räknar 
vi bort vattentoaletten (som vi i de flesta fall saknar), kan 
vi klara drygt 2 personer per stuga och dygn.
Var rädd om vattnet! Eva Söderstedt
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BYGG AB

Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom

El, VVS, Platt och Plåt

STICKAN – SÅ MINNS VI STIG BJÖRNBERG
Stig Björnberg, en av Årsta Havsbads många profiler, 
dog I sömnen på Johannelunds vårdhem natten till 30 
mars. Han hamnade där efter att ha halkat och slagit sig 
I sin bostad vid Torget. Marianne Rocklind gjorde då en 
avgörande insats, såg till att han fick hjälp och vård ända 
till slutet.

Mer centralt än våningen alldeles vid bushållplatsen 
kan man inte gärna bo. Där låg tidigare ett postkontor 
och utanför låg för mycket länge sedan bensinmacken.

Stickan, alltid bullrande glad och på alerten, 
kunde alltså hålla koll på allt och alla. Det gjorde han. 
Omvänt blev det också så att alla vilsna knackade på 
hans dörr för att fråga om allt och intet. Det ledde till 
att han fungerade som en upplysningscentral. Vilket 
passade hans kynne alldeles utmärkt .

Stickan utvidgade senaste åren reviret genom att 
på sin Permobil hålla stenkoll på affären, krogen, 
bussen, barnen och katterna. Hans “affär” med katten 
Rymmarnisse minns ni kanske från tidigare artiklar I 
vår tidning. 

Stig föddes I Eskilstuna, körde taxi I Tungelsta, 
hade åkeri men hann också med att vara skogshuggare 
och gå till sjöss.

I Årsta Havsbad debuterade han 1973 som 
lantmäteribiträde och blev jättekompis med Bertil 
Gustafsson, vilken hade den centrala upgiften att svara 
för vattenförsörjningen.

Allra mest minns vi honom som en gamäng, 
historieberättare och humorist. Han lämnar ett stort 
tomrum efter sig.

Sigvard Lindström
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VISA OM 
ÅRSTA HAVSBAD

VISAN OM ETT VITT SVARTBYGGE
Melodi: Invitation till Guatemala  

("Jag har en rancho i Guatemala...")
Ur ”Förlustelser och Frid” av Evert Taube

Text: Richard Roosvall

1.
Jag har en stuga i Årsta Havsbad
som växer till sig för varje år
och Byggnadsnämnden blir överraskad
för varje gång som den ronden går.
Jag har byggt farstu och nya fönster
som inte finns med på ritningen.
Jag följer inte de givna mönster
som ges i byggnadsregleringen.
Jag bygger svart
alldeles svart.

2.
Min forna ”trea” på Klipparvägen
har blivit ganska rejäl till slut.
Tre Friggebodar i skilda lägen
har jag byggt in innanför min knut.
En glasveranda, en inbyggd simpöl,
en utegrill under tak jag byggt.
En riktig bastu med bar för starköl
jag rest i timmer, som är så snyggt!
Jag bygger till
så som jag vill!

3.
Ett hus för växter att drivas upp i
jag konstruerat åt gumman min.
En hönsnätsbur med en leghornstupp i
är anlagd alldeles vid min grind.
En solaltan som är vänd mot söder
skall jag påbörja strax efter jul,
och jag skall gjuta en mur som stöder
en grund för carport och redskapsskjul.
Min tomt är min,
snart tar jag din!

4.
Jag har en plätt uti Årsta Havsbad
som börjat bli utav hus betäckt.
Den är nu fullsatt och överlastad
och expansionslusten min är väckt.
När ingen ser skall jag ta en meter
av närmsta dassgång för min berså.
Det bästa är med samfälligheter
att allt ditt, det är ju mitt också!
Jag mutar in,
din mark blir min!

5.
Min närmsta granne ger mig bekymmer:
han tänker odla vid mitt staket
och driva upp nå't som kanske skymmer
min sol, min utsikt och mer, vem vet?
Jag har försökt tala karl'n tillrätta
men då han pekar på min kåkstad
och hotar med att dra inför rätta
mitt livsverk här i Årsta Havsbad.
Tänk en så'n en
te' va' gemen!

6.
Han har just hotat att saken skjuta
till Byggnadsnämndens bedömande
trots mitt försök att dem båda muta
med smicker och med berömande.
Men jag skall köpa varenda tomtbit
runt min domän, så att här blir tyst,
och bjuda nämnd och samfällighet dit
varifrån det ej hörs minsta knyst!
Se'n blir det vitt
livsverket mitt!
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NU BLIR 
HANINGE 
EN DEL AV 
FIBERRIKET
Att ansluta ditt hus till fi ber är som att öppna dörren till en ny 
värld. Du får en snabb och stabil uppkoppling som gör att du kan 
ta del av både dagens och morgondagens digitala tjänster.
  Just nu gör vi en stor satsning på fi ber i Haninge och erbjuder 
fl ertalet villägare att ansluta sig till Öppen Fiber. Öppen Fiber är ett 
öppet nät där du själv väljer vem som ska leverera tv, bredband 
och telefoni, bland de varumärken som fi nns i vårt nät.
  Måndagen 27 juni anordnar vi ett informationsmöte i på 
dansbanan i Årsta Havsbad kl 19.00. Där kan du fråga vad 
som helst om fi ber och hur vi kan ansluta ditt hus.
  Över 1,3 miljoner hushåll  har idag fi ber 
via Telia. Vill du också ansluta dig? 
Gå in på oppenfi ber.se och läs mer.

Välkommen till Fiberriket!

 och läs mer.

Välkommen till Fiberriket!

INFORMA-
TIONSMÖTE 
PÅ MÅNDAG 

27/6

oppen-fiber_AD_210x297_Haninge.indd   1 2016-06-03   14:00
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Hårsfjärdens Båtsällskap

STYRELSEN 2016
Berndt Carlborg ordförande 076-767 47 00 berndt.carlborg@comhem.se
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Åsa Andersson sekreterare & informationsansvarig 070-733 20 07 andersson@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-522 51 72 vakt@harsfjarden.net
Reidar Englund vice ordförande & bryggansvarig 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
H-G Ericsson hamnkapten, båtplatser & medlemmar 070-640 81 34 medlem@harsfjarden.net
Per Karlsson bryggor o material 076-122 78 66 karlsson@harsfjarden.net
Leif Söderberg materialansvarig, klubbhus o uthyrning 070-851 57 40 leif@stalnackeentreprenad.se
Jan Holm sammankallande i valberedningen 070-727 81 51 mapaholm@live.se

Information och kontakt: info@harsfjarden.net  Hemsida: www.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

ARBETEN OCH BRYGGBESIKTNING
Vid Vår bostads väg har vi lagt ett nytt fint trädäck 
över landfästet till bryggan. Betongen hade börjat 
spricka och för att slippa en mer kostsam renovering 
valde vi att lägga ett trädäck. 

I Karlslund har bärlinorna i mittenbryggans 
landfäste bytts ut. 

I skrivandes stund håller bärlinorna på att bytas ut 
på yttre delen av bryggan vid Båtstigen, som är nästa 
brygga som ska ses över. 

Den årliga bryggbesiktningen ägde rum i slutet av 
april. Med från båtklubben var Loffa Boman, Reidar 
Englund, H-G Ericsson och Leif Söderberg, samt 
Bosse Hellberg och Kent Melander som representerade 
samfälligheten. Bryggbesiktningen görs varje vår för 
att inspektera skicket på våra bryggor, kontrollera 
säkerheten och kunna prioritera hur reparationer och 
investeringar ska göras. 

BÅTVAKT – ETT VILLKOR FÖR ATT FÅ VARA MEDLEM
På årsmötet i mars diskuterade stämman problemet 
med att vissa medlemmar inte respekterar att 
båtvakten faktiskt är ett villkor för att få vara medlem i 
Hårsfjärdens båtsällskap. 

Stämman diskuterade olika varianter och förslag, 
men tog inte något formellt beslut utan lämnade 
tillbaka frågan till styrelsen för att ta fram en skärpning 
av reglerna. 

Styrelsen beslutade vid sitt ordinarie möte i april 
att ett system med varningar kommer att införas: vid 
utebliven vakt varnas medlemmen, samt får ett nytt 
vaktdatum tilldelat. Om ytterligare vaktpass missas 
utan skälig förklaring har styrelsen möjlighet att 
utesluta medlemmen. 

BÅTSAMVERKAN
Vid stämman i mars beslutades om att ansluta 
båtklubben till Båtsamverkan. Under våren kommer 
polisen att, tillsammans med representanter för 
styrelsen att gå igenom våra bryggor tillsammans.

RENOVERINGEN AV ÅRSTA BRYGGA GÖR 
SOMMARUPPEHÅLL
Renoveringen, som Utö rederi utför av Årsta brygga 
(eller Utöbryggan som den fortfarande kallas av 
många), tar ett uppehåll under sommarmånaderna, 
för att sedan återupptas i början av hösten. I samband 
med detta blir också gästparkeringen tillgänglig igen.

KÖP BÅTKLUBBENS FINA TRÖJOR O KEPSAR
Båtklubben har fortfarande klubbtröjor vimplar och 
kepsar till försäljning. 
• T-tröjor (vita eller marinblå) 100 kr
• Klubbvimplar 100 kr
• Kepsar 100 kr

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.

HAR DU FÅTT E-POST FRÅN BÅTKLUBBEN?
Numera skickas all information från Båtklubben ut 
med e-post (utom till de få som inte har tillgång till 
dator). Våren 2016 har vi gjort två e-postutskick: 
kallelsen till årsmötet den 26 februari, samt ett 
registerutdrag den 6 april. Om du inte fått några 
meddelanden från oss betyder det sannolikt att vi har 
fel adress i vårt register. 
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En annan vanlig orsak är att meddelandet ligger 
i skräppostmappen. Tänk på att du kan ha två 
skräppostmappar, dels en på servern/webben, dels 
- om du till exempel använder Outlook - i själva 
mejlprogrammet. 

Kontakta medlem@harsfjarden.net om du 
anmält e-postadress till klubben, men inte fått något 
meddelande under våren (samt kollat att brevet inte 
ligger i spam-korgen).

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 
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.

FASTIGHETSBETECKNING = MEDLEMSNUMMER
Det är viktigt att du alltid anger korrekt fastighets-
beteckning 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 2016. 
Fastighetsnumret brukar oftast 
se ut så här ungefär: S8:123 eller 
A7:123.

Foto: Loffa Boman

Foto: Loffa Boman



KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

AVSÄNDARE
Årsta Havsbads Samfällighetsförening 
Box 32, Torget 
137 97 Årsta Havsbad

Hastigheter
Hastigheten är 40 km/h genom Årsta Havsbad utom vid Torget där det är 30 km/h över sommaren. Glöm inte att det bara är 20 km/h i själva området. Akta våra barn – speciellt vid korsningar.

Sly, buskar och träd
Sly, buskar och träd är den enskilda fastighets-
ägaren skyldig att hålla efter så inga grenar sticker 
ut genom staketet. Det ska vara fritt 4,5 m upp 
i luften utmed staketet annars får vi ingen 
slamtömning eller latrintömning. De fastighets-
ägare som har häckar måste klippa ner dessa i kors-
ningar till 80 cm för att bilförare ska få fri sikt.

Lantbrevbäraren 
Lantbrevbäraren delar även fortsättningsvis 
ut postpaket till boende i Årsta Havsbad. Nytt 
utlämningsställe är butiken ”Änglahimlen” i 
Västerhaninge C men vid hämtning av rekommenderade 
brev och försändelser med postförskott är det till ICA på 
Tungelstavägen man måste gå.

Vattensystemet 
Vårt sommarvattensystem kommer 
att vara ansträngt denna sommar 
så var sparsam med vatten – ingen 
slangvattning av gräsmattor är 
tillåten. Vid problem ring Marianne 
på 070-563 53 52.

Slangvattning av gräsmattor 
är alltid förbjuden. 
Slangvattning av övrig vegetation 
är förbjuden när anslag om detta 
sätts upp av styrelsen. Ett förbud kan 
föranledas av torka eller annat som 
påverkar tillgången. Alla ska spara på 
vattnet och respektera förbudsanslagen 
även de som har egen brunn, då vi tar 
av samma stora källa.

Expeditionen
Expeditionen är bemannad mellan kl 09.00 – 09.30 

varje vardag mellan den 13 juni och 12 augusti.

Anslagstavlor
Samfällighetens anslagstavlor i området sköts av 
samfälligheten. Tavlorna är till för medlemmar i 
Årsta Havsbads Samfällighet samt för områdets 
föreningar och underhålls av styrelsen. Annonser och 
meddelanden måste undertecknas och dateras samt 
får sitta uppe max 20 dagar, sen tar styrelsen ner 
informationen. Tyvärr gör även andra det!

Eldning
Eldning är endast tillåten vecko

rna 

15 och 16 på våren och 41, 42 på 
hösten enligt SMOHF. Totalt 
eldningsförbud råder övrig tid även 

förbud att elda i tunna.

Ansvarsområde Namn Befattning Telefon E-post
Vattenansvarig, VA-etableringen, SRV, 
Planärenden, Information, Havsbladet 

Marianne Rocklind Ordförande 070-563 53 52, 500 34 301 marianne.rocklind@arsta-havsbad.se

Mark, park o torget samt vattenområden  
inkl.bryggor, underh-plan o VA-etableringen

Bo Hellberg Vice ordförande 070-222 57 69 bo.hellberg@arsta-havsbad.se

Beställning av postboxar Katarina Bångstad Balenius Sekreterare 073-682 71 51 katarina.bangstad.balenius@arsta-havsbad.se
Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster Christer Reich Kassör 070-581 17 66 christer.reich@arsta-havsbad.se
Dagvatten och diken Bertil Lindborg Ledamot 070-422 03 52 bertil.lindborg@arsta-havsbad.se
Trafik och Parkering samt försäkringar Kjell Lönnberg Ledamot 070-677 49 02 kjell.lonnberg@arsta-havsbad.se
Byggnader o beställning av brevlådor Kjell Grönquist Ledamot 070-750 51 25 kjell.gronquist@arsta-havsbad.se
Vägar, snöröjning och trappor Ingeman Bengtsson Suppleant 070-299 26 10, 500 34 511 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Bokning av föreningsgården Margareta Söderberg Suppleant 070-691 11 75 maggan@arsta-havsbad.se
Vattenprover av dricks- o badvatten Per Hållnissa Suppleant 070-339 31 07 per.hallnissa@arsta-havsbad.se
Eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning Leif Söderberg Tillsynsman 070-851 57 40 leffe.tillsynsman@arsta-havsbad.se


