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Till slut kunde vi äntligen genomföra ett årsmöte. 
Flera nya valdes in i styrelsen och de inns presenterade 
i tidningen, oss ”gamlingar” kunde ni läsa om i förra 
Havsbladet. Det var en mager skara som deltog denna 
gång och förhoppningen är att nästa stämma blir väl-
besökt. Det är där allas röst räknas. 

Mycket står på agendan inför årsslutet och det 
administrativa arbetet tar en hel del tid i anspråk. 
Budgetgenomgångar och planer för det som komma 
skall. Inom styrelsen inns en bred kompetens och vi 
hjälps åt med det som kan vara klurigt eller när det 
behövs ler för att få något klart i tid. Samfälligheten 
har också en grupp adjungerade och gubbs och andra 
experter här i området som hjälper till i alla möjliga frå-
gor och utan alla er skulle vi få lov att ta in den kunska-
pen utifrån vilket innebär ökade kostnader. 

En stor utmaning är att vi själva är pålästa om vad 
vårt uppdrag är och att är det också är känt hos alla 
medlemmar. Att läsa anläggningsbeslutet som styr vårt 
uppdrag är inte någon lätt läsning och vi i styrelsen 
har haft en utbildningsdag med att gå igenom anlägg-
ningsbeslutet och detaljplanen. Många av er har roliga 
och bra idéer för att berika vårt område, utegym, lek-
platser etc. men tyvärr, det står inte i anläggningsbe-
slutet att vi ska göra det. Så enkelt, eller svårt, är det. 
Vi ska ta hand om våra byggnader, bryggor, marken 
vi äger tillsammans och står det inte att vi ska bygga 
utegym får vi inte det. Jamen, kan vi inte få ett nytt 
anläggningsbeslut? Jo, men det kostar många hundra 
tusen och är inte heller en garanti att det som föreslås 
ändras eller tillföras går igenom. 

Ett anläggningsbeslut är hårt reglerat och måste 
vara till gagn för alla medlemmar. Om vi alla kän-
ner till förutsättningarna för styrelsens uppdrag 
tror jag att alla Årsta Havsbadsbor har en gemen-
sam utgångspunkt för det som ska göras och får göras 
inom ramen för anläggningsbeslutet, detaljplanen och 
samfällighetslagen. 

Många tror att 
det är Haninge kommun 

som tar ansvar för Årsta Havsbad men det 
är samfällighetens ansvar. De ”gubbs” som vi har här, 
har vi anställt, de är inte kommunanställda och de ung-
domar som jobbar här på sommaren betalar vi för till-
sammans. Alla vägar, 1,6 mil, sköter vi själva och likaså 
dagvattnet, regn- och smältvatten som rinner från 
hårdgjorda ytor såsom tak, gator och parkeringar. Vi 
kan inte ringa Haninge kommun och be dem ixa det. 
Vi har ett ambitiöst dagvattengäng som träfas och går 
igenom alla frågor som många fastighetsägare har. De 
har gjort ett omfattande arbete med att leta rätt på alla 
brunnar. Det är många timmar i ur och skur och med 
den förändring vi alla uppmärksammar med väder och 
vind och inser vi att framtiden kanske inte blir som vi 
tänkt. Mark & Park frågorna är också många och kom-
plicerade, olika syn på var tomtgränserna går, träd som 
kan falla och orsaka skada, invasiv växtlighet som vi 
måste ta bort och se till att den skog vi äger sköts om så 
att den ständigt föryngras. Listan är lång. 

Vi är lagom till jul färdiga med Gamla Konsum i 
Karlslund, som är nymålat utvändigt och interiört har 
vi snyggat till det och till våren ska vi sätta upp nytt sta-
ket och ixa iordning på tomten. Lokalen kan hyras för 
privata arrangemang och gratis för föreningar här ute. 

Hur når vi ut med det vi gör i styrelsen? Vi har 
stämman, anslagstavlor och Havsbladet men nu satsar 
vi lite extra på att informera mer frekvent på hemsidan. 
Om ni alla som har ett hus här ute går in och anmäler 
er för att få nyheterna via mail så tror och hoppas vi att 
det ger ett mervärde för oss alla som bor här. 

Gå gärna in på hemsidan www.arsta-havsbad.se och 
klicka på gubben med det röda kuvertet och anmäl dig 
för nyheter via mail. 

Från oss alla till er alla önskar vi en 
God jul och ett Gott Nytt År 

Styrelsen i Årsta Havsbads samfällighet 

gm Ingela Dahlin ordf.

Några tankar från styrelsen
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Styrelsens ordförande Lars Sjöholm hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
§ 1 Stämmans behöriga utlysande  

Handlingar innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive 
debiteringslängd skickades med post den första veckan i april 2021. Även detta 
år satte pandemin stopp för stämman som ick skjutas upp på obestämd tid. 
Den 12 augusti kunde så äntligen kallelsen till dagens stämma den 8 
september skickas ut till samtliga medlemmar. I och med detta 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 två justerare tillika rösträknare samt ytterligare två rösträknare  

Karin Marcus och Rune Andersson utsågs till justerare tillika rösträknare. 
Monica Ling och Helene Pettersson utsågs till rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd  

Röstlängden godkändes genom 113 röstberättigade fastighetsägare, varav 37 
genom fullmakt.   
På grund av pandemin har man även under 2021 rätt att vara ombud för ler 
än en fastighetsägare trots att detta strider mot stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordning  

Stämman godkände dagordningen att läggas till handlingarna.

§ 7 Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning.  

gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna 

§ 8 Revisorernas berättelse gicks igenom och godkändes att läggas till 

handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet  

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av stämman för 2020.

§ 10 Framställan från styrelsen – Justering av parkeringsreglemente  

Stämman framförde krav på att det tydligare ska framgå vilka ändringar som 
gjorts i parkeringsreglementet samt föreslog att lastbilar endast ska kunna 
parkeras i utkanten av området. Man vill också ta del av bakgrundsarbetet.  
Stämman beslutade att framställan från styrelsen; justering av  
parkeringsreglementet, återremitteras.

§ 11 Motioner från medlemmarna  

På grund av tidsrestriktioner i pandemilagen hanns inte motionerna till 2020 
års stämma med utan bordlades till stämman 2021. Detta avser motionerna 
nr 1-3.

 Motion nr 1  

Motion om utegym vid grusfotbollsplanen  

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen mandat att arrendera ut mark för 
utegym i badparken under en 10-årsperiod.  
Stämman beslutade att avslå motionen om utegym samt uppdrar åt styrelsen 

att utreda konsekvenser med att arrendera ut mark.

 Motion 2  

om tillgänglighetsanpassad strandpromenad  

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

 Motion nr 3  

Motion om att täckdika/bredda vissa vägar typ Torgvägen  

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

 Motion nr 4  

Motion om skateboardramp  

Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen mandat att arrendera ut mark för 
skateboardramp under en 10-årsperiod.  
Stämman beslutade att avslå motionen om skateboardramp samt uppdrar åt 

styrelsen att utreda konsekvenser med att arrendera ut mark.

 Motion nr 5  

Motion om sand till Karlslundsbadet  
Styrelsen föreslår stämman att bifalla att generell sandpåfyllning inte ryms inom 
budgeten.  
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att lägga in påfyllning av sand 

på sandstranden i Karlslund i 20-årsplanen.

 Motion nr 6   

Motion om Tallarna i Karlslundsbadet  
Motionären föreslår att man ska föryngra tallbeståndet vid Karlslundsbadet 
då många lutar mycket och inte ser friska ut.  
Stämman beslutade att motionen är besvarad i kallelsen med komplementet att 
den besiktning som görs med arborister ska göras känd via hemsidan.

 Motion nr 7  

Motion om stadgeändring §6 Styrelsens val  
Motionen diskuterades och slutade i tre omröstningar   
-  Att styrelsemedlemmar inte ska vara gifta/sammanboende/släkt samt vara 

ägare eller delägare i en fastighet som har del i samfälligheten  

-  Styrelsen äger rätt att utse två eller ler styrelseledamöter att två i förening 
gemensamt teckna föreningens irma, en av dessa ska dock vara antingen 
ordförande eller kassör

-  Nominering av kandidater till styrelseuppdrag ska vara valberedningen 
tillhanda senast den 31 mars. Valberedningens förslag till ny styrelse ska 
utsändas i samband med kallelsen till årsstämman.

 Stämman beslutade enhälligt efter omröstning att endast gå motionärerna 
tillmötes genom att ändra i stadgarna paragraf 6 genom att byta ut de två sista 
meningarna till nedanstående:

 Nomineringar av kandidater till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda 
senast 31 januari och valberedningens förslag ska tillställas styrelsen för att 
förslagen ska kunna ingå i stämmohandlingarna.

 Motion nr 8  

Motion om Återställande av Hamnbacken  

Stämman beslutade att motionen avslås i enlighet med styrelsens förslag.

 Motion nr 9  

Motion om aktiv medverkan till detaljplaneförändring efter 5 år gällande 
Årsta Havsbad  

Motionären yrkar på att årsmötet ger styrelsen i Årsta Havsbads samfällighet 
i uppdrag att på alla sätt aktivt medverka till att detaljplanen förändras redan 
efter 5 år i syfte till en enklare förvaltning och hållbarare framtid för oss som 
ägare till ÅHS.  
Stämman beslutade efter votering att avslå motionen.

 Motion nr 10  

Motion om att Årsta Havsbad ska deinieras som ett område för olika former 
av åretruntboende – på fritiden eller permanent  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

 Motion nr 11  

Motion om att överta Skanovas/Telias telestolpar samt förslag till framtida 
belysningsarmaturer  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag samt att ta fram den 
återstående livslängden på belysningsstolparna på Årsta Havsbadsvägen.

PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Onsdagen 8 september 2021, Fredrika Bremerskolan, Handen
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 Styrelsens redovisning av uppdrag från 2019 års stämma  

Ramverktyg för sponsring  

Styrelsen ick i uppdrag på stämman 2019 att ta fram en sponsringspolicy, 
vilken redovisades för stämman.   
Stämman beslutade godkänna policyn.  
Förslag om hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förklaringen 
till hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv men med ändring av 
andra stycket att bastun endast är tillgänglig för bastubad och uthyrning via Årsta 
Havsbads Bastubadaresällskap. 

 Styrelsens förslag avseende förvaltningsmodell för 

gemensamhetsanläggningen  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bibehålla nuvarande 
förvaltning men med ändring av att punkten 2 ska korrigeras genom att ta 
bort meningen ”Förvaltaren får antas främst ersätta tillsynsman”. Rätteligen 
ska det stå förvaltaren en administrativ funktion som syftar till att avlasta 
styrelsen.   
Stämman beslutade vidare att bifalla styrelsens förslag att bibehålla nuvarande 
förvaltning.

 Hamnbacken  

Stämman beslutade att frågorna kring Hamnbacken tas upp under motion nr 8.

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer  

1)  Timarvode 200 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag 
utöver renodlat styrelsearbete för styrelsemedlemmar och adjungerade 
medlemmar.   
Stämman godkände förslaget.

 2)  Arvode för föreningens styrelse 174 000 kr.  
Stämman godkände förslaget.

 3)  Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört 
möte för styrelsemedlemmar (oförändrat).  
Stämman godkände förslaget.

 4)  Arvode till föreningsvald revisor 8 000 kr då alla tre verksamhetsområden 
inom ÅHS ingår i revisionen.  
Stämman godkände förslaget.

 5)  Parameter Revision, auktoriserad revisor, med löpande räkning. Normal  
Revision beräknas till ca 40 000 kr (Parameter Revision).  
Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter 
Revision ingår moms. I resultaträkningen redovisa alla sociala avgifter för 
föreningen på ett separat konto.

 På förslag från Marianne Rocklind beslutade stämman att de som på grund 
av att stämman skjutits upp med anledning pandemin ska få ersättning 
i förhållande till tid som de fått kvarstå i styrelsen eller haft uppdrag för 
samfälligheten.

§ 13 Styrelsens förslag till beslut för 2020  

Styrelsen föreslog stämman:

 a)  att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2021 
samt underhållsplan för 2021 – 2041  

Stämman biföll förslaget.

 b)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2021 och fastställa 
att en andel i Ga:1 är 3 690 kr för andelstal 1 att betalas i sin helhet. 
Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor och byggnader.

 Debiteringslängden framlades vid stämman samt var utskickade till alla 
medlemmar.  
Stämman biföll förslaget.

 c) att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr  
Stämman biföll förslaget.

§ 14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter  

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 5-7 st. och antalet 
suppleanter ska vara 2-4 st.

§ 16 Val av styrelseordförande och kassör   

för en tid av två år växelvis (= tiden fram till stämman 2022 resp 2023)  
Valberedningen har föreslagit fyllnadsval av Ingela Dahlin till ordförande.  
Valberedningen har föreslagit omval av Ragnhild Blomdahl till ledamot/
kassör 2 år.

§ 15 Val av ledamöter i styrelsen  

Valberedningen sammankallande Marianne Rocklind presenterade 
valberedningens förslag.  
Val av ledamöter för två år (= tiden fram till stämman 2022 resp 2023)  
Ordförande Ingela Dahlin 1 år fyllnadsval  
Kassör Ragnhild Blomdahl 2 år omval  
Ledamot Britt-Marie Bengtsson 2 år omval  
Ledamot Per Hållnissa 1 år kvar  
Ledamot  Ingeman Bengtsson 1 år fyllnadsval  
Ledamot  Stefan Olsson 2 år nyval (tid. suppleant)  
Ledamot Björn Neubeck 1 år fyllnadsval  
Stämman valde att bifalla valberedningens förslag.

§ 17 Val av suppleanter för en tid av ett år  

Valberedningens förslag:  
Suppleant Salan Ahlgren omval  
Suppleant Mats Valleryd nyval  
Suppleant Catarina Johansson nyval  
Suppleant Stig Forsberg nyval  
Stämman biföll valberedningens förslag. Suppleanterna inträder i ovanstående 
ordning.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad  

revisionsbyrå för ett år  

Ordinarie revisor Laila Höckne 1 år omval  
Revisorssuppleant Göran Markström 1 år omval  
Auktoriserad revisor Parameter Revision AB 1 år omval  
  Marie Nordlander   
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 19 Val av valberedning bestående av minst tre personer.  

Föregående års valberedningen erbjuder sig att vara kvar till nästa stämma.  
Stämman beslutade omval av Marianne Rocklind, Kent Melander, Bo Hellberg 
och Göran Johansson. Sammankallande är Marianne Rocklind.

§ 20 Inga övriga frågor 

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.  

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 
anslagstavlan vid expeditionen senast 22 september. Dessutom kommer 
stämmoprotokollet att redovisas i vinternumret av Havsbladet.

§ 22 Stämman avslutades av ordföranden Lars-Erik Blom varefter Lars 

Sjöholm uppvaktade Ingeman Bengtsson efter 20 år i styrelsen samt 

tackade avgående styrelsemedlemmen Jens Möllnitz. Därefter avtackade 

Britt-Marie Bengtsson avgående ordföranden Lars Sjöholm.

Vid protokollet

Britt-Marie Bengtsson
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Dagvattengruppen
Arbetet under sommaren och tidiga hösten har löpt på 
som planerat. För tillfället har vi väldigt många punk-
ter som kräver olika åtgärder. Vi är mitt inne i att digi-
talisera vårt dagvattennät: Brunnar, diken och rör. Den 
ilmning vi gjorde med drönare är grunden i vårt kart-
material. Totalt har vi över 300 brunnar och de när-
mast Flottans bas har vi fått inventera manuellt. Ett 
tillförlitligt underlag är förutsättningen för vår sköt-
sel och vårt långsiktiga underhållsarbete av dagvat-
tensystemet. Det största problemet just nu är avvatt-
ningen av området ovanför stora Utöparkeringen vid 
Videnäsvägen. Det ställer till problem för ovanför lig-
gande tomter som vattenfylls ända upp till Torgvägen. 
Kontakter har tagits med kommunen för lämpliga 
åtgärder. Gubbsen är värdefulla i vårt arbete, de utför 
många av de åtgärder som behöver göras. Vi uppma-
nar alla våra boende att se till att trummor under egna 
infarter resas och är väl fungerande. Om Du ser ett 
stopp någonstans i ett dike ta en kratta och kratta bort 
stoppet. Om vi hjälps åt är det små åtgärder som hjäl-
per mycket.

Ingeman Bengtsson och Stig Forsberg

Medlemsparkeringar och gästparkeringar
Samfällighetens sammanlagda antal p-platser är 727. 
Av dessa är 357 uthyrda på årsbasis till fastighetsägare/
medlemmar. Övriga 370 är till för våra gäster och inns 
på de gemensamma parkeringarna.

Det inns 243 medlemsparkeringar på grönområden 
och 114 på våra gemensamma parkeringar.

Vårt avtal sedan 2020 med parkeringsbolaget Avarn 
innebär att samfälligheten får drygt 90% av de avgifter 
parkeringen ger och 20% av de kontrollavgifter som 
parkeringsbolaget utfärdar. Tack vare det, samt att vi 
höjde avgiften på våra gästparkeringar våren 2021, har 
samfälligheten fått in mer än 1 miljon kr sammanlagt i 
parkeringsavgifter och kontrollavgifter.

Salan Ahlgren

Park och mark 2021
Samtliga cirka 85 naturområden enligt detaljplanen 
har inventerats och åtgärdsbedömts. Dessa består dels 
av ett 10-tal större områden som t ex våra stora bad-
parker, Gläntan, några naturskogar, strandområden 
och dels av ett 70-tal större eller mindre dassgångar. En 
skötselplan håller på att utformas för arbetet med det 
årliga underhållet.

Ett lertal träd med olycksrisk har fällts och hög-
stubbar lämnats till gagn för hackspettar och insekter 

där det är lämpligt. Slyröjning för framkomlighet och 
siktförbättring samt bekämpning av jätteloka och 
parkslide har vidtagits. Även åtgärder enligt uppfölj-
ning av besiktningen av lekredskap i badparken är 
klara.

Catarina Johansson

Vägar
Kraftigt regn har påverkat vägarna med djupa fåror 
som följd, grus har spelats ner i diken. Detta och repa-
rationer av potthål har vi i egen regi åtgärdat. 

Snöröjning kommer att utföras som tidigare beslu-
tats, de lesta vägar snöröjs och vid behov komplette-
ring med sandning. Mats Valleryd och Ingeman Bengtsson

Bad- och båtbryggor
Den 31 mars och den 24 september bryggbesiktningar 
av samtliga bryggor som samfällighetsförening har för-
valtning och underhållsansvar för. I september utför-
des en besiktning underifrån med hjälp av arbetslot-
ten vid Sjövretens och västra badbryggan. Det utfördes 
dykningar runt våra bryggor i juni. Den 23 juli så 
utfördes det en dykning runt alla våra bryggor. Syftet 
med dykningarna är att skapa en säkrare badmiljö för 
badande.

Tre badvattenprover under badsäsongen och alla 
med testresultatet utmärkt badvattenkvalitet.

Det har varit många besökande badgäster under 
sommar. Haninge kommun har haft så kallade hubbar 
uppsatta på tre platser vid stora badet som registrerar 
hur många mobiltelefoner som har wii påslagen. 
Perioden 7 juni till 4 september registrerade hubbar 
16 911 besökande personer på detta sätt. Endast två 
bad i kommunen uppmätte ler besökare. 
Informationsskyltar har monterats för att minska 
smittspridningen och när eldningsförbud råder. 
Toaletterna tömdes och städades med tätare intervall. 
Möte med kommun och polis har ägt rum för att dis-
kutera åtgärder för att stävja ordningsstörningar som 
inträfade sommaren 2020. Vi har fått 200 ton sand av 
Haninge kommun som är fördelat på följande platser, 
Sjövreten, Stora Badet och Karlslund. Den inre östra 
badbryggan kommer att bytas ut vintern 2021–2022 
och kommer att vara klar till badsäsongen 2022.

Kontakt har tagits med nuvarande sponsorer om 
ett fortsatt samarbete inför upprättade av den nya 
bryggan. 

Per Hållnissa och Björn Neubeck
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VALBEREDNINGEN ÅHS
Marianne Rocklind marianne.rocklind@hotmail.com 070 563 53 52

Kent Melander melanderkent@gmail.com 070 461 56 89

Göran Johansson gornoris19@gmail.com 070 440 21 03

Bo Hellberg bo@alnina.se 070 222 57 69

Valberedningen som valdes på stämman i september 
är redan igång inför stämman i april med att försöka 
hitta lämpliga medlemmar som har intresse av Årsta 
Havsbad och tror sig ha tid att lägga ner inom något 
av styrelsens alla ansvarsområden.

Valberedningen är tacksam över alla förslag på 
intresserade medlemmar till styrelseuppdrag eller för-
slag på någon som kan ingå i valberedningen.

I en samfällighet är det medlemmarnas ansvar att 
välja en styrelse och då är det bra om det inns en val-
beredning som dels kan hålla kontakt med sittande 
styrelse och se dess behov och dels intervjua intresse-
rade medlemmar för styrelseuppdrag.

Vill du vara med i detta viktiga och spännande 
arbete? Tveka inte – hör av dig till någon av oss i val-
beredningen – du behövs!
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Catarina Johansson
Intresserad av den unika 
sommarstaden och vill 
medverka till att dess 
kultur- och naturhisto-
riska karaktär utvecklas 
varsamt med moderna 
insikter. Min bakgrund 
som forskare och pro-
jektledare i ekologi både 
nationellt och interna-
tionellt inom universi-
tetet och andra myndig-

heter tror jag kan vara en tillgång.

Mats Valleryd
Saknar historisk anknyt-
ning till Årsta Havsbad. 
Kom hit 2018. Numera 
åretruntboende här. 
Som pensionär har jag 
nu tid att engagera mig i 
styrelsens uppgifter. Har 
tagit över ansvaret för 
postlådor och boxar. Är i 
ett stadium av att iaktta 
och lära skötseln av våra 
16 km vägar. Glädjen i 

arbetet är sociala kontakter och att lära känna området 
på att djupare plan.

Stig Forsberg
Tekniker som så små-
ningom blivit genera-
list. Har jobbat med 
organisation, beman-
ning, ekonomi och har 
varit behjälplig med att 
strukturera och styra upp 
företag.

Jag har varit med 
i dagvattengruppen 
under ett antal år. Det 
har gett mig mycket 

ny kunskap och jag har lärt mig mycket om ÅH, fått 
träfa många boende och genom dem även fått med 
mig intressanta episoder och detaljer kring ÅHs histo-
ria och utveckling.

Jag hoppas bli en resursförstärkning i ett, för oss 
boende, viktigt verksamhetsområde – dagvattnen. 
Med ler och ler boende i området så blir belastningen 
på dagvattensystemet bara större och större. Fler och 
större hårdjorda ytor, nya tak ger mer och mer dag-
vatten som hastigt strömmar till.

Björn Neubeck 
Sommarhus i Årsta 
Havsbad sedan 2016 
Trivs jättebra.Fick frå-
gan av granne Kent 
Melander om jag skulle 
vilja vara delaktig i sty-
relsen. Att kunna hjälpa 
till med det vi gemen-
samt tycker är viktigt 
för att det att fungera 
samt få det bra tillsam-
mans tackade jag ja. Jag 

har även tidigare deltagit inom bostadsområde, poli-
tik, idrottsrörelsen etc med samma motivering att alla 
borde engagera sig i någon fråga och aktivt delta.

Glöm inte att ändra i dina registeruppgifter till Agneta 

Ericson på Ereko. Det är Agneta som har hand om vårt 

register och hon behöver veta både fastighetsbeteckning 

och personnummer vid varje ändring.

ADRESSÄNDRING · NY ÄGARE · BYTT NAMN
Ereko AB – Agneta Ericson
Högbergsgatan 36

116 20 Stockholm

08-720 05 90

agneta@ereko.se
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FÖRENINGEN

BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD

ÅRSTA HAVSBAD - VÅR SOMMARSTAD!
Den ihärdige Åhman-Eklund är pappa till många 
insändare i vårt medlemsblad och motioner till våra 
föreningsstämmor. Nu senast har han deklarerat att 
han inte gillar begreppet sommarstad, åtminstone 
inte som beteckning på Årsta Havsbad. Skälen skulle 
främst vara att det ju inns åretruntboende, plus att 
den lilla presentshop vid Torget håller öppet varan-
nan helg under det mörka halvåret! Således lever Årsta 
Havsbad även under vintern och är därmed ingen 
sommarstad. Detta är hans egen slutsats. 

Men har han rätt, vad är en sommarstad egentligen?
Det är svårt att hitta en deinition av ordet, och det 

inns inte upptaget i Svenska Akademiens ordlista. Var 
och en får väl lägga vilken betydelse man vill i ordet, 
men tydligen inns en allmän uppfattning om vad 
ordet innebär, som Åhman-Eklunds alldeles egna inte 
stämmer med.

Begreppet sommarstad används litigt inom besöks-
näringen i samband med marknadsföring av orter som 
har särskild attraktionskraft under sommarhalvåret. 
Sommarstad är helt enkelt ett kvalitetsmärke som för 
tankarna till sol och bad, friluftsliv och allehanda trev-
liga upplevelser under sommaren. 

En resesajt uppmanar sina användare varje år att 
delta i omröstning om ”Årets sommarstad”. Bland 
pristagarna i denna tävling inns exempelvis Västervik, 
Karlskrona, Kalmar, Visby, Varberg och Härnösand.

Vilka avgörande egenskaper har då dessa framröstade 
orter gemensamt? 
• De är samhällen som lever upp på sommaren, och 

slumrar på vintern, det vill säga invånarantalet varie-
rar starkt över året, men naturligtvis är ingen av dem 
fullständigt öde under vintern. 

• Alla är mindre orter med charm, intressant historia 
och småskalig värdefull bebyggelse.

• Ett kännetecken är också att alla har attraktivt läge 
vid havet med närhet till större badstrand, båtham-
nar och utlyktsmål i omgivningen. 

• Alla har ett rikt utbud av ordnade aktiviteter av olika 
slag under sommarhalvåret för boende och tillresta.

Om dessa egenskaper, enligt allmän uppfattning, är 
typiska för en sommarstad, stor eller liten, vad passar 
då bättre in i sällskapet än Årsta Havsbad –  
VÅR sommarstad!

Lars Söderström

ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls i Föreningsgården 1 augusti och var 
ganska välbesökt med tanke på Corona-regler och viss 
smittorisk. Vi i styrelsen vill tacka er som kom, för era 
positiva ord och ert stöd. Ni bekräftade att vi håller på 
med rätt saker, nämligen att bevaka natur och kultur-
värden i Årsta Havsbad. Flera tog upp att det tas ned 
för mycket växtlighet och undrar över alla parkeringar. 
Via handuppräckning ick vi reda på att ca 75 procent 
av de närvarande stänger av sitt vatten själva över vin-
tern och inte via kommunen.

FAKTA-INFO
Vi har nyss fått besked från kommunens statistiker att 
enligt de senaste uppgifterna, som är från 2020, så är 
70 procent av bostäderna fritidshus och 30 procent 
folkbokförda hushåll i Årsta Havsbad.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL  
OCH ETT FRISKARE NYTT ÅR 

STYRELSEN FÖR ”BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD”

Karin Marcus, ordf

VI VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR!
Kontakta Kjell Johansson kjelljo@telia.com eller  
Karin Marcus karmar@telia.com

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus 070 776 07 17

Sekreterare Carsten Palmaer 073 340 19 58

Kassör Kjell Johansson 070 543 82 48

Ledamot Salan Ahlgren 072 316 61 96

Ledamot Lars-Otto Frick 076 276 97 25

Ledamot Peter Mårtensson 070 773 02 29

Suppleant Lars Söderström 073 326 73 83

Suppleant Catarina Johansson 070 612 44 45

bevarasommarstadenarstahavsbad.se
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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Verksamheten säsongen 2020-2021, liksom den före-
gående, var begränsad till antalet aktiviteter på grund 
av den fortfarande pågående pandemin. Aktiviteterna 
har uteslutande ägt rum utomhus för att minimera 
smittorisken. Se mer om aktiviteterna nedan. Vi har 
inte haft några större utgifter i samband med aktivite-
terna så ekonomin är fortsatt stark.

Den 28 augusti hölls trädgårdssällskapets årsmöte 
i föreningsgården där Ulf Hölke valdes till ny ordfö-
rande efter Ingwar Åhman-Eklund. En förteckning på 
den nya styrelsen inns längre ner i artikeln. 

LÄGRE MEDLEMSAVGIFT
Inför mötet hade årsmöteshandlingar skickats ut till 
medlemmarna varav ett där styrelsen överväger för och 
nackdelar med medlemskapet i Riksförbundet Svensk 
Trädgård. Vi tror att kostnaden för att vara anslu-
ten till Riksförbundet har blivit så hög att den avhål-
ler människor från att bli medlemmar. Att vi utträder 
blev även årsmötets beslut. Medlemsavgiften redu-
ceras i och med utträdet ur Riksförbundet till 100 kr 
för kommande säsong. Den som fortsatt vill ha till-
gång till medlemstidningen Hemträdgården och 
Riksförbundets övriga förmåner kan ansöka att gå med 
som enskild medlem. 

RENOVERA DAMMEN - kan bli ett nytt projekt
I förra årets verksamhetsplan ingick att upp-
föra ett växthus på Årstastugans tomt vid torget. 
Förutsättningen var att vi ick tillräckligt många som 
var villiga att hjälpa till med genomförandet av projek-
tet. Det visade sig vara väl optimistiskt, få visade något 
intresse varför vi inte kan gå vidare med projektet. Ett 

alternativ projekt som styrelsen diskuterar är se om det 
inns förutsättningar för att renovera och återställa den 
gamla dammen i badparken. Den tillhörde en gång 
hotellet som fanns i badparken. Vi kommer att utreda 
frågan under säsongen och ta beslut om hur vi kan gå 
vidare. 

NYA PROJEKT PÅ GÅNG
Styrelsen är i full färd att planera aktiviteter för kom-
mande säsong. Preliminära förslag som diskuteras är, 
ett föredrag inriktat mot vintersådd och vinterträdgård 
och ett om tips och tricks om vårsådd, utrustning bra 
att ha och vad ska man tänka på för ett bra odlingsre-
sultat. Ett inslag ska involvera barn som får pröva på 
att så i pallkragar eller krukor. 

VINODLING – SÅ LYCKAS DU BRA
Ett föredrag om vindruvsodling är ytterligare ett för-
slag på en aktivitet. Klimatförändringarna medförande 
varmare väder underlättar väsentligt odling av vindru-
vor på våra nordliga breddgrader. Årets vinskörd blev 
den bästa någonsin i Sverige både när det gäller kvali-
tet och kvantitet. Många i Årsta Havsbad har en vin-
druvsplanta i sin trädgård men hur sköter man den för 
att få bästa resultat? Och om man tänker plantera en 
är det bra att lära sig om vilka sorter som trivs hos oss, 
och om hur man planterar och beskär. Därför planerar 
vi att bjuda in någon föredragshållare i vår som lär oss 
mer om att odla vin. 

FÅGELHOLKAR OCH TRÄDGÅRDSVANDRINGAR 
Minst en trädgårdsvandring ska det bli och en famil-
jeaktivitet där man får snickra fågelholkar, vuxna och 
barn tillsammans kombinerat med fågelskådning. Det 
är brist på boplatser för fåglar i den natur vi männ-
iskor har skapat. Nästa år hoppas vi kunna genomföra 
Fjärilsvandringen med Catarina Johansson. Eventuellt 
kompletterar vi med en aktivitet en sen kväll då vi spa-
nar efter nattjärilar. Det är så mycket som är annor-
lunda för våra insekter när det är mörker. 

SKÖRDEFEST
Hösten 2022, troligen i augusti, planerar vi att ha en 
riktig in skördefest i Årsta Havsbad. Vi gör surkål och 
mycket annat tillsamman och pratar om den hälso-
samma och stärkande maten. Ett inslag här kan vara 
att även byta och sälja grönsaker, frukt och rotfrukter 
vi odlat fram under sommaren. Det är viktigt att vi får 
en bild av hur mycket int som odlas upp här i Årsta 
Havsbad. 
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STYRELSEN 2021–2022
Ulf Hölke ordförande 076 164 65 40
Ingwar Åhman-Eklund vice ordförande 073 424 69 30
Ragnhild Blomdahl kassör 073 428 02 42
Catarina Johansson ledamot 070-612 44 45
Berit Ärlemalm ledamot 073 569 40 01
Gunilla Johansson ledamot 070 759 95 14
Birger Sjögren suppleant 073 982 05 28

VÅRA ARRANGEMANG SÄSONGEN 2020-2021
Växtbytardag avhölls söndagen den 16 maj kl. 11-13 
hemma hos Birger Sjögren, Årsta Havsbadsvägen 85B. 
Stefan Ärlemalm står normalt för det arrangemanget 
men på grund av sjukdom tvingades han avstå denna 
gång.

Rosensafari i Michael Johanssons trädgård 
Idrottsvägen 26 onsdagen den 30 juni.

När rosorna hade börjat blomma bjöd Michael in 
oss på rosensafari i sin trädgård. 

Fjärilsvandringen med Catarina Johansson som 
var planerad till den 7 juli 2021 med startpunkt vid 
Museistugan vid torget blev inställd och uppskjuten 
på grund av mulet väder. Fjärilar lyger inte gärna vid 
dåligt väder. 

Trädgårdsvandring genomfördes i Mariana Sjöbergs 
trädgård, Betebyvägen 25 Österhaninge, onsdagen 

den 28 juli. Vi tog oss dit i egna bilar eller genom att 
cykla (ca 5 km). Trädgården med Marina egna ord är 
en ”lantlig romantisk, annorlunda trädgård, indelad i 
rum, naturliga dammar och egentillverkade keramik-
föremål i trädgården. Det är bara att instämma, det 
är en stor lummig trädgård där man hittar det mesta; 
dammar, växthus och många ovanliga växter och träd.

ÅRSTASTUGANS RABATT
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har som tidigare 
år ansvarat för skötsel och vattning av Årstastugans 
rabatter. 

INFORMATION OCH KONTAKT MED STYRELSEN
Förutom att informera och kalla till våra aktivite-
ter på områdets anslagstavlor har information läm-
nats på vår hemsida http://www.arstahavsbad.info/
tsk/. Information har också lämnats på facebooksidan, 
”Årsta Havsbads Trädgårdssällskap”. Kontakt med sty-
relsen medlemmar kan tas via telefon, e-post (se sty-
relseinfo hemsidan), kontaktformuläret på hemsidan 
eller via vår Facebookgrupp.

MEDLEMSKAP 
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap hade vid räken-
skapsårets slut 36 fullt betalande medlemmar. 
Medlemsavgiften var under perioden 320 kr/år men 
kommer med utträdet ur Riksförbundet Svensk 
Trädgård att för 2022 reduceras till 100 kr per medlem. 

Vy från Marinas Trädgård
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BRONSSPONSORER

SILVERSPONSORER

GULDSPONSORER

TACK 
alla våra sponsorer för ert bidrag till vår badbrygga
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STYRELSEN 2021/2022
Roger Gällefors ordförande 070-818 88 95 gallefors@harsfjarden.net
Tomas Isberg kassör 070-515 2843 isberg@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-249 08 14 vakt@harsfjarden.net
Loffa Boman 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Erik Gunnheden sekreterare och informationsansvarig 070-358 92 56 gunnheden@harsfjarden.net
Reidar Englund Hamnkapten, båtplatser & medlemmar. 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
Leif Söderberg samordnare bryggtillsyningsmän, materialansvarig, 

klubbhus och uthyrning
070-851 57 40 leif@stalnackeentreprenad.se

Robert Fockstedt sammankallande i valberedningen 073-345 11 33 robert.fockstedt@telia.com

Kontaktuppgifter: Hemsida: www.harsfjarden.net Facebook: www.facebook.se/batklubben
Postadress: Hårsfjärdens Båtsällskap, Postbox 3, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad

förstås också meckigt för oss att plocka upp bommen 
med massa tampar på. De tampar och jädrar som sitter 
kvar riskerar att åka i soporna. Det har varit olika med 
det vid olika bryggor, men nu är det så på alla bryggor.

Årsmöte och motioner
En lämplig söndag i slutet av mars 2022 är det årsmöte 
i Hårsjärdens Båtsälskap, troligtvis klockan 11 och 
troligtvis i huset i Karlslund. 

Kallelse till årsmötet skickas ut via e-post (kolla att 
båtklubben har rätt kontaktuppgifter om du är osäker) 
cirka tre veckor innan mötet. Kolla även hemsida och 
Facebook för uppdaterade uppgifter.

Den som vill lämna en motion till årsmötet kan 
göra det när som helst under hela året. För att behand-
las på årsmötet ska motionen vara inskickad senast den 
1 februari varje år (annars tas den upp vid nästkom-
mande årsmöte). Du kan skicka in motionen till info@
harsjarden.net eller skicka den per post. 

Märk din båt om den ligger på samfälld mark
Alla båtar som ligger på samfälld mark, dvs all mark i 
närområdet som inte är en tomt, tillhör Berga eller är 
mitt i skogen på andra sidan Årsta Havsbad ska vara 
märkta med fastighetsbeteckning och telefonnummer, 
på ett vis så att märkningen sitter kvar hela vintern. 
Båtar som inte är märkta kommer att fraktas bort. 
Ryktet säger att det inte är ok att ha sin båt på från 
samfälligheten hyrd parkering heller, men det är utan-
för vårt handlingsutrymme.

Klubbhuset och Båtvagn
Klubbhuset inns inte mer, eller jo det inns, men 
nu heter det Gamla Konsum eller Gamla klubbhu-
set eller något annat. Bu för det tycker vissa, superbra 
tycker andra, fanns det ett klubbhus undrar en tredje. 
Nu drivs huset i central regi och är lika mycket till 
för alla som förut men du hyr det via samfälligheten. 
Renovering pågår. 

Båtvagnen klarar 500 kg. Den går också att hyra, 
fortfarande av oss. Kontaktinfo inns på hemsidan.

Ny e-postadress?
Om du anmält din e-postadress till båtklubben, men 
inte får några meddelanden beror det sannolikt på ett 
av följande två skäl: Antingen hamnar meddelandena 
i ditt spamilter eller också har vi en gammal adress till 
dig av någon anledning. 

Kontakta info@harsjarden.net om du anmält 
e-postadress till klubben, men inte fått något medde-
lande under våren så att vi kan kontrollera att vi har 
rätt uppgifter. Fastighetsbeteckning hjälper alltid. Bara 
namn och epost adress hjälper nästan aldrig.

Vill du bli medlem eller går ur eller har du bytt 
försäkringsbolag?
Det inns en blankett på hemsidan, snäll använd den. 
Behöver du hjälp maila info@harsjarden.net eller 
meddela via vår Facebook-sida. Och snälla gör det så 
fort som möjligt. Det är så mycket ändå i mars/april.

Foto: Erik Gunnheden
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Vi hoppas att vi vågar skriva äntligen!
Vi har redan fått smygstarta lite med musikquiz, picnic 
på stranden, Barnunderhållning och kräftskivan. 

Boulen, HejHoj, Tipspromenad, Simskolan och 
Maran har kunnat genomföras med viss anpassning 
genom hela perioden.

Tack alla som ställt upp med att hålla i de olika 
arrangemangen!

Det har under sommaren erbjudits olika tränings-
pass på dansbanan i olika nivåer.

Många tappra har kämpat på trots gassande sol, ett 
uppskattat inslag som vi jobbar vidare med inför 2022.

Nu planeras det för alla aktiviteter nästa år och det 
vi behöver nu är hjälp av er medlemmar. Tveka inte 
att anmäla er till att ta hand om en aktivitet eller ställa 
upp som en funktionär, kanske har ni något förslag på 
aktivitet som skulle kunna passa. 

Boule, Hej Hoj, tipspromenad och maran är aktivi-
teter som arrangeras utav medlemmar i Årsta havsbad. 

Vi kommer även att fortsätta och ha den ina tips-
rundan med jultema som familjen Hållnissa arrange-
rar. Den kommer sitta uppe mellan den 18 /12 - 9/1. 

Valborg den 30/4 irar vi in våren tillsammans med 
kören Birger som framför de vackra vår sångerna allt 
enligt traditionen.

Midsommar: Den 23/6 klär vi majstången tillsam-
mans. Vi kommer att ställa hinkar på dansbanan där 
alla kan ställa blommor. 

Midsommarafton den 24/6 blir det dans runt maj-
stången tillsammans med Söderringens folkdanslag.

Alla kiosker är öppna. 
Den 24/6 har vi möjlighet att dansa till orkestern 

Party Covers på dansbanan.
Den 25/6 är det inskrivning till simskolan på 

dansbanan. 
Årstadagen den 16/7 arrangerar vi promenadloppis 

på förmiddagen. På kvällen blir det picknick på stran-
den med musikquiz.

Detta är lite försmak av vad som planeras och vi 
hoppas att ni vill vara med och fylla på med roliga 
aktiviteter.

Följ oss på vår Facebookgrupp och på vår hemsida, 
www.ahstugarareforening.se.

Styrelsen Årsta Havsbads Stugägareförening.

Årstamaran 2021
Då var vi i mål. Varmt men kul som bara den. Jag hade 
beställt 200 medaljer och kvar blev några som rymdes i 
min icka efteråt.

Stort tack till familjerna Grevin och Wachtelius 
som hjälpte med allt runt omkring på fredagen och 
lördagen.

Isak Sangwill ska ha en eloge 07.30 på cykel började 
cykla slingorna och kolla banmarkeringsband. 

Väl genomförd tävling!
Stugägareföreningen, Malin Sundblad och Stefan Sundblad
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE SIMSKOLAN 2021
Inför simskolan
Den 14 juni 2021 hölls den årliga HLR kursen för 
simlärarna Line Palmaer, Sandra Lindqvist Hållnissa 
och Emma Kårström samt andra personer från Årsta 
Havsbad på dansbanan. HLR kursen anordnades 
efter FHM rekommendationer. Söndagen den 27 juni 
så var det inskrivning på dansbanan. Inskrivningen 
genomfördes även detta med fokus på avstånd och 
efterlevnad av FHM rekommendationer. Tyvärr blev 
det åska och regn i slutet av inskrivningen men vi lyck-
ades ändå att genomföra den på ett säkert sätt. Men 
detta kompenserades senare då vi under hela simskole-
perioderna hade ett fantastiskt vackert och varmt väder

Efteranmälningar
Detta år erbjöd vi simskoleplatser till barn och ungdo-
mar via https://sommarsimskola.se/ och vi annonserad 
även inom ÅH via hemsidan, Facebook och anslags-
tavlorna att det fanns platser kvar. Det blev ett merar-
bete men i gengäld ick vi ca 15st efteranmälningar. 

Nytt för i år var att deltagaren, i simskolan/märkestag-
ningen, eller dennes vårdnadshavare måste vara med-
lem i Årsta Havsbad Stugägareförening för att försäk-
ringen ska gälla. Vi kommer även detta år att söka ett 
LOK bidrag för vår simskoleverksamhet.

Simskolan
Period ett startade måndagen den 5 juli och slutade 
fredagen den 16 juli. Period två startade måndagen 
den 19 juli och slutade fredagen den 30 juli. 

Det var fem simskolegrupper och två märkestag-
ningsgrupper i vardera perioden.

Under period två hade vi en aktivitet som har fun-
nits på programmet tidigare nämligen crawlkurs. Den 
pågick under två veckor med lyckat resultat. Vi vill 
samtidigt tacka Ola Hellsing som ställde upp och höll 
i crawl kursen i början innan ordinarie simlärare var 
åter efter sjukdom. Vill även tacka Eva Lindqvist som 
ställde upp som simlärarassistent då den ordinarie sim-
läraren blev sjuk. Tack till er vuxna som hjälpte till att 
skapa förutsättningar vid märkestagningen.

INVENTERING AV NATUROMRÅDEN OCH 
DASSGÅNGARNAS DAG I ÅRSTA HAVSBAD

Ni som undrat över vad det är för två suspekta perso-
ner som traskar omkring på bakgårdarna med kart-
rullar under armen. Lugn, det är bara vi som fått upp-
draget att inventera alla naturområden och göra en 
bedömning av vilka åtgärder som behöver göras. Vi 
har vandrat kors och tvärs i de 150 ha som förutom 
privata tomter utgörs av badparkerna, strandnära vege-
tation, naturskogarna, olika andra skogsbestånd, väg-
renar och inte minst alla våra dassgångar! Stort och 
smått, det blev 85 områden som analyserats.

Fortsättningsvis ska inventeringen ligga till grund 
för en skötselplan där detaljplanen och dess gestalt-
ningsprogram är vägledande. Områdena vi besökt 
är i detaljplanen grönmarkerade med beteckningen 
”NATUR”, vilket innebär att dessa ska behålla sin 
naturliga prägel. Fokus är också den biologiska mång-
falden, tillvaratagande av de boendes intressen och 
områdets kulturhistoriska särart.

Dassgångarna bibehölls i nuvarande detaljplan för 
att säkerställa grönområden i stugområdet. Skötseln 
av dessa åligger därmed samfälligheten. En årlig ”dass-
gångarnas dag” med röjning och rensning utfört av oss 
alla skulle bidra till minskad utgift och förhoppnings-
vis trevligheter med grannarna. 

Catarina Johansson och Göran Johansson





21

VAR MED OCH SPONSRA DEN NYA INRE 
ÖSTRA BADBRYGGAN.

Vintern 2021/2022 så kommer den östra inre badbryg-
gan att bytas ut. Den nya bryggan kommer vara klar till 
badsäsongen 2022. Gör som vår fadder Sarah Sjöström 
och stötta projektet. Var med och sponsra bryggan, få 

ert företag exponerad i en in miljö och för en samhälls-
nyttig aktivitet. Bryggan är viktig för den årliga simsko-
lan. För mer information kontakta styrelsen via mail 
info@arsta-havsbad.se  Tack för ert deltagande.



22



23



24

Välkommen att boka Ert boende på Horsfjärdens Vandrarhem!  
Vi är ett familjeägt Vandrarhem med hög standard som har öppet året 
runt. Här finner Ni extra rummen Ni saknar eller en miniweekend på 
hemmaplan. Är Ni en förening/skolklass osv. och vill träffas under 
samma tak, hör av er så skräddarsyr vi efter Era önskemål.  
Ni hittar oss vid hål 13 på HaningeStrand GK vid Årsta Säteri.

· Huvudbyggnad med 8 dubbelrum
·  Gemensamma utrymmen såsom 
kök och allrum

· Toa/dusch i korridor
· WiFi

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

· Bastu
· Bra parkeringsmöjligheter
· Golfpaket

Hjärtligt välkomna med Er bokning!
070-497 12 67 · www.horsfjarden.se
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För att minska inbrott och skadeverkan i Årsta Havsbad!

Grannsamverkan
En organisation som drivs i samarbete med försäk-
ringsbolagen, kommunen och polisen samt allmän-
heten. Ett stort antal frivilliga krafter som hjälps år 
att hålla buset borta. Man förbinder sig att stå med 
i en adresslista och rekommenderas att upprätta en 
inventarieförteckning. Varje ”boendeområde” har ett 
kontaktombud, större områden även ett huvudkon-
taktombud, som med jämna mellanrum samman-
strålar med Kommunpolis för att stämma av läget i 
kommun. Alla medlemmar med mejladress får sedan 
information om vad som skett i området den sista 
tiden. GS sätter upp ”grannsamverkan”-skyltar i de 
aktiva områdena. Man vet att ett 
sådant område har betydligt mindre 
oönskade besök.

Tala mer med Leif T Larsson om 
detta, han är huvudkontaktombud i 
ÅH Grannsamverkan.

Grannstöd
Är en organisation som stödjer grann-
samverkan. De är frivilliga krafter 
som ”patrullerar” våra områden med 
sina vita bilar. Utan Grannsamverkan 
inget Grannstöd! De sätts ut av poli-
sen och får veta var de bör synas för 
att ”skrämma buset”. De har under 
patrulleringen direktnummer till 
polisen och avrapporterar även sina 
iakttagelser efter turen. Haninge 
Kommun, Olofsons Bil, större fastig-
hetsägare och andra sponsorer inan-
sierar bilarna. 

Grannstöds uppgift är att vara 

polisens extra ögon och att tala med samt informera 
boende om åtgärder för att förhindra inbrott. De har 
inga befogenheter att ingripa utan skall bara observera. 
De rapporterar till polisen, kommunen, boende eller 
lämplig organisation om de ser konstigheter. Öppna 
fönster, bilar som under längre tid varit felparkerade, 
problem med vägar och trottoarer – helt enkelt allt 
som inte är i sin ordning.

Grannstöd tar gärna emot tips från de boende 
i området. Bilarnas bevakningsområde är för oss 
Årstahavsbad/Dalarö och de lägger troligen två tretim-
marspass per månad i området. Stoppa dem gärna och 
berätta vad Du observerat och tycker är underligt.
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Årsta Havsbads Fasighetsägareförening

ÅRSMÖTET BLEV UPPSKJUTET TILL SLUTET AV 
SEPTEMBER
Den 26 september hade vi vårt första årsmöte sedan 
2019 i föreningsgården i badparken. I två somrar har 
vår mötesverksamhet nästan stått still. Vilket har varit 
dåligt socialt men hjälpt oss ekonomiskt efter ett dyrt 
jubileumsår 2019. Vi har återigen en stabil ekonomi. 
Ny ledamot i en i övrigt oförändrad styrelse blev Börje 
Johansson. 

Styrelsen arbetar ideellt och istället för arvoden 
avtackas vi med en årlig lunch/middag.

Gå med i Detaljplanegruppen – du också
Den kommer att sätta fart nu igen eftersom smittolä-
get tycks vara under kontroll. Vi hann dock sända iväg 
två skrivelser till Haninge kommun under pandemin, 
dels om att vi hemställer om att få sätta upp solceller 
på våra fastigheter, dels om att vi vill ha kommunens 
hjälp med att få Amibieregementet att gå med på att 
detaljplanen justeras så vi kan få större byggrätter.

Det bor nu mer än 500 personer permanent i vårt 
område. Och de bor trångt idag.

Både i Österlen och i Boden har försvaret god-
känt större byggrätter i områden liknande vårt. 
Moderaterna i Haninge har meddelat oss att de kom-
mer att driva frågan med ökade byggrätter i Årsta 
Havsbad om de vinner kommunalvalet 2022.

De nya byggplanerna norr om Årsta Havsbad i sko-
gen i Stymningevik och kring Årsta Slott är fortfa-
rande aktuella men kommer att ta mycket längre tid 
att förverkliga. En grön kil ska innas mellan Karlslund 
och det nya området.

Hör av dig till oss om du vill komma med i 
detaljplanegruppen.
Kontakter se nedan.

Vi är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund
Detta ger oss stabilare administration och medlems-
service och ger oss större styrka när frågor drivs gemen-
samt. Vår ordförande deltar lokalt i Haninge/Tyresös 
styrelsearbete. 

Vår fastighetsägareförening sponsrar genom vårt med-
lemskap i Villaägarna den Grannstödsbil som åker 
runt i området och spanar efter brott och annat som 
verkar misstänkt.

Så kontaktar du oss
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 
Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. 
Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.
org och till vår ordförande Ingwar Åhman-Eklund: 

NU KAN VI SNART FUNGERA SOM TIDIGARE IGEN!






