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Bästa havsbadsbor,
Vid stämman den 25e april valdes jag till ordförande 
i Sveriges största samfällighet. Det är ett uppdrag jag 
tackat ja till med stor respekt och ödmjukhet. Vid 
samma stämma tackade vi av Marianne Rocklind, 
som efter 10 år valt att få ta det lite lugnare. Att fylla 
Dina skor, Marianne, blir inte lätt men jag hoppas att 
du känner att Du fått den uppskattning Du förtjänar. 
Dina insatser för Årsta havsbad har varit enastående! 
Jag vill även rikta ett varmt tack till de andra 
ledamöterna, som nu valt att fokusera på annat.

Vare sig jag eller styrelsens andra ledamöter kan 
allt, men vi tar oss an uppgiften med stor ödmjukhet 

och så får vi hoppas att vi lär oss utmed vägen. Vi 
bor i ett fantastiskt område med många och långa 
traditioner. Vi hoppas att vi kan fortsätta utveckla vårt 
område samtidigt som vi bevarar dess fina karaktär. 
Det finns onekligen utmaningar även framöver där 
omhändertagande av vårt dagvatten tenderar att bli 
den största.

Jag är övertygad om att kompetensen och 
sammansättningen i den nya styrelsen gör att vi är väl 
rustade för att ta oss an uppdraget vi fått.  Återigen – 
Tack för förtroendet!!

Med hopp om en varm och skön sommar
Mattias Lindmark

NÅGRA ORD FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Mattias Lindmark
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PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 25 april 2018, Aulan i Fredrika Bremerskolan, Handen

Marianne Rocklind hälsade alla välkomna till denna sin sista stämma som 
ordförande. Hon berättade, att huvuduppgiften under hennes 10 intensiva år som 
ordförande, varit att ro installationen av det kommunala vatten- och avloppsarbe-
tet i hamn. Det som nu kvarstår av detta är att fullfölja återställande av vägar vilket 
hon som adjungerad kommer att göra tillsammans med Ingeman Bengtsson och 
Sune Lagerström.

Därefter öppnade ordförande Marianne Rocklind stämman 

§ 1 Stämmans behöriga utlysande.  
Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive 
debiteringslängd skickades med post den 4 april 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  
Kent Melander och Lars-Otto Frick utsågs till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd  
Röstlängden godkändes genom 106 närvarande fastighetsägare, varav 3 
genom fullmakt. 

§ 6 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.

§ 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 för 2017

§ 10 Framställningar från styrelsen  
Styrelsen föreslog att stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en  
arbetsbeskrivning och kostnadsberäkning för en förvaltare för området. 

 Stämman beslutade att ge den nya styrelsen i uppdrag att ta fram detta till 
nästa årsstämma.

 Styrelsens andra fråga till stämman om att behålla tidningen Årsta Havsbladet  
med ett eller två nummer per år. 

 Beslutades att bibehålla papperstidningen med två nummer per år.

§ 11 Motioner från medlemmarna  
Inga motioner har inkommit.

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer 

1) Arvode för föreningens administration 130 000 kr (oförändrat).  
Stämman godkände förslaget.

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

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

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

5) Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver 
renodlat styrelsearbete (oförändrat).  
Stämman godkände förslaget.

 Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter 
ingår moms. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen 
på ett separat konto,

§ 13 Styrelsens förslag till beslut för 2018  
Styrelsen föreslog stämman:

a) att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2018 samt 
underhållsplan för 2018 – 2037  
Stämman biföll förslaget till budget och verksamhetsplan för 2018 samt 
förslag till underhållsplan för 2018 – 2037.

b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2018 och fastställa 
att en andel i Ga:1 är 3 690 kr att betalas i sin helhet senast 31 maj. 
Debiteringslängderna framlades vid stämman samt var utskickade till alla 
medlemmar.  
Stämman biföll förslaget.

§ 14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter  
Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7 st och antalet suppleanter  
ska vara 4 st.

§ 15 Val av ledamöter i styrelsen  
Valberedningen representerades av Göran Johansson och Lars-Otto Frick 
som presenterade valberedningens förslag.

 Val av ledamöter för två år

 Ledamot Britt-Marie Bengtsson 1 år kvar  
Ledamot  Ingman Bengtsson 1 år fyllnadsval  
Ledamot  Lars Sjöholm nyval  
Ledamot Bo Holmberg nyval  
Ledamot Tille Tsiouras nyval  
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelseordförande och kassör för en tid av två år växelvis  
Ordförande Mattias Lindmark nyval  
Ledamot Christer Reich 1 år kvar  
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 17 Val av suppleanter för en tid av två år  
Suppleanter Per Hållnissa omval  
  Ola Ramqvist nyval  
  Benny Brandefalk nyval  
  Björn Larsson nyval  
Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan.   
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad  
revisionsbyrå för ett år  
Ordinarie revisor Gabriel Bartoletti 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  
Från föregående års valberedningen erbjuder sig Börje Johansson att vara 
sammankallande även för 2018. Därefter fick stämman i uppdrag att, 
under fem minuters ajournering av mötet, försöka hitta kandidater till 
valberedningen varefter följande personer föreslogs.  
Börje Johansson, sammankallande omval  
Sara Isman  nyval  
Erik Littorin  nyval  
Stämman beslutade omval av Börje Johansson som sammankallande samt nyval 
av Sara Isman och Erik Littorin.
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VALBEREDNINGEN ÅHS
Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen:

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

Sara Isman sara.isman@gmail.com 073-361 86 71

Erik Littorin erik.littorin@telia.com 076-168 22 19

Valberedningen uppmanar dig som har intresse/lust/
kunskaper/erfarenheter/mm att delta i arbetsgrupper 
som leds av olika ledamöter i ÅHS samfällighetssty-
relse. Vi behöver alla hjälpas åt att förvalta vårt vackra 
område. När vi söker nya efterträdare till ÅHS sty-
relse möter vi många som har synpunkter och kun-
skaper, men inte känner sig redo ännu. Då kan en 

arbetsgrupp vara ett första steg och ett sätt att testa 
hur det känns.

Hör gärna av dig till oss i valberedningen så kan  
vi berätta mer. 

Den som är intresserad av valberedningens rikt-
linjer vänder sig till någon i valberedningen.

Hela sex medlemmar avgick denna stämma. Här avtackas Bo Hellberg, vice ordförande som nu lämnar styrelsen efter hela 28 år och Marianne Rocklind, 
ordförande som nu slutar efter 10 år i styrelsen samt Kjell Lönnberg, Trafik- och Parkeringsansvarig som lämnar styrelsen efter 4 år.
Bertil Lindborg, dagvattenansvarig, Kjell Grönquist, byggnadsansvarig och Mikael Isaksson, elansvarig var inte närvarande men fick sina buketter vid ett 
senare tillfälle.

§ 20 Övriga frågor  
Fråga ställdes om det finns regler för området om när man får snickra 
under sommarmånaderna. Marianne Rocklind besvarade detta med att 
samfälligheten inte kan sätta regler om detta däremot har man bett om 
omlastning vid tunga transporter för att inte tära på vägarna.

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.  
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 
anslagstavlan vid expeditionen senast 9 maj. Dessutom kommer 
stämmoprotokollet att redovisas i sommarnumret av Havsbladet.

§ 22 Stämman avslutades  av ordföranden Lars-Erik Blom varefter Marianne 
Rocklind avtackade avgående ledamöterna Bertil Lindborg (ej närvarande), 
Kjell Grönquist (ej närvarande) och Kjell Lönnberg samt avgående 
suppleanten. Mikael Isaksson (ej närvarande) med blommor.  

Därefter avtackade Christer Reich avgående ordföranden Marianne Rocklind 
som varit med i styrelsen i 10 år samt avgående vice ordföranden Bo Hellberg 
som varit med i styrelsen i hela 28 år. De avtackades med ett olivträd som 
förhoppningsvis kommer att bära frukt för allt det arbete som nedlagts under 
åren samt presentkort med förströelse nu när de får mer fritid.

Vid protokollet

Britt-Marie Bengtsson   

Justeras: 

Kent Melander   Lars-Otto Frick 
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Trafik och Parkering
De nya parkeringsskyltarna, som tidigare är beställda, kommer 
att monteras upp runt om i våra grönområden/samfällda marken. 
Vissa byts ut, andra får nya stolpar/skylthållare. Glöm ej att lägga 
i era parkeringsbrickor synligt i vindrutan på bilen och skriva i 
fastighetsbeteckning.
Röd parkeringsbricka gäller för fastighetsägare. Denna är för 
enskild parkeringsplats på samfälld mark med parkeringsskylt 
samt på betalparkering och de iordningsställda p-platserna för 
fastighetsägare i max 7 dygn.
Blå parkeringsbricka gäller för våra gäster. Max 7 dygn på våra 
iordningsställda parkeringar som ej har fastighetsskylt samt på 
betalparkeringar.
Tillfälliga parkeringstillstånd kan erhållas vid tillfällen då flera 
gäster väntas. Det parkeringsbolag vi använder oss av är P-service.
Vid frågor kontakta ny trafik- och parkeringsansvarig:

Ola Ramqvist, ola ramqvist@arsta-havsbad.se 

Våra vägar
Snöröjningen har under vintern fungerat bra med egna maskiner 
och personal. Vägarna är ännu inte, efter kommunens arbete, 
slutbesiktigade men det kommer att ske nu till våren.

Löpande underhåll pågår hela året främst med att laga potthål 
och underhålla med saltning och skrapning.

Ingeman Bengtsson är vägansvarig med hjälp av Björn Larsson

Aktuellt om dagvatten våren 2018 
Sedan Havsbladets höstnummer har dagvattengruppen haft fyra 
möten. Problem med dagvatten har börjat anmälas nu efter vin-
tern. Dagvattengruppens lista på projekt är lång. Efter samfällig-
hetens årsmöte blev det en ny ansvarig för dagvatten i styrelsen, 
Ingeman Bengtsson med hjälp av Björn Larsson.

Fastighetsägare är skyldiga att ta hand om dagvatten på egna 
tomten genom fördröjningsåtgärder och/eller infiltration – det 
skall inte rinna in på andra fastigheter. Vattnet måste hindras att 
rinna ut på våra vägar och luckra upp vägbanan med stora kostna-
der för vägunderhåll. För vatten svårgenomträngliga hårdgjorda 
ytor bör undvikas i görligaste mån (t.ex. P-plats, uteplats, träd-
gårdsgång - ta hand om vatten från tak). Samfälligheten hjälper 
till med råd och åtgärder när så behövs. Anslutning till samfällda 
dagvattennätet kan ibland vara önskvärt och det kan då beviljas av 
dagvattengruppen efter ansökan. Det måste utföras på ett säkert 
sätt och dokumenteras för att komma in i underhållsplanen.

Det är samfällighetens ansvar att röja diken, men fastighetsä-
gare kan göra mycket för att minska dagvatten på tomten genom 
att rensa diket utanför så att vattnet strömmar fritt. Ju fler som 
gör det ju mer kan våra medel användas till större projekt - bud-
geten skall hållas.

På samfällighetens hemsida finns att läsa om anslutning 
till samfällighetens dagvattennät. Grundregeln är ett lokalt 
omhändertagande av dagvattnet inom fastigheten (LOD) med ett 
tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren.

Ingeman Bengtsson, dagvattenansvarig med  
hjälp av Björn Larsson i styrelsen

Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med uppsättning av 
brevlådan och informerar Posten och Bringcitymail.

Glöm inte att sätta en skylt på din brevlåda med 
namn och adress. 

En ny brevlåda kostar 300 kr.
Behöver du en brevlåda ringer du eller mailar till 
brevlådeansvarig Lars Sjöholm, tel: 070-710 57 84, 
lars.sjoholm@arsta-havsbad.se

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

Brevlådeansvarig Lars Sjöholm

Tel: 070-710 57 84, lars.sjoholm@arsta-havsbad.se

Brevlåda VILL DU HYRA FÖRENINGS
GÅRDEN SOM NU HAR 

VATTENTOALETT, STÖRRE 
HALL OCH NYTT KÖK?

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!
Maine Grönquist
070-355 86 09
maine.gronquist@arsta-havsbad.se
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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.

ADRESSÄNDRING 
NY ÄGARE · BYTT NAMN

Ereko AB
Agneta Ericson

Högbergsgatan 36
116 20 Stockholm
08-720 05 90
agneta@ereko.se

Även denna Valborg sjöng kören Birger in våren vid stranden.  
Tack Stugägareföreningen för arrangemanget!
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Mulles0708-497 397

Vi hjälper dig med trädgårdsanläggning, 
stenläggning, altanbyggnation, grävjobb, 

snickeriarbeten och mycket mer.

Vi har stor erfarenhet av att anlägga avlopp, 
gräva ned LTA-anläggningar och bygga 

friggebodar, attefallshus och altaner.
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Hårsfjärdens Båtsällskap
ÅRSMÖTET
Vid årsmötet i mars avgick styrelsens mångårige ordfö-
rande Berndt Carlborg som med sin föreningserfaren-
het lett styrelsearbetet under lång tid. Vi kommer att 
sakna Berndt vid våra styrelsemöten.

Protokollet från årsmötet finns på hemsidan eller 
kan beställas i pdf-form från info@harsfjarden.net.

BÅTVAKT 2018
Du som inte själv har skrivit upp dig till vaktpass 
under våren får under maj månad en skriftlig kal-
lelse till två vaktpass utsedda av styrelsen. Du förvän-
tas att gå dessa pass enligt de instruktioner som finns 
medsända i kallelsen och lämna en skriftlig rapport i 
klubbhuset efteråt. Om du har några frågor gällande 
båtvakten är du välkommen att höra av dig till vakt-
chefen Johan Bågander vakt@harsfjarden.net eller till 
072-522 51 72.

BRYGGRENOVERING
Det vanliga underhållet av bryggorna pågår, under 
sommaren kommer fokus att ligga på Båtstigen.

Samverkansgruppen mellan båtklubben och 

samfälligheten gör som vanligt sina inspektionsrundor 
vår och höst och prioriterar åtgärder med protokollet 
från dessa inspektioner som grund.

KLUBBHUSET
Under vintern har en enklare toalett och ett pentry 
installerats i klubbhuset och det går utmärkt bra att 
hyra huset för fester eller möten. Kontakta Margareta 
Söderberg om du är intresserad.

HYR BÅTVAGN
Båtklubben har en båtvagn som klarar upp till 500 kg. 
Hyr den genom att kontakta Leif Söderberg.

TRÖJOR, KEPSAR OCH VIMPLAR
Vi har t-tröjor, klubbvimplar och kepsar till salu. 
Kontakta Leif Söderberg om du är intresserad.

MÄRK DIN BÅT OM DEN LIGGER PÅ SAMFÄLLD MARK
Alla båtar som ligger på samfälld mark ska vara märkta 
med fastighetsbeteckning (se notis nedan) och telefon-
nummer. Båtar som inte är märkta kommer att fraktas 
bort.
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STYRELSEN 2018
Reidar Englund ordförande, hamnkapten, båtplatser & medlemmar 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Åsa Andersson vice ordförande, sekreterare, webb & info 070-733 20 07 andersson@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-522 51 72 vakt@harsfjarden.net
Anders Danay 070-990 10 38 danay@harsfjarden.net
Per Karlsson bryggor och material 076-122 78 66 karlsson@harsfjarden.net
Leif Söderberg bryggtillsyningsman Karlslund materialansvarig, 070-851 57 40 leif@stalnackeentreprenad.se
Robert Fockstedt sammankallande i valberedningen 073-345 11 33 robert.fockstedt@telia.com
Margareta Söderberg uthyrning av klubbhus 070-691 11 75 sodmar@gmail.com

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

KOLLA DITT SPAMFILTER! 
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 spamfilter eller också har vi en gammal adress till 
dig och du har glömt att tala om att du har bytt. 

Kontakta medlem@harsfjarden.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.
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ÅHTK – STYRELSEN 2018
Ordförande Claes Andersson 0708-88 75 79

Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43

Vice ordförande Tommy Gustafsson 070-161 40 54

Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16

Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42

Ledamot Stefan Norell 070-997 01 54

Suppleant Lotta Isberg 0730-73 15 35

Suppleant Caroline Sandberg 070-699 62 28

Suppleant Mats Gustafsson 073-543 88 66

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

TENNISSOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR! 
Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för: 
• Seniorer – 150 kr
• Juniorer (f. 2000 eller senare) – 60 kr 
Betalning kan ske via Swish nr 123 645 59 35  
eller via Plusgiro nr 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 – 16.

Tider bokas och betalas hos Handlar’n, butiken 
på torget. Betala i första hand med Swish och kon-
tanter i andra hand (ta med jämna pengar). Meddela 
vid bokning om du är medlem eller inte. 

Tennisskola 
Vecka 27 kommer det arrangeras tennisskola. 
Anmälan sker på anslagstavlan vid tennisbanorna.

Vi siktar på skolor för barn/ungdomar på fm och 
för vuxna på em/kvällen, exakta tider kommer specifi-
seras längre fram beroende på hur många som anmäler 
sig. Priset för juniorer är 200 kr och för seniorer 250 kr, 
men det krävs att man är medlem i klubben för att 
delta i tennisskolan, vilket kostar 60 kr för juniorer och 
150 kr för seniorer. Det går bra att gå med i klubben 
samtidigt som man anmäler sig till tennisskolan. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln, spelas söndag 1 juli, kl. 9.30. Vi samlas 

vid tennisbanorna, ingen föranmälan krävs, alla med-
lemmar är välkomna och är du inte medlem kan med-
lemskap lösas på plats. 

•  Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och junio-
rer, spelas runt månadsskiftet juli/augusti. Det kom-
mer troligtvis att spelas som ett gruppspel i år igen, 
mer info om detta kommer på anslagstavlan och i 
Facebookgruppen. 

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

Inget dricksvatten vid tennisbanorna
Observera att vi i skrivande stund inte kan erbjuda 
dricksvatten vid banorna, utan att ni måste ha med det 
själva. Detta beror på att det gamla sommarvattensys-
temet som bekant är nedlagt. Vi räknar med att få till-
gång till dricksvatten igen under sommaren.

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

Styrelsen i Årsta Havsbads Tennisklubb

VI SES PÅ BANORNA I SOMMAR!
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Vid årsmötet lördagen den 5 maj 2018 valdes styrelse enligt följande: 

Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

ÅHB – STYRELSEN 2017
Ordförande Sten Norin 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 070-73 45 448
Kassör Stefan Johannesson 070-041 64 87
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Kicki Nordell 070-508 65 55

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

Nu startar en ny Bastusäsong!
Vi välkomnar alla boende i Årsta Havsbad att 
tillsammans med oss njuta av härliga bastubad och en 
trevlig samvaro i vår fina bastu.

Den ligger vackert vid stora badstranden, Kom 
och gör oss sällskap med ett bastubad och ett dopp i 
Hårsfjärden!!!

Under 2018–2019 Sommar/Vinter gäller  
nedanstående badtider.
2 juni – 1 september
Damer: Måndag 17.00-18.00
  Torsdagar 17.00-18.00 
Herrar: Onsdag 17.00-18.00
  Lördagar 17.00-18.00

8 September – 27 Oktober 2018 
Damer: Lördagar 15.00-16.00
Herrar: Lördagar 16.00 –1700 

November – Febr. 2018 – 2019
Herrar
Lördag:10 nov. 13.00-14.00
Lördag 24 nov. 13,00-14,00   
Lördag 15 dec. 13,00-14,00 ( Luciabad)
Måndag 31 dec. 13.00-14.00 (Nyårsbad)
Lördag 26 jan. 13.00-14.00
Lördag 23 febr. 13.00-14.00
Lördag 30 mars 13.00-14.00

6 april – 25 maj
Damer lördag 15.00-16.00
Herrar lördag 16.00-17.00
Fredag 19 april (Långfredagen, ersätter lördag 20 april)

Badtiderna finns också på våra anslagstavlor och 
nere vid bastun samt på hemsidan. Frågor angående 
dambastun under vintern 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. Frågor om uthyrning 
av bastun besvaras av Sören Olsson ÅH 50034380, 
073-9190789.

Väl mött. 

Sten Norin

Ordförande.
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OMAX SCHAKT & BYGG AB

Jag jobbar med att gräva och 
installera LTA-anläggningar för 

kommunalt v/a från gatan till huset, 
även som totalentreprenad för el, rör, 

ombyggnation och renovering.

Thomas Johansson · thomas@omax.nu · www.omax.nu
Innehar F-skattsedel · org nr 556748-0313

070-577 39 68
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I sommar har alla i Årsta Havsbad som så önskar fått 
sitt nya åretruntvatten framdraget till sin fastighet.
DET SKA VI VERKLIGEN FIRA! Men först tidigt 
nästa sommar eftersom ett antal årstabor inte hunnit 
dra in sitt nya VA i sina hus och få det igångsatt 
ännu. Vi återkommer med datum för festen på 
ÅRSTADAGEN i år, den 14 juli.

Årsmötet den 29 april 
Nästan hela vår styrelse blev omvald på vårt års-
möte och fortsätter att arbeta för Årsta Havsbad. Den 
ende som lämnade arbetet är vår webbmaster Conny 
Johansson. Vi tackar honom för ett mycket 
bra arbete och hans upplägg av vår 
hemsida. Till ordförande val-
des även i år Ingwar Åhman-
Eklund, mobil 073-424 6930 
och vår vice ordförande Sten 
Nordell fortsätter. Ny i styrel-
sen är Kjell Grönqvist som tidi-
gare varit med i samfällighetens styrelse. 
Vi har nu fler medlemmar än tidigare. Vi kommer att 
bevaka att alla får möjlighet att ansluta sig till fiber i 
området.

Så skyddar du dig mot inbrott!
Du kommer att bli inbjuden till ett informationsmöte 
med några av villaägarnas jurister om hur du värnar 
dig och din fastighet mot inbrott. Mötet arrangeras i 
slutet av augusti i samarbete med de övriga villaägare-
föreningarna i Haninge. Håll utkik på vår facebook-
grupp och på anslagstavlorna.

Årsta Slott med omgivningar och Årsta Brygga
Arbetet går vidare med att ta fram en plan för att 
utveckla området runt Årsta Slott och mellan slottet 
och Årsta Havsbad. Ett konsortium håller på att bildas 
mellan Fophia konsult, markägarna och kommunen. 
Vi bevakar ärendet för att planen ska utformas på ett 
sätt som är till nytta och glädje för oss i Årsta Havsbad. 
Vi behöver mer social och kommersiell service i 
Årstaomådet. Kommunen räknar med att luncherna 
ska komma igång på Årsta Slott senast till midsommar. 
Vänthallen vid Årsta brygga kommer att komma igång 
under året och förläggas mellan grillbaren och fjärden. 
Skärgårdsstiftelsen blir byggherre men hallen betalas 

av kommunen. Vi arbetar för att det ska få uppföras 
små faluröda bodar vid bryggan med försäljning av 
typiska skärgårdsprodukter.

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 ord-
förande: ingwar@arstahavsbad.org. Besök gärna vår 
hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell informa-
tion om styrelsens sammansättning med mera eller vår 

sida på FACEBOOK där du kan föra 
en aktuell dialog med vår styrelse och 
andra medlemmar, 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, mail, telefon och full-
ständig 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 
395 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 önskar alla en varm och solig sommar i ett Årsta 
Havsbad med många nya fina skärgårdshus!

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening – 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

I SOMMAR GLÄDS VI ÅT VÅRT NYA ÅRETRUNTVATTEN!
VI FIRAR DET MED EN STOR VATTENFEST NÄSTA ÅR!
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ÅRSTASTUGAN I VÄRLDEN
Känd stuga….
Vår lilla stuga har under sina 19 år som sportstugemu-
seum väckt intresse och dragit till sig uppmärksamhet 
både från media och från s.k. kändisar. Dagspress och 
fackpress har kommit på besök och skrivit reportage. 

Dagens Nyheter har haft artiklar om stugan i sina 
spalter. Efter ett större reportage om Sportstugan år 
2004 i lokaltidningen Mitt i Haninge, ringde en man 
från Botkyrka och ville köpa stugan, i tron att repor-
taget var en mäklarannons! Han blev besviken att den 
charmiga lilla stugan inte var till salu. År 2003 hade 
tidskriften Allt om fritidshus en flersidig artikel om stu-
gan och Årsta Havsbad. Tidskriften Skärgården skrev 
år 2013 om stugan.

I boken Hemma som Uve Snidare gav ut år 2000 
om 1900-talets arkitektur och heminredningsstil, finns 
vår stuga med i text och bild.

Boken Älskade fritidshus kom ut 2002. Journalisten 
Johan Tell kåserar om svenskarnas längtan efter ett eget 
sommarnöje. Årsta Havsbad och Årstastugan är goda 
exempel på denna företeelse.

TV har också gjort stugan känd över riket. I pro-
grammet Sommartorpet gjorde journalisten Bella Linde 
ett reportage från Årstastugan år 2003. Inspelningen 
skedde på den vinterns sista snöstorm den första april.

Jag huttrade när jag blev intervjuad i den kalla stu-
gan endast klädd sommarkläder. Programmet skulle ju 
gå i juni, och då dög inga vinterkläder.

I april 2010 hade journalisten Martin Wanngård ett 
inslag om Årsta Havsbad i TV-programmet Go’kväll, 

En levande bild av sommarnöjet för 89 år sedan

Historieätarna tar ett stilla parti krocket  mellan tagningarna

Trädgårdsvård
Trädgårdssällskapet ser som vanligt till att plantor och 
buskar prunkar i sportstugeträdgården under somma-
ren. Plantor har valts för att spegla 1930-talets popu-
lära rabattväxter. I ett litet stenparti växer några då 
vanliga kryddväxter.

Ungdomslaget sköter om gräsmattan, grusgången 
och buskarna vid staketet så att allt ser prydligt ut. 
Stugvärdarna tackar så mycket!

Öppet hus
Stugägareföreningen inbjuder till sedvanligt firande 
på midsommarafton fredagen den 22 juni. Då blir det 
Öppet hus i stugan, liksom på Årstadagen lördagen 
den 14 juli.

Konst- och kulturföreningen arrangerar 
Höstmarknad lördagen den 1 september (se förening-
ens eget program). I samband därmed planerar vi att 
hålla stugan tillgänglig för besökare.

Boka en egen visning !
I övrigt visas stugan efter överenskommelse med 
undertecknade stugvärdar. Kanske får du några gäster 
under sommaren, som du vill bjuda på något utöver 
grillning, bad och promenad? Ring oss för att höra om 
vi kan komma överens om dag och tid, så att dina gäs-
ter kanske kan få något extra att berätta när de kom-
mer hem igen. 

Välkomna till trettiotalet !
Richard Roosvall, telefon 0709-62 45 64

Gun Carlborg, telefon 0739-07 06 88.
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med ett besök i min egen stuga 
och i Sportstugemuséet. Besöket 
i den senare kom tyvärr inte med 
i sändningen.

År 2014 var det dags igen 
för TV. Då spelades en del av 
programserien Historieätarna 
in med Erik Haag och Lotta 
Lundgren. Man hade då kommit 
fram till 1930-talets husmans-
kost. Den ”tidstypiska maten” 
tillagades på ett föga tidstypiskt 
sätt på en engångsgrill ute på tor-
get, men avåts i trettiotalskläder 
och i trettiotalsmiljö.

….och kända gäster
Kända personer har besökt 
 stugan under åren. Radio-
programmet Trädgårds dags 
 sändes i augusti 2001 från 
 dansbanan i Årsta Havsbad. 
De ”trätande” programledarna 
Ulf Schenkmanis och Lars-Erik 
Samuelson bjöds efteråt på kaffe 
med dopp i Årstastugan.

Allsång på stranden led-
des i augusti 2009 på vår dans-
bana av Bosse ”Nygammalt” 
Larsson, med ackompanjemang 
på dragspel av Lasse Olsson. 
Efteråt besökte de stugan, där 
Bosse ritade av sig själv i gästbo-
ken, och Lasse kunde se sig själv 
som ung på affischen om dans 
till Nisse Stenqvists trio från 
1950-talet.

Till Årstadagen 2004 dök 
självaste Sven Wallander med 
fru Eivor upp för att celebrera 
Årsta Havsbads 75-årsjubileum. 
Nja, inte på riktigt, det var skå-
despelarna Krister Mandorff och 
Lena Holmgren från VIF-Revyn 
som gestaltade sommarstadens 
grundare.

Snart 90-årsjubileum
År 2019 fyller Årsta Havsbad 
och Sportstugan 90 år. Jubileet 
kommer säkerligen att upp-
märksammas under nästa som-
mar. Vår gamla sportstuga står 
där, beredd att ta emot alla som ”Trädgårdsmästaren” Ulf Schenkmanis skriver i gästboken

Fotograf Robert Reinholdsson och journalisten Bella Linde från SVT den första april 2003

”Herr och fru Sven Wallander” med famnen full av stugritningar

Fortsätter på nästa uppslag
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är intresserade av hur fritiden kunde te sig förr och hur 
sportstugerörelsen började. En kulturgärning – som 
emellertid inte har K-märkts.

Däremot har ett antal privatägda stugor i Årsta 
Havsbad K-märkts. Privatpersoner åläggs därmed 
uppgiften att på egen bekostnad upplåta sin egen-
dom till allmän beskådan, vilket både begränsar ägar-
nas möjligheter att bruka och förändra sina stugor, och 

allmänhetens möjlighet till historiska studier. En upp-
gift som faktiskt mycket väl tillgodoses med den muse-
istuga som finns, vilken är i ursprungligt skick både 
vad gäller byggnad och inredning, och som inte har 
någon annan uppgift än att fritt stå till allmänhetens 
förfogande för studier.

Välkomna alltså att titta in i 1930-talet !
Text och foto: Richard Roosvall 

Bosse ”Nygammalt” Larsson med dragspelaren Lasse Olsson. Den senare 
syns även som yngre på affischen för Nisse Stenqvists trio från 1950-talet

Bosse Larsson och Lasse Olsson så som 
de framställde sig själva i gästboken

HANINGE INLEDER LÅNGSIKTIGT SAMARBETE  
MED PETER FORSBERGS BOLAG

Haninge kommun är inne i en intensiv period av till-
växt. Kommunen växer och ett av de långsiktiga målen 
är att kommunens olika delar ska utvecklas på ett lång-
siktigt och hållbart sätt för både människor och miljö. 

Haninge kommun går nu in i två olika projekt 
tillsammans med samarbetspartner Fopha Invest som 
ägs och drivs av sportprofilen Peter "Foppa" Forsberg.

Haninge kommun ska tillsammans med Peter 
Forsbergs bolag utveckla Torvallaområdet, öster 
om Haninge centrum till en stadsdel med en tydlig 
idrotts-, kultur- och evenemangsprofil. Visionen 
innebär att Torvalla blir ett välkomnande och livfullt 
evenemangs- och rekreationsområde med närhet 
till skolor, möjligheter till olika sportaktiviteter, 

kultur och umgänge. Avtalet ger också 
företaget option på byggande av nya 
bostäder i Torvalla i samarbete med andra 
fastighetsbolag.

Samarbetet med Peter Forsberg och hans 
företag kring Torvallaområdet har växt fram 
som en fortsättning på det avtal om samar-
bete som träffades mellan Haninge kommun 
och Peter Forsbergs företag för ett år sedan 
om utvecklingen av Årsta. Kommunens 
framtidsvision för Årsta slott är att ge 
Haningeborna och andra besökare tillgång 
till natur- och kulturnära rekreation med till-

fällen för picknick, bad, golf eller andra fritidsaktivi-
teter, liksom möjlighet till övernattning. Precis som i 
Torvalla ger avtalet Fopha Invest option på byggande 
av bostäder i ett område norr om Årsta havsbad, under 
förutsättning att en överenskommelse träffas med de 
lokala markägarna.

De båda satsningarna kommer att väga tungt för 
Haninges kommande utveckling. Rent konkret kom-
mer samarbetet med Fopha Invest att innebära att Årsta 
utvecklas långsiktigt, något som förut varit en svår ekva-
tion och det rimmar också med kommunens strategi för 
framtiden och hur kommunen ska se ut 2030; en aktiv 
och engagerad kommun med 105 000 invånare.

Saxat från Haninge kommuns hemsida
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HÄNDER I HÖRNET
Liselott Nilsson till vänster och Lena Winzéll till höger 
är två kvinnor med flitiga händer, som nu startat 
”Händer i hörnet”. En ny butik vid vårt torg med alle-
handa innehåll. Dessa kvinnor gör bl a olika presen-
ter i olika tekniker. Mycket brodyr blir det och även på 
beställning. Det kan vara monogram/namn på hand-
dukar, kepsar eller annat som årstaborna vill ha.

Just nu är det fler utställare i butiken bl a keramik 
från ”Tjäramik” Anne-Marie Tiilama och luffarslöjd 
av Åsa Sandh. Fler utställare kommer framöver, så det 
är bara att kika in när ni är vid torget.

Under juni-juli-augusti är det öppet onsdagar, 
lördag o söndag mellan kl 11.00 och 15.00.

VÄLKOMNA säger Lena och Liselott! Lycka till 
säger redaktören!
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Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad
Kära medlemmar! Här kommer några goda råd om VA 
för dem som har vattnet avstängt över vintern.

VA under sommaren och vattenmätare:
Om du väljer samordnad påsättning och avstängning 
av vatten genom Haninge kommun (kostar 100 kr per 
år) och vattenmätare som tas om hand av kommunen 
över vintern (kostar 400 kr per år) i samband med att 
vattnet sätts på och stängs av kommer du troligtvis 
billigast undan. Om man inte har vattenmätare måste 
man betala en schablonkostnad för 100 kbm vatten á 
19,04 kr per kbm, vilket förmodligen är mycket mer 
än vad du gör av med.

Vattnet kommer att vara i gång ungefär samma 
tider som vårt sommarvatten brukat vara på. 
Kommunen gör sitt arbete under 1 vecka på våren och 
på hösten. Man måste meddela kommunen vilken typ 
av abonnemang man väljer.

Minska energiförbrukning och kostnad:
Haninge kommun kräver att spillvattenledningen 
mellan LTA pumpbrunn och förbindelsepunkt 
på tomten ligger frostfritt året om. Dricksvatten-
ledningen är helt fastighetsägarens egen sak. För några 
av oss ligger båda på frostfritt djup, för andra krävs en 
strömsatt värmekabel vintertid. Kommunen har ingen 
ytterligare information om värmekabel. Ledningar och 
värmekabel ligger vanligen i en isolerad låda fylld med 
sand. (Fuktig sand ökar energibehovet för att hålla 

ledningarna varma och än mer med strömmande vat-
ten i lådan.)

Enligt uppgift har alla fabrikat av värmekabel 
ganska lika egenskaper. De är ”självbegränsande”, 
men inte självavstängande. De strävar efter att hålla 
omgivningen vid 20-25 plusgrader. Vid varma årstiden 
bör alltså fastighetsägaren stänga av strömmen till 
kabeln, det räcker med drygt fyra plusgrader.

Det finns inga tvingande regler (ibland dock infor-
mation från försäljaren av värmekabel) för  entrepre-
nörer att en termostat (mest effektivt), termometer 
eller annan anordning, skall installeras för att kunna 
hålla VA-ledningarnas temperatur strax över nödvän-
diga fyra plusgrader. Detta alltså för att minska ener-
giförbrukning och kostnad. En termostat stänger av 
strömmen helt då det inte är risk för frysning – man 
behöver inte göra det själv. Utan anordning för tempe-
raturreglering kan en värmekabel dra 20–45  Watt per 
meter. Ständigt påsatt under sammanlagt tre måna-
der för närvarande till en kostnad av drygt 100 kr per 
meter. (Bertil Lindborg och Lars-Otto Frick)

Medlemsmöte i föreningsgården söndag 1 juli  kl 15.
Diskussion om vad som är viktigt att bevara i Årsta 
Havsbad. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. 

Årsmöte i föreningsgården söndag 29 juli kl 15.
Välkomna på mötena och som ny medlem (ingen 
medlemsavgift). TREVLIG SOMMAR

Karin Marcus, ordförande

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus Hopparstigen 7 karmar@telia.com 070-776 0717

Ledamot Carsten Palmaer Utsiktsvägen 10 carsten.palmaer@gmail.com 073-340 1958

Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad, c/o Marcus, Lindvallsplan 6 2 tr, 117 36 Stockholm 
För att bli medlem eller få mer information: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se
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Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

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

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

Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom

El, VVS, Platt och Plåt

Välkommen att boka boende på Horsfjärdens Vandrarhem!  
Vi är ett familjeägt vandrarhem som har öppet året runt. Här finner Ni 
extra rummen Ni saknar eller en miniweekend på hemmaplan.  
Ni hittar oss vid hål 13 på HaningeStrand GK vid Årsta Säteri.

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

· Toa/dusch i korridor
· WiFi

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

· Bastu
· Bra parkeringsmöjligheter

Hjärtligt välkomna med Er bokning!
070-497 12 67 ·  www.horsfjarden.se
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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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ÖPPETTIDER
Under högsäsong, juni, juli och augusti, är  
restaurangen öppen varje dag från kl 11.00

Resten av året är det öppet fredag, lördag och söndag
Bordsbeställning på telefon 08-500 34 888

VÄLKOMNA!

RESTAURANG HORSFJÄRDEN
Torget i Årsta Havsbad

ÅRSTA HAVSBADS LIVS HANDLAR’N
Torget i Årsta Havsbad

ÖPPETTIDER

Under högsäsong, juni, juli och augusti, är  
butiken öppen dagligen från kl 9.00 –19.00 (20.00)

Under september håller butiken öppet  
varje helg och även soliga dagar

Telefon 08-500 34 850
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Välkommen till en ny säsong med Konst & 
Kulturföreningen. I år har föreningen varit igång i
5 år och det tänkte vi uppmärksamma i samband med 
någon av våra aktiviteter.

Aktiviteter 2018
3  I Strindbergs fotspår lördag 2 juni. Vi gör en utflykt 

till Kymendö där vi bl a besöker Strindbergs skrivar-
stuga. (Aktiviteten har ägt rum vid tiden för utskick 
av Årsta Havsbladet.)

3  Årsmöte torsdag 7 juni kl 18–19 i Föreningsgården. 
Vi bjuder på kaffe och kaka.

3  Betonggjutningskurs lördag 9 juni kl 13–16, 
Skogsråstigen 3. Fortsättningskurs. Vi skapar träd-
gårdslampor i betong. Ledare Caprice Bäck, minst 
7, max 15 deltagare. Kostnad 200 kr, inkl mate-
rial och fika. Samarrangemang med Årsta Havsbads 
Trädgårdssällskap.

3  Konstfrossa söndag 17 juni kl 13–16 i 
Föreningsgården. Här visas och säljs konst och 
konsthantverk. Kaffe med dopp (25 kr). 

3  Örtkurs torsdag 9 augusti kl 14 i Föreningsgården. 
Vi får lära oss tillverka örtsalvor, egna schampon 
och deodoranter. Anmälan till Lotta Helsdotter 
(elva.johansson@hotmail.com) senast 5 augusti. Max 
20 deltagare. Kostnad 50 kr som betalas på plats. Kaffe 
med hembakat (20 kr). Samarrangemang med Årsta 
Havsbads Trädgårdssällskap.

3  Silverpläteringskurs lördag 25 augusti kl 13–16 i 
Föreningsgården. Vi pläterar med silverark på olika 
saker, t ex ramar, smycken, stenar som ni själva tar med. 
Ledare Caprice Bäck, minst 10, max 15 deltagare. 
Kostnad 350 kr, inkl material (5 ark 12x12 cm) och fika.

3  Höstmarknad lördag 1 september kl 11–15 på 
Torget. Liv och rörelse blir det på Torget med för-
säljning av frukt, grönsaker, inläggningar, honung, 
bröd, konst och konsthantverk m m samt ström-
mingsmackor, korv, kaffe/te med hembakat.

3  Julmarknad lördag 1 december kl 11–15 på Torget. 
Här blir det härlig julkänsla med eldkorgar, glögg, 
fika, strömmingsmackor, korv, konst, konsthant-
verk, fina julklappar, julblommor och besök av tom-
ten själv så klart.

Du anmäler dig till våra aktiviteter på: 
arstakonst@gmail.com

Medlemskap och kontakt
Blir du medlem får du information per mejl. Vi infor-
merar också på anslagstavlorna i området, på vår hem-
sida konstkultur.wordpress.com samt på Facebook. 

Medlemsavgiften är fortfarande väldigt låg, endast 
100 kr/år och du kan betala till bankgiro 512-3419. 
Ange namn, e-postadress eller telefonnummer. 

Kontakta oss gärna på arstakonst@gmail.com.  
Du kan också ringa vår ordförande eller kassör. 

ÅHKK – STYRELSEN 2018
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28
Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Ledamot Kickie Bäck
För mer information: konstkultur.wordpress.com  
Kontakt: arstakonst@gmail.com
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Vi är ett behörigt företag som arbetar med 
elinstallationer i fastigheter med bl.a LTA arbeten, 

framdragning av kraft mellan mätarutrustning och 
elcentral samt andra elarbeten.

Vi installerar, testar även jordfelsbrytare för ökad 
personsäkerhet samt belysning och elvärme m.m.

Vi hjälper till med prisförslag  
genom ett personligt platsbesök.

Tänk på att utnyttja rot-avdrag om möjlighet finns.

ELARBETEN I  
ÅRSTA HAVSBAD 2018

Under 2018 utför vi elarbeten inom 
Årsta Havsbad.

Kontakta oss!

REGMO Elektriska 
Telefon 0708-413 943

Tenorvägen 38,142 42 Skogås 
E-post: info@regmo.se



29

Vad är Trygve?
Med Trygve i din telefon eller dator kan vi tillsammans förebygga 
brott, sprida information, rapportera saker som behöver fixas och 
hjälpa varandra vid en eventuell nödsituation. 

Med en ”push notis” i telefonen kan viktig information spridas 
direkt och man ser på kartan var händelsen sker. 
Hur kommer du med i vår grupp?

•  För dig med Android eller iPhone: Sök på “Trygve” i App Store 
eller Google Play och ladda ned appen. 

•  På en dator eller Windows telefon så går du till www.trygve.se 

•  Gå med i vår områdesgrupp:  Årsta Havsbad Grannar

Vad ska vi göra i Trygve?
I gruppen samverkar vi i om allt som är 
relaterat till vår trygghet, t.ex.:

•  Förebygga brott genom att hålla varandra 
informerade om misstänkta bilar, 
dörrknackare eller misstänkt beteende.

•  Larma om pågående brott för att störa 
eller samla vittnesuppgifter 

•  Larma om brand eller annan fara - alla 
kan vi göra något! 

•  Annat som t.ex. elavbrott eller olyckor 
kan vi rapportera i Trygve

Vi som informerar om detta är: Monica Thestrup, Owe Lauffs och Björn Larsson
För mer information och hjälp att komma igång, besök www.trygve.se

Trygve i  
Årsta Havsbad
Nu börjar vi med digital samverkan för ökad trivsel och trygghet
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Nu är sommaren här och nu kör vi! 
Sommaren har kick-startat och även våra aktiviteter. 
VI har redan hunnit avverka valborgsmässoafton och 
två MusikQuiz. 

På grund av sabotage kommer vi endast att annon-
sera på föreningens anslagstavla på Torget,  på vår 
hemsida, www.ahstugagareforening.se och på vår 
Facebookgrupp, Årsta Havsbads Stugägareförening 
samt att alla får sitt exemplar av denna tidning.

Årstalotten
Årstalotten kom till för att bidra till vår simskola, som 
är en mycket kostsam men väl så viktig aktivitet här i 
Årsta Havsbad. 

Lotterna kommer att finnas till försäljning under 
våra aktiviteter och dragning sker på Årstadagen den 
14 juli 13:00 på Dansbanan. Priset för lotterna är 30 
SEK styck eller 4 st för 100 SEK.

Självklart vinner man otroligt fina priser! 

Torsdagen den 21/6 kl 19:00 på dansbanan
Kom och hjälp oss att klä midsommarstången riktigt fin. 

Ta med så mång ablommor blommor ni bara kan så 
att vi får den finaste midsommarstängen någonsin.

Midsommarafton fredagen den 22/6 11:00-14:00 på 
dansbanan
Samling på Torget kl 11:00 för gemensam vandring 
ner till dansbanan med Söderringens folkdansare och 
årets fanbärare som är familjerna Linde och Pettersson, 
som är 2017 års hedersmedlemmar. De kommer även 
få motta sin utmärkelse på scenen.

Nere vid dansbanan är bunkrarna och cafét öppna 
med försäljning av korv, fika, lotterier, fiskdamm, bal-
longer, sockervadd, popcorn, chokladhjul mm.

Dans och lek kring stången sker när vi kommit ner 
till dansbanan samt vid 12:00 och 13:00. 

OBS! Det är cirkatider för dansen kring stången.
Midsommarfesten fortsätter med dans till orkestern 

Partycovers på dansbanan från 20:00 till 23.00. I förra 
numret av denna tidning efterlyste vi funktinärer till 
dansen på kvällen och vi har inte fått en enda frivillig:

Detta innebär att vi kommer att behöva ställa in 

kvällens tillställning om vi inte får några som vill ställa 
upp. Hör av er till Annette Sandberg 070-836 63 00.
Söndagen den 24/6 kl 13.00 på Dansbanan 
Inskrivningsdag för:
• Simskolan
• Mr. Dannymans Trolleriskola
• Showdansen
OBS! Endast kontant betalning och gärna jämna 
pengar eller Swish. 

Simskolan
Simskolan anordnas som tidigare år i samarbete med 
Södertörns Simsällskap. Simlärare kommer att finnas 
på plats under inskrivningen för frågor och hjälpa till 
så att man hamnar i rätt klass. 

Simskolan kommer att pågå under två perioder,  
period 1 under veckor 28 & 29 och period 2 under 
veckor 30 & 31.

Priser
Simskola: 650 SEK för en period och 1200 SEK för 
två perioder.
Märkestagning: 300 SEK för en period och 500 SEK 
för två perioder.

Bagarstugan för barn & ungdomar onsdagen den 25 
juli 11:00-16:00
Precis som förra året hålls det Bagarstuga för barn och 
ungdomar 9-15 år i Föreningsgården. 20 platser finns 
och det är först till kvarn gäller. Kostanden är 80 SEK 
per deltagare och då ingår lunch. Anmälan görs till 
Marina Kårström på nummer 0708-82 44 42.

Mr. Dannymans Trolleriskola tisdagen den 31 juli 13:00
Du som är mellan 8-12 år och alltid velat lära dig trol-
leritrick. Nu har du chansen att testa! 

Trollkarlen Mr. Dannyman besök Årsta Havsbad 
än en gång och denna gången med sin Trolleriskola. 

VI håller på 2 gånger i 45 minuter med fikapaus. 
Kostnad 100 SEK och då ingår kurs och fika. Meddela 
eventuella allergier. Anmälan är bindande och sker på 
vår inskrivningsdag, söndagen den 24/6 kl 13.00 på 
Dansbanan 
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KONTAKTPERSONER I 
STYRELSEN 2018

Anette Sandberg Ordförande 070-836 63 00
Michael Johansson Sekreterare 0735-112 555
Susanne Brandefalk Ledamot 076-1035757

Showdans för barn och ungdomar 26 & 29/7, 2 & 3/8 15:00
I samarbete med Eva och Per Hållnissa bjuder vi in till 
kurs i showdans som hålls på dansbanan av Annika 
Metsä som är danspedagog. Kostnaden är 100 SEK per 
deltagare och man ska vara mellan 8-15 år. 

Simskoleavslutningen och Barnens dag den 4 augusti
Vi startar Barnens dag med simskoleavlutning vid 
stranden och därefter fortsätter vi vid dansbanan med 
bl.a. AyaBayaband, uppvisning av Årsta Havsbads 
Showdans grupp och uppvisning av Mr. Dannymans 
Trolleriskola. 

Just nu planerar vi in en repris av förra årets popu-
lära buggkurs. Då vi i skrivande stund inte fastställt 
tid och dag, ber vi er som är intresserade hålla utkik på 
våra forum för mer information.

För våra övriga aktiviteter, titta i vårt kalendarium.  

Våra kontaktvägar
Om ni har frågor och önskar komma i kontakt med 
föreningen hänvisar vi till vår Facebook-sida, vår hem-
sida och vår mailadress. Vi kan inte bevaka andra 
forum på Facebook eller på nätet.

Vi efterlyser funktionärer!
Att hjälpa till någon timme på en aktivitet betyder inte 
att du sitter i möten eller deltar i något styrelsearbete.

Vi behöver hjälp med tex: att plocka fram till akti-
viteter, bygga tält, sälja lotter, sälja korv, café, plocka 
bort och städa efter aktivitet.

Anmäl dig till Annette Sandberg 0708-366 300 
eller annette.sandberg@outlook.com

Sommarjobba på våra aktiviteter!
Som barn och ungdom har du möjlighet att jobba på 
våra arrangemang. Kravet är att du fyllt 15 år och anmä-
lan gör du till Susanne Brandefalk på 076-1035757.

Sponsorer 
Vi behöver sponsorer till våra lotterivinster i Årsta-
lotteriet. Har du tips eller kan du med ditt företag bidra, 
hör av dig till Maine Grönquist på 070-355 86 09.

21 juni Torsdag 19:00 Klä midsommarstången – Dansbanan

22 juni Fredag 11:00-14:00 Midsommarfirande – Dansbanan

24 juni Söndag 13:00 Inskrivning simskolan – Dansbanan

27 juni Onsdag 19.00
Boule – Fotbollsplan idrottsvägen/
badvägen

4 juli Onsdag 19.00
Boule – Fotbollsplan idrottsvägen/
badvägen

5 juli Torsdag 19:00 Hej hoj – Torget

11 juli Onsdag 19.00
Boule – Fotbollsplan idrottsvägen/
badvägen

14 juli Lördag 9:00-13:00 Årstadagen

16 juli Måndag 19:00 Tipspromenad – Torget

18 juli Onsdag 19.00
Boule – Fotbollsplan idrottsvägen/
badvägen

19 juli Torsdag 19:00 Hej hoj – Torget

21 juli Lördag 10:00 Årstamaran – Torget

25 juli Onsdag 11:00-16:00
Bagarstuga för barn & ungdomar – 
Föreningsgården

25 juli Onsdag 19.00
Bouleavslutning – Fotbollsplan 
idrottsvägen/badvägen

26 juli Torsdag 15:00
Showdanskurs för barn & ungdomar* 
– Dansbanan

26 juli Torsdag 18:00-19:00 Simborgarafton – Stranden

29 juli Söndag 15:00
Showdanskurs för barn & ungdomar* 
– Dansbanan

30 juli Måndag 19:00 Tipspromenad – Torget

31 juli Tisdag 13:00
Mr. Dannymans trolleriskola för barn & 
ungdomar* – Föreningsgården

2 aug Torsdag 15:00
Showdanskurs för barn & ungdomar* 
– Dansbanan

3 aug Torsdag 15:00
Showdanskurs för barn & ungdomar* 
– Dansbanan

4 aug Lördag Barnens Dag med Simskoleavslutning

aug aug Lördag 14:00 Musikquiz på stranden

18 aug Lördag 19:00-23:00 Sommaravslutning med kräftpicknick

7 okt Söndag 13:00 Årsmöte

*  Bindande föranmälan görs och betalas vid inskrivningen till simskolan 24/6 13:00 i 
Föreningsgården.

OBS! Tider, eventuella förändringar och inställda evenemang annonseras på vår 
hemsida, www.ahstugagareforening.se och på vår Facebookgrupp, Årsta Havsbads 
Stugägareförening.

Vi i styrelsen önskar  
er en härlig  

sommarsäsong 2018! 
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Välkomna till trädgårdsåret 2018! 
Som vanligt bjuder vi på en blandning av olika aktivite-
ter. Det börjar med en fågelskådning med trädgårdsper-
spektiv och slutar i höst med ett föredrag om komposte-
ring, se mer i programmet nedan. Du behöver inte vara 
medlem för att delta i våra aktiviteter, alla är välkomna. 

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

I händelse av att aktiviteter tillkommer/ändras eller 
måste ställas in (t.ex. vid dåligt väder) så är det på hem-
sidan och på vår Facebookgrupp informationen kom-
mer att lämnas, så håll utkik! 

Alla aktiviteter kommer även 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 2018 
❀  Torsdagen den 10 maj. Fågelskådning med träd-

gårdsperspektiv under ledning av Paulo Bartoletti. 
Samling kl. 6 på morgonen utanför båtsällskapets 
lokal i Karlslund. Paulo berättar om de fåglar vi ser 
och om vad man kan göra för att fåglar ska trivas i 
våra trädgårdar.

❀  Söndagen den 20 maj kl. 14 Lotta Helsdotter hål-
ler föredrag i föreningsgården om ”Hur kretsloppar 
vi vatten i trädgården”. Kaffe med hembakat (20 kr) 
kommer att finnas.  

❀  Lördagen den 9 juni kl. 13-16. Betonggjutningskurs 
i samverkan med Konst & Kulturföreningen under 
ledning av Caprice Bäck.  Minst 7, max 15 delta-
gare. Kostnad 200 kr inkl. fika och material. Plats: 
Skogsråstigen 3. 

❀  Lördagen den 16 juni kl. 10-13. Vi säljer tomat-
plantor och blommor vid Torget. 

❀  Söndagen den 1 juli. Vi besöker en av de 100-tals 
trädgårdar, varav många privata, som är öppna 
den dagen. För trädgårdsintresserade är det här en 
av årets mest unika trädgårdsdagar, ”Tusen träd-
gårdar”, där en av arrangörerna är Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Tid och plats meddelas senare. 

❀  Torsdagen den 5 juli kl. 12. Fjärilsvandring ledd 
av Catarina Johansson. Samling vid museistugan, 
Torget kl. 12.

❀  Lördagen den 14 juli kl. 9-13  (Årstadagen) säljer 
vi lotter vid dansbanan. Vi säljer även en del blom-
mor 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 plan-
tor som gallrats 
bort från rabatten. 
Därigenom stödjer 
ni vår verksamhet.

❀  Onsdagen den 1 
augusti. Trädgårds-
vandring följd av 
matlagning av 
hemodlade grönsa-
ker. Inleds kl. 12 med trädgårdsvandringen i Ingrid 
Perssons trädgård, Vår Bostads väg 5. Därefter för-
flyttar vi oss till föreningsgården där vi lär oss tillaga 
de grönsaker som vi delvis plockar i Ingrids trädgård. 
Max 15 deltagare. Anmälan senast 20 juli till Birger 
Sjögren: birger.tsk@arstahavsbad.info. Kursavgift 
(självkostnad) ca 50 kr, betalning sker på plats.

❀  Torsdagen den 9 augusti kl.14. Örtsalvekurs i för-
eningsgården. Vi får lära oss tillverka örtsalvor, 
egna schampon och deodoranter. Anmälan till 
Lotta Helsdotter (elva.johansson@hotmail.com) 
senast 5 augusti. Max deltagarantal 20 personer. 
Samarrangemang med Årsta Havsbads Konst & 
Kulturförening. Max deltagarantal 20 personer. 
Avgift: ca 50 kr som betalas på plats. Kaffe med 
hembakat (20 kr) kommer att finnas. 

❀  Söndagen den 26 augusti kl. 14 äger vårt årsmöte 
rum i föreningsgården. Vi bjuder på kaffe och hem-
bakat. Efter mötet håller Jean-Pierre ett föredrag på 
temat ”Trädgårdens historia”.

❀  September, tidpunkt meddelas senare. Föredrag i 
föreningsgården om olika sätt att kompostera som 
t.ex. bokashi.

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

STYRELSEN 2017–2018
Ordförande Lotta Helsdotter 076-059 34 45
Kassör Catarina Johansson 070-612 44 45
Sekreterare Birger Sjögren 073-982 05 28
Ledamot Maria Hallnér 08-500 34 580
Ledamot Anna-Stina Elfving 076-256 60 06
Ledamot Johanna Teofilusson 072-363 27 44
Ledamot Gunilla Johansson 070-759 95 14
Suppleant Bodil Dahlgren 070-386 53 63
Suppleant Else Roeck Hansen 070-717 40 45
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Utflykt 2017 till Sune Tryggs Handelsträdgård i Tungelsta. Handelsträdgården 
är specialiserad på pelargoner, ett ”måste” att besöka för pelargonälskare

Foto taget vid förra årets kurs i tillverkning av örtsalvor

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 väx-
ter och även rabatt till mässan Nordiska 
Trädgårdar

Läs mer på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida:  
www.tradgard.org som vi är anslutna till. Du kan bli medlem i 
Årsta Havsbads Trädgårds sällskapet genom att till Riksför-
bundet girera in medlemsavgiften 295 kr (plusgiro 1215-3). 
Ange namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt Årsta 
Havsbads Trädgårdssällskap på talongen. Du kan också gå in 
på Riksförbundets hemsida www.tradgard.org/medlem/ och 
anmäla dig där. Är du osäker så ring Lotta Helsdotter eller 
Birger Sjögren, se telefonnummer på styrelselistan.



Vatten
Styrelsen har beslutat 
att vattenkranen på 
expeditionens vägg kommer 
att leverera kommunalt 
vatten året ut.

KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

AVSÄNDARE
Årsta Havsbads Samfällighetsförening 
Box 32, Torget 1 
137 97 Årsta Havsbad

Ansvarsområde Namn Befattning Telefon E-post
Huvudansvarig för verksamheten, Planärenden, anläggningsbeslut, 
stadgar, Kontakt för Trafikverket och kommunen, Underhållsplan,  
Info på hemsidan

Mattias Lindmark Ordförande 073-540 08 08 mattias.lindmark@arsta-havsbad.se

Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster, Försäkringar Christer Reich Kassör 070-581 17 66 christer.reich@arsta-havsbad.se
Protokoll etc, åtgärdslista styrelsen, Info anslagstavlor, 
kontaktperson mot SRV och LMV

Britt-Marie Bengtsson Sekreterare 070-299 24 52 britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se

Dagvatten och diken, Vägar, snöröjning och trappor Ingeman Bengtsson Ledamot 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Mark och park samt Torget, Postboxar o brevlådor Lars Sjöholm Vice ordförande 070-710 57 84 lars.sjoholm@arsta-havsbad.se
Elanläggningar Bo Holmberg Ledamot 073-313 18 13 bo.holmberg@arsta-havsbad.se
Båtbryggor Tille Tsiouras Ledamot 076-349 28 08 tille.tsiouras@arsta-havsbad.se
Badvattenprover, inspektion badbryggor och stränder Per Hållnissa Suppleant 070-339 31 07 per.hallnissa@arsta-havsbad.se
Trafik och parkering Ola Ramqvist Suppleant 070-464 05 91 ola.ramqvist@arsta-havsbad.se
Byggnader Benny Brandefalk Suppleant 070-431 60 88 benny.brandefalk@arsta-havsbad.se
Vägar, diken,  dagvatten, trappor Björn Larsson Suppleant 076-842 83 69 bjorn.larsson@arsta-havsbad.se

E-post: info@arsta-havsbad.se ° Hemsida: arsta-havsbad.se ° Expeditionens öppettider: Onsdagkvällar mellan 18.00 – 19.00 från 13 juni – 8 augusti.
Tillsynsman: Kenneth Breime, mobiltel: 070-594 26 06

Byt gärna telefonnummer med dina 
grannar ifall ditt LTA-larm tjuter 
eller något träd faller på din tomt 
eller grannens.

Det är fastighetsägarens 
skyldighet att hålla rent från 
sly utanför sitt staket både mot 
vägen och dassgången.

Låt gärna en arborist 
titta på era gamla 
träd, så de inte utgör 
en fara för er eller 
era grannar, när 
vinden tar i.

Tänk på att staket och 
murar ska vara minst 10 
cm innanför tomtgränsen 
mot våra vägar, så inget blir 
skadat vid snöröjning eller 
skrapning av vägen.

Hur ser din brevlåda ut inför 
vinterns snö och stormar? Den 
har väl en väl fastsatt skylt 
med namn och adress, så 
brevbäraren slipper gissa sig 
till rätt mottagare?

Det är nu fritt fram att kapa sitt 

vattenrör jäms med marken.


