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Så blev det till sist en stämma om än i sista stund. Sett 
till antalet närvarande samt ombudsröster var det ett 
stort deltagande.

Nu har en ny styrelse fått en diger verksamhetsplan 
att förverkliga på sex månader. En grannlaga uppgift 
men tillsammans med gubbs, arbetsgrupper och andra 
adjungerade personer ska vi göra vårt bästa för att leva 
upp till förväntningarna.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till att förverk
liga verksamhetsplanen genom att se över dina häckar 
och träd. I vägkorsningar får häckarna vara högst 80 
cm 10 meter på var sin sida om hörnet. De häckar 
som inte håller rätt mått anmäls till kommunen. 
Samfälligheten har inte rätt att vidta åtgärder på pri
vat fastighetsmark. Vi har hittills varit förskonade från 
några allvarliga olyckor på grund av för höga häckar 
med de incidenter som skett är tillräckligt allvarliga. 
Samma sak gäller träd vars grenar hänger ut över våra 
vägar.

Tar även tillfället i akt att tacka alla som frivilligt 
betalat in årsavgiften innan vi haft stämmobeslut och 
det har inneburit att vi inte behövt vara oroliga för till
gången på pengar.

Vårt Årsta Havsbad är ett populärt ställe att både bo 
i och besöka. Under 2019 bytte 23 fastigheter ägare och 

hittills i år har 12 fastigheter bytt ägare. Vad gäller besö
kare så kan sommarens dubblerade parkeringsintäk
ter ge en uppfattning om besökstrycket. Under juni till 
augusti har det parkerats 19387 gånger på våra parke
ringar. Om man räknar med tre personer per bil har vi 
haft minst 60.000 besökare. Många besökare kommer 
även med buss. Trots detta stora tryck har våra gubbs 
och sommarjobbare hela sommaren sett till att vi haft 
det städat på stränder och torg – Stort tack till er alla!

Styrelsen kommer att träffa kommunen för att dels 
utvärdera hur sommaren fungerat och framförallt dis
kutera kommande sommar. Vi har ett gammalt avtal 
sedan 1984 som reglerar ett bidrag från kommunen för 
badplatsen och det vill vi ha en förnyad diskussion om.

November börjar med blåst och höga tempera
turer och vi får se om vi får någon vinter framöver. 
Hoppas att ni alla inför den förmodligen kallare tiden 
som nu stundar har kollat av vattenledningar kranar 
mm. Likaså att det inte finns ingångar i din stuga för 
objudna fyrbenta gäster, det kan bli obehagliga över
raskningar när säsongen åter börjar.

Nu stundar jul och nyår om än kanske en annor
lunda form.

ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD OCH 
FRIDFULL JUL SAMT ETT GOTT NYTT ÅR!

Några ord från vår ordförande

Lars Sjöholm
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Styrelsens tillförordnade ordförande Lars Sjöholm hälsade alla välkomna och 
öppnade stämman.

§ 1 Stämmans behöriga utlysande  
Handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive debiterings
längd skickades med post den första veckan i april 2020. Därefter drabbades 
världen av pandemin Covid19 som satte stopp för det planerade årsmötet och 
gjorde så att stämman fick skjutas upp på obestämd tid. Den 6 oktober kunde 
så äntligen kallelsen till dagens stämma den 28 oktober skickas ut till samtliga 
medlemmar. I och med detta beslutades att stämman är behörigen kallad.

§ 2 Val av ordförande till stämman  
LarsErik Blom valdes till ordförande för stämman.

§ 3 Val av sekreterare till stämman  
BrittMarie Bengtsson valdes till sekreterare för stämman.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare samt ytterligare två rösträknare  
Bengt Andersson och LarsOtto Frick utsågs till justerare tillika rösträknare.  
Karin Marcus och Ingrid Persson utsågs till rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd  
Röstlängden godkändes genom 247 röstberättigade fastighetsägare, varav 170 
genom fullmakt.   
På grund av pandemin har man under 2020 rätt att vara ombud för fler än en 
fastighetsägare trots att detta strider mot stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordning  
På grund av pandemin bör mötet hållas så kort som möjligt, helst under två 
timmar. Ordföranden föreslog att paragraferna 10 och 11 samt 20 flyttas till 
2021 års stämma. Föreslogs även att paragraferna 15 och 16 skulle byta plats.  
Stämman biföll förslagen och dagordningen godkändes med dessa ändringar.

§ 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 2019.

§ 10 Framställan från styrelsen  
Framställan från styrelsen flyttas till stämman 2021, se paragraf 6.

§ 11 Motioner från medlemmarna  
Motioner från medlemmar flyttas till stämman 2021, se paragraf 6.

§ 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)  Parameter Revision, 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 
Revision ingår moms. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för 
föreningen på ett separat konto.

På förslag från LarsErik Blom 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 2020 samt 
underhållsplan för 2020 – 2039  
Stämman biföll förslaget.

b)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2020 och fastställa 
att en andel i Ga:1 är 3 690 kr att betalas i sin helhet senast 30 november. 
Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor och byggnader.  
Debiteringslängden 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 57 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 2021 resp 2022)  
Valberedningen har föreslagit nyval av Sten Nordell till ordförande.  
Några medlemmar föreslog att tillförordnad ordförande Lars Sjöholm 
ska väljas till ordförande samt lämnade fram en namninsamling med 
151 namnunderskrifter med önskan om att Lars Sjöholm ska väljas till 
ordförande.  
I och med att två förslag fanns genomfördes omröstning med röstkort, gula 
för egen röst samt blå för ombudsröster. Resultatet blev en överväldigande 
övervikt för Lars Sjöholm varför ingen sluten omröstning behövde 
genomföras. Ragnhild Blomdahl kvarstår som ledamot/kassör fram till 
stämman 2021 

§ 15 Val av ledamöter i styrelsen  
Valberedningen sammankallande Börje Johansson presenterade 
valberedningens förslag. 

 Val av ledamöter för två år  
(= tiden fram till stämman 2021 resp 2022)  
Ordförande Sten Nordell 2 år nyval  
Kassör Ragnhild Blomdahl 1 år kvar  
Ledamot Lars Sjöholm 2 år omval  
Ledamot  Ingman Bengtsson 1 år kvar  
Ledamot  BrittMarie Bengtsson 1 år kvar  
Ledamot Per Hållnissa 2 år nyval   
Ledamot Jens Möllnitz 2 år nyval 

 Stämman beslutade välja följande ledamöter för två år  
(= tiden fram till stämman 2021 resp 2022)  
Ordförande Lars Sjöholm 2 år nyval  
Kassör Ragnhild Blomdahl 1 år kvar  
Ledamot  Ingman Bengtsson 1 år kvar  
Ledamot  BrittMarie Bengtsson 1 år kvar  
Ledamot Per Hållnissa 2 år nyval  
Ledamot Jens Möllnitz 2 år nyval  
Ledamot Ingela Dahlin 2 år nyval

§ 17 Val av suppleanter för en tid av ett år  
Valberedningens förslag:  
Suppleant Tommie Tvedahl nyval  
Suppleant Ola Rahmqvist omval  
Suppleant Benny Brandefalk omval  
Suppleant Björn Larson omval  

PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Onsdagen 28 oktober 2020, Quality Winn Hotel Handen
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På Stämman den 28 oktober deltog 77 medlem-
mar med rösträtt. Uppskattat antalet närvarande 
knappt 100 personer och antalet ombudsfullmak-
ter uppgick till 170 stycken.

  Då Ola Rahmqvist, Benny Brandefalk och Björn Larsson, efter det att 
valberedningens förslag lämnats, avböjt att fortsätta med styrelsearbetet 
föreslogs följande:  
Suppleant Tommie Tvedahl nyval  
Suppleant Salan Ahlgren nyval  
Suppleant Stefan Olsson nyval  
Stämman beslutade att välja Tommie Tvedahl, Salan Ahlgren och Stefan 
Olsson till suppleanter. Suppleanterna inträder i denna ordning.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad  
revisionsbyrå för ett år  
Ordinarie revisor Laila Höckne 1 år nyval  
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 avsäger sig sitt uppdrag.  
Stämman beslutade nyval av Marianne Rocklind, Kent Melander, Bo 
Hellberg och Göran Johansson. Sammankallande är Marianne Rocklind.

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.  
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 
anslagstavlan vid expeditionen senast 11 november. Dessutom kommer 
stämmoprotokollet att redovisas i sommarnumret av Havsbladet.

§ 22 Stämman avslutades av ordföranden Lars-Erik Blom varefter Lars 
Sjöholm tackade avgående styrelsemedlemmarna Ola Ramqvist, Bo 
Holmberg samt redaktören för Havsbladet Marianne Rocklind som 
avgick i våras. Lars hälsade också nya ledamöter och suppleanter 
välkomna.

Vid protokollet

BrittMarie Bengtsson

Justeras:

Bengt Andersson   LarsOtto Frick

Fo
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Vägar
Underhåll av vägarna pågår ständigt och ofta med 
hjälp av gubbsen. Potthål lagas, vägarna hyvlas och 
saltas. En konsult har anlitats för genomgång av väg
beståndet för att få en helhetsbedömning av skicket. 
En del åtgärder behöver utföras men i sin helhet anses 
vägarna vara bra.

Inför vintern kommer snökäppar att sättas ut. I 
samband med detta tas farthinder tillfälligt bort.

Ingeman Bengtsson

Dagvatten
Under oktober månadgenomfördes fotograferig av 
dagvattenbrunnarna som är över hundra till antalet. 
Drönaren lög fram och tillbaka för att få med bilder på 
de rödmålade kryssen som märkte ut brunnarna inför 
fotograferingen.

Resultatet blir en karta med platskoordinater vil
ket underlägttar arbetet när brunnarna ska rensas och 
sköljas. Ingeman Bengtsson

Finansiering av östra badbryggan
Vid bygget av den nya hopptornsbryggan i Badparken 
lyckades vi knyta an ett antal sponsorer. Den inre 
delen av den östra bryggan är väldigt sliten och planen 
är att byta ut bryggan. 

Styrelsen har varit i kontakt med Sarah Sjöströms 
agent och hon låter meddela att Sarah ställer upp som 
fadder för detta projekt.

Om ni har någon personlig kontakt på ett företag 
som kan vara intresserade av att teckna ett sponsoravtal 
med Årsta Havsbad och på så vis få exponera sitt före
tagsnamn i en fin miljö och i ett samhällsnyttigt pro
jekt som främjar simkunnighet och vattenvana kon
takta gärna styrelsen via epost info@arstahavsbad.se 
för mer information Per Hållnissa

Dykolyckan och dess efterverkningar
Den 25 juni inträffade en dykolyka från svikten vid 
nya badbryggan och personen och fick uppsöka sjuk
hus och det konstaterades att hen fått en hjärnskak
ning. Styrelsen var i kontakt med familjen i samband 
med olyckan. Vid en förnyad kontakt under septem
ber har vi fått besked om att hen får sjukgymnastik 
efter olyckan men mår i övrigt bra.Efter olyckstillbu
det stängdes den delen av östra bryggan.

Måndagen den 29 juni utfördes en dykning i vatt
net under svikten och runt den yttre delen av den 
Östra badbryggan. Dykningen utfördes efter direktiv 

av medverkande representant från svenska livrädd
ningssällskapet, områdesansvarig för säkerhet. En 
rapport upprättades från dykningen av Svenska 
Livräddningssällskapet med rekommendationer för att 
förhindra personskador.

En anmärkning från svenska livräddningssällska
pet var att det saknades en markering vid badet där 
det blev djupare. Vi satte därför upp linor mellan den 
östra och västra bryggan och en mellan bryggorna vid 
Sjövreten.

Den 21 juli så utfördes dykningar runt alla bryg
gorna på grund av olyckan. Djupmätningar utfördes 
runt bryggorna vilket gav underlag för att informera 
badgäster var de inte finns förutsättningar för säker 
dykning från bryggor. Dykförbudsskyltar finns nu på 
de berörda bryggorna. Lars Sjöholm

Badparken
Det har varit många besökande badgäster denna 
sommar. Vi har noterat ett flertal incidenter i Årsta 
Havsbad bl.a. otillåten tältning, grillning och omkull
välta bajamajor. Styrelsen har upprättat polisanmäl
ningar för skadegörelsen

Vi har satt upp informationsskyltar för att 
påminna om rekommendationerna hur vi ska minska 
smittspridningen.

Vid eldningsförbud har skyltar satts upp. 
Toaletterna tömdes och städades med tätare inter

vall denna sommar. Möte med kommun och polis har 
ägt rum för att samråda om vad vi kan hjälpas åt med. 
Under hösten kommer ett uppföljningsmöte med 
kommunen att hållas. Per Hållnissa

Byggnader
Under året har Kenneth Breime vår tillsynsman och 
gubbsen Åke Schollin och Ryda Mirbäck sett till 
våra byggnader och gjort en del underhållsarbete och 
reparationer.

Fönstren i lägenheterna vid torget har målats och 
två lägenheter har fått nya golv i entré och kök. Två 
kylskåp har installerats i lägenhet nummer 2 och 3. 

Dansbanan har får en ansiktslyftning med nymå
lade staket, nymålade bänkar och även bunkrarna har 
målats. 

I affären har en vägg monterats upp och en luftvär
mepump har installerats.

Hängrännorna rensas så snart alla löv är borta från 
träden.  Benny Brandefalk
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SISTA DAG FÖR 
INLÄMNING AV 
MOTIONER TILL 
ÅRSMÖTET ÄR  

31 JANUARI 2021.
Adress: Årsta Havsbads 
Samfällighetsförening,  

Box 32, Torget, 137 97 Årsta Havsbad.

NÄR och VAR  
årsmötet äger rum  
meddelas senare. 

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

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!
Eva Sundblom
eva.sundblom@arsta-havsbad.se
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Vad händer och hur får vi veta det?
Alla som har en epostadress gå in 
på samfällighetens hemsida 

www.arsta-havsbad.se  
och anmäl dig för epost och  
du får automatiskt de artiklar  
vi publicerar som rör oss här  
i Årsta Havsbad.

PARKERING INOM ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Styrelsen får ofta frågor om vad som gäller för parke
ring inom Årsta Havsbad. Många undrar också hur 
mycket intäkter samfälligheten har från parkeringen 
och vad vi erhåller i anslag från kommunen.

Samfällighetens parkeringsreglemente finns 
att läsa i sin helhet på vår hemsida, i vänster spalt 
”parkeringsreglemente”.

Nedan redovisas ett sammandrag av reglementet, 
vårt avtal med Pbolaget, våra intäkter och vilka sank
tioner i form av kontrollavgifter som står till buds för 
samfälligheten.

P-PLATSER
Grundregeln är att ett generellt parkeringsförbud råder 
inom samfällighetens hela vägnät. Det finns interna 
och offentliga parkeringar.

På de interna parkeringarna har fastighetsägare rätt 
att hyra en plats.

Bilen utrustas med ett rött kort där fastighetsnum
ret ska skrivas in och pplatsen utrustas med en skylt 
med fastighetsnumret.

Årsavgiften bestäms av stämman.
En fastighetsägare kan även ansöka om att ordna en 
plats på samfälld mark.

En beviljad plats markeras med en skylt där fast
ighetsbeteckningen är angiven. Även på dessa plat
ser krävs det att bilen är utrustad med ett rött kort där 
fastighetsbeteckningen ska vara angiven.

På de offentliga parkeringsplatserna är samtliga 
platser avgiftsbelagda.

Som fastighetsägare har du rätt till ett blått kort där 
fastighetsbeteckningen ska vara inskriven. Kortet är 
avsett att användas när fastighetsägaren har behov av 
en gästparkering. Kortet kan användas på alla parke
ringar utom på de platser på de interna parkeringarna 
där det finns en skylt med fastighetsbeteckning.

Med det blå kortet kan fastighetsägarens gäster även 
parkera på alla offentliga parkeringsplatser utan avgift.

Parkeringsbrickorna beställs på samfällighetens 
hemsida under parkeringsreglemente i vänsterspalten.

Parkering på den egna fastigheten får anläggas och 
är självklart avgiftsfri.

AVTAL MED PARKERINGSBOLAG
Samfälligheten har avtal med Pbolaget Avarn.  
De nås på telefon 08619 50 50 eller ring/sms:a till 
073373 86 34

Avarn ansvarar för automater på de offentliga par
keringarna och de kontrollerar parkerade bilar både på 
de offentliga och interna parkeringarna.De kontrol
lerar även fordon som ställts där ingen parkering är 
skyltad.

Om du har en parkeringsplats där någon olov
ligen ställt sin bil ta en bild av bilen med synligt 
registreringsnummer och sms:a till Pbolaget som 
dokumentation.

Avtalet med Avarn innebär att samfälligheten får 
drygt 90% av de avgifter parkeringen ger och 20% av 
de kontrollavgifter som parkeringsbolaget utfärdar. 
Under 2020 innebar det att samfälligheten fick in cirka 
800 000 kr i parkeringsavgifter och cirka 70 000 kr i 
kontrollavgifter.

Årsta Havsbadsvägen sköts av Trafikverket och 
där felparkeringar hanteras av QSG Bevakning 
0774403 030

AVGIFTER OCH KONTROLLAVGIFTER
Timavgiften i automaterna bestäms av samfälligheten 
dvs. styrelsen.

Idag kostar det 20 kronor i timmen dygnet runt, 
året runt. Styrelsen har frågan om avgiftens storlek på 
agendan för en eventuell höjning.

Kommunen beslutar vilka kontrollavgifter som gäl
ler inom den egna kommunen och samfälligheten har 
att följa kommunens beslut.

Hittills i år har samfällighetens kontrollavgift varit 
450 kronor men kommer inom en snar framtid att 
höjas i nivå med kommunens 500 kronor.

För att få föra bort eller flytta fordon, krävs extraor
dinära situationer och med ingripande av polis.

Ingela Dahlin
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Brevlåda
Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med detta. Du mai
lar mig vilket/vilka namn som ska stå på lådan, din 
gatuadress och fastighetsbeteckning samt vid vilket 
brevlådeställ du önskar få den uppsatt.

De finns idag på Flottans Plan, Runda Plan, 
Torget, Videnäsvägen samt Karlslund.

Jag skruvar upp lådan samt märker den med 
en Dymoliknande etikett, som så småningom bör 
bytas ut till en mer varaktig skylt som tål vind och 
vatten.

När lådan är på plats får du en räkning på 300 kr, 
en engångskostnad.

Postboxar
Har vi idag bara på Torget. Kostnaden för en box är 
200 kr per år.

Vi har idag inga lediga boxar men vill du göra en 
intresseanmälan mailar du mig namn, adress samt 
fastighetsbeteckning.

Lediga boxar tilldelas efter kötid.
Du når mig på tel: 070710 57 84,  

mail: lars.sjoholm@arstahavsbad.se
Lars Sjöholm är ansvarig för brevlådor och postboxar

Brevlåda

VALBEREDNINGEN ÅHS
Marianne Rocklind, sammankallande 070 563 53 52 marianne.rocklind@hotmail.com

Kent Melander 070 461 56 89 kent.melander@ownit.nu

Göran Johansson 070 440 21 03 goran.0850034141@telia.com

Bo Hellberg 070 222 57 69 bo@alnina.se

Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet för Årsta Havsbads samfällighet eller vill hjälpa till i valberedningsarbetet hör 
du av dig till någon i valberedningen.

VALBEREDNINGEN I ÅRSTA HAVSBAD
Vill du delta i styrelsearbete i vår samfällighetsförening 
eller vet du någon som passar för uppdraget? Ledamöter 
väljs på två år och ersättare för ett år. Ta kontakt med 
valberedningen i god tid innan årsmötet som brukar 
hållas i april varje år. Alla är välkomna att kandidera.

Samfälligheten, det är alla vi som äger ett hus i 
Årsta Havsbad, förvaltar via styrelsen det vi äger till
sammans, det som finns utanför våra staket. Våra 
gemensamma byggnader,vägar, diken, badplatser, 

bryggor, marker och parker måste tas om hand. 
Styrelsen är en arbetande styrelse som till sin hjälp har 
en tillsynsman, som är arbetsledare för våra ”gubbs”. 
Vi finansierar det via våra medlemsavgifter och par
keringsavgifter vi får in. Styrelsen sköter vår ekonomi 
och har kontakt med de myndigheter vi samarbetar 
med. Vi har en bred verksamhet som både är rolig och 
intressant att vara delaktig i.
Ny valberedning valdes på stämman.

Fo
to

: L
ot

ta
 Is

be
rg



10

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET TILL NÄSTA ÅR!
Coronan har gjort att vi har fått senarelägga vårt års
möte till efter årsskiftet. Håll utkik på våra anslags
tavlor .Vi kallar som vanligt via affischer, hemsidan 
och vår grupp på facebook Vi kommer att ha denna 
stämma i vinter och nästa års stämma redan i april om 
epidemin klingar av.

I sommar har vår mötesverksamhet stått still. Vilket 
var dåligt socialt men hjälpte oss ekonomiskt efter 
ett dyrt jubileumsår 2019. Vi har återigen en stabil 
ekonomi.

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

Detaljplanegruppen
Kommer att sätta fart igen så snart smittoläget är 
under kontroll. Vi hann dock sända iväg två skrivel 
ser till Haninge kommun, dels om att vi hemstäl ler 
om att få sätta upp solceller på våra fastigheter, dels om 
att vi vill ha kommunens hjälp med att få

Amfibieregementet att gå med på att detaljplanen 
jus teras 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 godkänt 
större byggrätter i områden liknande vårt.

De nya byggplanerna norr om Årsta Havsbad i sko 
gen i Stymningevik och kring Årsta Slott är fortfarande 
aktuella men kommer att ta mycket längre tid att för 
verkliga. En grön kil ska finnas mellan områdena.

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 ser
vice och ger oss större styrka när frågor drivs gemen samt. 
Vår ordförande deltar lokalt i Haninge/Tyresös styrelsear
bete. Det är turbulent i Villaägarna sedan vår styrelse på 
riks av ekonomiska skäl beslöt att lägga ner regionalkon
toren. Något som kan komma att över prövas. Men det 
påverkar inte vår verksamhet i Årsta Havsbad.

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

Vänthallen vid Utöbryggan
Den nya vänthallen vid Utöbryggan (Årsta Brygga) 
har blivit försenad eftersom den ansågs för dyr. Därför 
har man tagit fram en mindre och billigare variant som 
bara är en ren vänthall. De nya enklare varianten skall 
byggas upp nere på betongbryggan intill stödmuren 
där containern stått. Men detta kan göras först år 2022 
uppger Trafikverket som äger bryggan.

Så kontaktar du oss
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår epost är 
till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till vår 
ordförande Ingwar ÅhmanEklund: ingwar@arsta 
havsbad.org. Besök gärna vår hemsida www.arstahavs 
bad.org för aktuell information om styrelsens sam 
mansättning 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 syn 
punkter. En snabb väg till tydlig kontakt!

Bli medlem NU i vår förening - för att göra boendet i 
Årsta Havsbad bättre och bättre.
Betala din medlemsavgift till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 43341650. Det är viktigt att 
du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail, 
telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger 
koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap 
till just vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem 

GÅ MED I VÅR DETALJPLANEGRUPP DU OCKSÅ!
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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

är idag 395,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem 
är: Gå in på vår hemsida. Klicka på MEDLEMSKAP 
högst upp. Skrolla sedan ned och klicka på länken 
Villaägarnas ABCregion. Då kommer du till ett for 
mulär som du kan fylla i. Sedan får du ett inbetal 
ningskort på posten.

GENOM ATT BLI MEDLEM FÅR DU 
MÅNGA RABATTER. För närvarande bland många 
andra 15 % rabatt på bilbesiktning hos OPUS. Och en 
tidning med nyttiga tips fem gånger om året.

HÖR GÄRNA AV DIG OM DU VILL BLI AKTIV!
Det är mycket spännande på gång NU! Flera aktiva 
behövs på grund av alla lovande projekt.

ÅRSTA HAVSBADS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING – Styrelsen 

EN IRRITERANDE UPPLEVELSEFLUGA
Ur Årsta Havsbladet nr 48 december 2003, men fortfa-
rande aktuell
Fram och tillbaka och runt i cirklar går färden. Timme 
efter timme, dag efter dag rusar de fram tätt invid strand 
och bryggor. Snabba båtar och vattenskotrar med kraft
fulla motorer och en gummiflotte på släp i kölvattnet.

Där sitter barn och ungdomar och skriker av förtjus
ning när flotten plöjer fram, hoppar i häckvågen och 
kanar i kurvorna. Emellanåt välter flotten och passage
raren hamnar i vattnet, men fiskas snart upp igen, och 
leken fortsätter. På bryggan väntar ett gäng på sin tur. 

Det är säkert kul att sitta där och klamra sig fast i 
många knop. Det låter i alla fall så, och uthålligheten 

tyder på hög kvalitet i upplevelsen, som det heter – 
eller event, om man ska vara tydlig. 

Mindre kul är det att i längden tvingas lyssna på 
motorvrålet för de som inte får åka med. Som försö
ker värja sina öron och nerver. Som ängslas för olyckor 
om uppmärksamheten sviktar hos föraren, och någon 
badande kommer i vägen.

Men det är väl inget kul att tänka så där, man ska 
väl kunna få ha lite roligt när det är sommar, va! Man 
får intala sig tålamod med medmänniskornas behov av 
event. 

Frågan är hur vattenskoterförarna skulle ställa sig 
till en motocrossbana runt deras knutar?
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(ordinarie pris 390:-)
1 kr.

Var det länge sedan du kontrollerade din syn? 

Då skall du passa på nu! Boka tid hos 

våra legitimerade optiker redan idag. 

Inget köptvång. Gäller för glasögon 

(ej linser, intyg, recept etc).

SYNUNDERSÖKNING

Din Syn 
Västerhaninge Optik 

Centrumvägen 7
Västerhaninge C

Tidbokning telefon:
08-500 103 26

Stort sortiment 
märkesbågar.

RAY-BAN I VASUMA I KUNO QVIST I TABERG I KOALI I SUPERDRY I LIGHTEC

CARRERA I WESC I SKAGA I GUESS I ADIDAS I NEUBAU I ÖGA I NOMAD

TOM FORD I LINDBERG I SILHOUETTE I TABERG I GANT I PILGRIM I E O E

Välj 2 par
betala för 1!

Västerhaninge Centrum Tel: 08-500 103 26 

Fd. Svedlunds Optik

* Vid köp av kompletta glasögon från ordinarie sortiment, 
bjuder vi på ett extra par med din styrka. (Gäller utvalda 
bågar, lagerglas +-6/2, värde upp till 2990:-). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

REPLIK PÅ INGWAR ÅHMANEKLUNDS  
ARTIKEL I ÅRSTA HAVSBLADET NR 78

”ÅRSTA HAVSBAD OMVANDLAS NU TILL PERMANENTOMRÅDE TROTS OMVÄRLDENS FÖRSÖK ATT MOTVERKA DET”

Ingvar ÅhmanEklund tycker det är viktigare att tänka 
själv än att respektera demokratiska spelregler i form 
av detaljplan som om det skulle finnas någon motsätt
ning dememellan.

Vi som värnar Årsta Havsbad som fritidsområde 
är glada att kommunens detaljplan gör sammalunda. 
Det innebär att åretruntboende får ske på detaljpla
nens villkor, bland annat med begränsade byggrätter. 
Vi motsätter oss inte åretruntboende som följer pla
nens bestämmelser. ÅhmanEklund dribblar med siff
ror som förvillar och får det till att området redan är 
permanentbebott genom att blanda antalet skrivna 

personer (435) med antalet fastigheter (ca 850). Man 
kan rimligen anta att varje fastighet i genomsnitt mot
svarar två personer. Det ger 25 % permanentboende. 
En förkrossande majoritet är med andra ord säsongs
boende, 75 %. Rätt ska vara rätt, särskilt i dessa tider 
vi lever i. Man bör slå vakt om sommarstugeområden 
som medger dubbelt boende i enkla stugor under som
marhalvåret. Årsta Havsbad är ett unikt sådant område 
sedan över 90 år. Låt sommarstaden Årsta Havsbad 
leva länge till!

Lars-Otto Frick

Ledamot i styrelsen för Bevara sommarstaden Årsta Havsbad
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Syftet med Grannsamverkan är att göra bostads
områden mindre attraktiva för brottslig verksam
het genom ökad uppmärksamhet från de boende i 
området samt kunskap om hur man skyddar sig, vil
ket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att 
minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 
också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan 
mot brott som är en organisation bestående av Polisen, 
Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och 
Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, 
Folksam, If, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, 
ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och 
Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare 
boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete 
mellan boende, boende och polis, men många 
gånger är fler aktörer, till exempel representanter 
från kommun, samfällighet, lokala föreningar eller 
fastighetsägare också en viktig del av samverkan.

Årsta Havsbads Grannsamverkan är igång med 
kontaktskapande i några delar av ÅH genom de 15 
permanentboende kontaktombuden vi är idag och 
som tagit på sig var sitt närområde. Men fler behövs 
för att täcka hela ÅH! Vi håller även på med att 
förbättra skyltningen vid alla stigar eller vägar in från 
Årsta Havsbadsvägen. 

Idag är det ett 140tal som anmält sin medverkan. 
OBS! Alla kan vara med även fritidsboende som på 
så sätt kan få en extra trygghet när huset står tomt. 
Hoppas ni tecknar er för medverkan i grannsamverkan 
när någon av kontaktombuden hör av sig, vi delar ut 
en infofolder och noterar namn, adress, mejl och tfn.
nr. Eller hör av er direkt till någon på listan för att 
komma med, ni hittar kanske någon som bor nära er!

Kontaktombudets uppgift är att vara ”navet” i 
närområdet så att närboende har någon att meddela 
”avvikelser” till och meddela den fastighetsägare 
som är berörd eller om det gäller någon iakttagelse 
som också kan intressera polisen, föra den vidare till 
Huvudkontaktombudet.

Polis/kommun har hos oss i Årsta Havsbad 
kontakt via huvudkontaktombudet som är en länk till 
kontaktombud och de boende.

Vi är också del av Grannstöd Haninge och får 
därför regelbunden patrullering på våra vägar med de 
vita bilarna, märkta med loggan och Grannstöd.

Med många ögon och öron kan vi 
Uppmärksamma - Notera – Rapportera inte bara 
brott utan även glömda öppna fönster/dörrar, LTA
larm, vattenläckor, fallna träd, mm...

Kontaktombud
Ryda Mirbäck Arkitektvägen 11 070-583 55 49

Jens Möllnitz Badvägen 8 / Utsiktsvägen 26 070-778 79 57

Leif T Larsson Elektriska Gatan 33 0708-71 23 24

Stefan Birgell Kolonivägen 17 070-779 57 21

Owe Lauffs Loggvägen 5 070-799 46 66

Jan Sjöström Sagostigen 4 070-281 95 48

Monica Thestrup Sven Wallanders väg 23 070-604 57 83

Ingwar Åhman-Eklund Utsiktsvägen 32 073 424 69 30

Kjell Lönnberg Vimpelstigen 4 070-677 49 02

Kent Melander Västra Parkvägen 9 070-461 56 89

Rolf Öster Västra Parkvägen 34 070-971 15 11

Zoel Elouali Å H-badsvägen/ Dvärgstigen 7 0768-351 12 94

Birger Sjögren Årsta Havsbadsvägen 85B 073-982 05 28

Elizabet Sjögren Årsta Havsbadsvägen 85B 070-734 54 48

Marianne Rocklind Östra Parkvägen 16 070-563 53 52

Årsta Havsbads Grannsamverkan

Huvudkontaktombud 

Leif T Larsson (leif.t@hotmail.se) 0708-71 23 24

För att minska inbrott och skadeverkan i Årsta Havsbad!
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Digital samverkan för Årsta Havsbad Grannar i samarbete med 
Årsta Havsbads Grannsamverkan för ökad trivsel och trygghet

Vad är Safeland?
Med Safeland 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 ”Safeland”  

i App Store eller Google Play och ladda ned appen. 
•  På en dator eller Windows telefon så går du till:  

www.safe.land/se/appen/
•  Gå med i vår områdesgrupp: Årsta Havsbad Grannar

Vad ska vi göra i Safeland?
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!
• Upphittat eller något som behöver uppmärksammas. 
•  Annat som t.ex. elavbrott eller olyckor kan vi rapportera i 

Safeland.

Vi som informerar om detta är: Monica Thestrup och Björn Larsson

För mer information och hjälp att komma igång, besök: 
www.safe.land/se/hjalpcenter/appen/

Safeland i  
Årsta Havsbad
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STYRELSEN 2020/21
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg 
Vice ordförande Susanne Tidestrand
Kassör Eva Karlsson
Sekreterare Denice Sandon
Ledamot Ulf Eriksson
Suppleant Marianne Södergren
Suppleant Jan Kårström

Kontaktuppgifter: 
Ordförande 0708-366300

När vi först började förstå vad som egentligen höll på 
att hända, när vi tolkade Folkhälsomyndighetens rikt
linjer så tänkte vi Hjälp! Vi kommer inte att kunna 
genomföra en enda aktivitet i år.

Vi som styrelse fick verkligen tänka till och bolla 
möjligheter istället för omöjligheter.

Med facit i hand så tycker vi att vi alla kan vara 
nöjda med att det faktiskt gick att anpassa och driva 
olika aktiviteter så att våra medlemmar kunde erbjudas 
ett anpassat sommarprogram till stor glädje för oss alla.

Vi har haft fantastiska medhjälpare som genom
fört Boule, Hej Hoj, tipspromenad, Årstamaran, 
Motionspass på dansbanan, Simskola (som finns redo
visad på annan plats i Havsbladet), Musikquiz, påkläd
ning av midsommarstång så att vi i alla fall kunde få 
njuta lite midsommarkänsla,

Marianne Rocklind med familj såg till att det stod 
hinkar med vatten på dansbanan under dagen och när 
vi som skulle klä stången kom ner så hade hinkarna 
fyllts med fantastiska blommor. Tack för det!

Midsommarquizet, som så många uppskattade, 
under midsommarhelgen var också ett bra initiativ av 
vår kassör Eva.

Under våren har våra fantastiska ”Gubbs”, med 
Förvaltare Kenneth Breime i spetsen, fixat så fint vid 
vår dansbana och i våra bunkrar för att underlätta vårt 
arbete. Ett stort Tack även till Er!

Vi har under året också skapat en ny hemsida med 
adress, www.ahstugareforening.se, i vilken alla fakta 
om verksamheten samt aktualiteter finns.

Vi vill varmt tacka alla som medverkat, kommit 
med initiativ till anpassning och tips.

Har ni idéer om vår verksamhet eller vill hjälpa till 
i styrelsearbetet eller på något annat sätt så är Ni varmt 
välkomna att kontakta någon i vår styrelse.

Vi vill också tacka alla våra medlemmar för Detta år!
Styrelsen för Årsta Havsbads stugägareförening

2020 ÅRET SOM INTE BLEV SOM VI TÄNKT!



17

Den 15 juni så gick simlärarna Line Palmaer, Maja 
Svensson och Sandra Lindqvist Hållnissa hjärt och 
lungräddningskurs vid dansbanan. Detta år så var den 
Corona Covid19 anpassad varför den hölls utomhus.

Åke Schollin och Per Hållnissa medverkade också 
på kursen samt andra personer från Årsta Havsbad.

Simskolan organiseras varje sommar i havet under 
fyra veckor. Vi anser det är viktigt att barn/ungdo
mar blir simkunniga vilket möjliggör dem att vara 
med i andra soci
ala vattenmiljöer 
såsom tex padd
ling, dykning etc. 
I och med att vi 
organisera sim
skolan så erbjuder 
vi även sommar
jobb för ungdo
mar. Vi tycker det 
är en stor sam
hällsnytta att 
bedriva simskola 
så barnen/ungdo
mar får en akti
vitet som de kan 
utvecklas inom 
och som även 
räddar liv.

Den 21 juni 
så var det inskrivning till simskolan på dansbanan och 
detta år anpassad efter folkhälsomyndighetens rekom
mendationer. Då delades barnen in i olika grupper 
beroende av förkunskaps färdigheter och ålder.

Måndagen den 6 juli så började första perioden 
simskola och pågick i två veckor månfredag från kl. 
09,00–15,00 med uppehåll för lunch.

Måndagen den 20 juli så började den andra perio
den med samma tider som första perioden.

Barnen delades in i följande grupper.
Baddaren; Ålder ca 4–6 år. Förkunskapskrav inga spe
cifika, varit i vattnet lite innan möjligtvis. Antal barn i 
denna grupp: 6+3=9 barn

Sköldpaddan; Ålder ca 4–6 år förkunskapskrav 
känna sig relativt trygg i vattnet och kunna doppa hela 
sig. Antal barn i denna grupp: 5+3=8 barn

Pingvinen; Ålder ca 5–6 år förkunskapskrav kunna 
flyta lite och doppa hela sig. på grunt vatten. Antal 
barn i denna grupp: 7+2=9 barn

Fisken; Ålder ca 6–8 år förkunskapskrav kunna 

simma en bit på grunt vatten för att sedan kunna 
utvecklas och simma 25 meter. Antal barn i denna 
grupp: 9+8=17 barn

Hajen; Ålder ca 7–9 år förkunskapskrav helst ska 
eleven kunna simma minst 50 meter på djupt vatten 
innan simskolan börjar för att sedan kunna bygga på 
detta. Kunna simma bröstsim och ryggsim. Antal barn 
i denna grupp: 8+6=14 barn

Märkestagningen; Period 1: 9+8=17 barn/ung
domar. Period 
2: 5+9=14 barn/
ungdomar. Totalt 
17+14=31 barn/
ungdomar

Totalt så gick 
88 barn och ung
domar i simsko
lan i någon av 
ovan grupper. 
Några av dessa 
barn/ungdomar 
medverkade i fler 
än en grupp.

Nytt 
märke i år var 
Sarahmärket. 
Totalt så togs det 
288 märken varav 
16st Sarahmärken 

och 105st simborgarmärken och resten övriga märken.
Första perioden (startade 6 juli) då var det kallt i 

vattnet och i luften. Vissa dagar bara ca 14–15 gra
der i vattnet och luften. Simskolan hade inte tillgång 
till bastun denna sommar pga den rådande Corona 
Covid19 pandemi.

Vid den andra perioden så var vädret och tempera
turen mer behaglig.

Denna sommar så hölls det ingen gemensam 
simskoleavslutning pga pågående pandemi. Efter sista 
utbildningstillfälle så fick barnen/ungdomarna sina 
diplom.

Måndagen den 6 juli så besökte kommunstyrelse
ordförande Meeri Wasberg simskolan.

Simskolan organiserade även den årligen återkom
mande Simborgarafton. Tisdagen den 28 juli så var vi 
76st simmare som köpte simborgarmärket. Det var en 
regnig och kall kväll. 

Tack för i år alla barn, simlärare och föräldrar.
Årsta havsbad den 9 oktober 2020.

Per Hållnissa & Åke Schollin

SIMSKOLAN I ÅRSTA HAVSBAD 
SOMMAREN 2020

Corona Covid-19 anpassad inskrivning
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FÖRENINGEN
BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD

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

Suppleant Peter Mårtensson 070 773 02 29

Suppleant Lars Söderström 073 326 73 83

Adjungerad Catarina Johansson 070 612 44 45
Föreningen Bevara Sommarstaden  

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

INFO FRÅN VAAVDELNINGEN I HANINGE KOMMUN
För den som är sommarboende i Årsta Havsbad är det 
bra att veta när samordnat VA släpps på och stängs av 
tillsammans med ev vattenmätare. Kommunen infor
merar om detta på sin hemsida (Vatten och avlopp) 
och informerar ÅHS som i höst lagt in det på sin hem
sida. De har totalt 11.000 abonnenter, varav drygt 800 
i Årsta Havsbad.

För att man ska ha en aning om när det är viktigt att 
titta på kommunens hemsida har de tänkt att INFO 
läggs ut ca 3 veckor före aktuell vecka, som brukar vara 
kring Valborg på våren och mitten av oktober på hösten. 

Frostrisken är en faktor som påverkar, tyvärr påver
kar inte brandrisken under eldningsveckorna på våren. 
Det är SMOHF (Södertörns Miljö & hälsoskyddsför
bund) som bestämmer eldningsveckor.

Om man missar den samordnade insatsen för VA 
på och av, kostar det mycket mer att få det gjort enskilt 
vid annat tillfälle.

En annan viktig sak är att snabbt kunna få INFO 
om det är fel på dricksvattnet. Haninge kommun har 
en SMStjänst som man kan anmäla sig till och via den 

få meddelande om något är fel eller måste åtgärdas i 
VAsystemet.

Anmäl er till den tjänsten på kommunens hemsida.
Tyvärr har det ju varit bakterier i dricksvattnet 2 

gånger redan. 
BLI MEDLEM, kontakta ordf karmar@telia.com om medlemskap.
Läs  mer på vår hemsida: bevarasommarstadenarstahavsbad.se

HON RÄDDADE HOPPARSTIGEN!
När Haninge kommun skulle införa kommunalt VA 
i Årsta Havsbad fick varje fastighetsägare i startske
det en karta där den planerade ledningsdragningen 
och anslutningspunkten för varje tomt var inritad och 
skulle godkännas.

Pia Mannerlind som bor i hörnan Hopparstigen/
Horsfjärdsstigen fick en chock när hon studerade sin 
karta. ”Läget på vår anslutningspunkt är ju helto
kigt! Det är mitt i pota
tislandet, och det blir 
ju en massa spräng
ningar i berghällarna 
här, både på tomten 
och längs Hopparstigen 
för att få ner ledning
arna! Dessutom kommer 
inte våra befintliga led
ningar för sommarvatt
net som löper ner mot 
Horsfjärdsstigen kunna 
användas längre.” 

Längs Horsfjärdstigen 
var också en ny försörj
ningsledning inritad, 

varifrån Pias grannar åt det hållet skulle få vatten och 
avlopp till sin tomt. ”Varför kan inte den ledningen 
förlängas några få meter så att vi också kan anslutas 
åt det hållet i stället” undrade hon med all rätt! ”Det 
borde ju vara den naturliga lösningen.” Det visade sig 
att även grannarna på andra sidan Hopparstigen skulle 
få stora problem med det föreslagna upplägget av led
ningsnät och anslutningspunkter.

Pia kontaktade kommunen liksom alla berörda 
grannar på Hopparstigen och skrev ihop en skrivelse 
med sitt konstruktiva förslag. Förslaget underteck
nades av alla berörda på Hopparstigen och skicka
des till kommunen och samfälligheten, OCH SE 
KOMMUNEN ÄNDRADE SINA PLANER!!!

Nu hade alla berörda fått en bättre placering av 
anslutningspunkten, en stor bit av Hopparstigen hade 
räddats från att sprängas och förstöras och föränd
ringen borde ha sparat mycket pengar för kommunen.

Vi alla som värnar Årsta Havsbads miljö tackar dig 
Pia för din rådiga insats!

SÅ ska ett ärende drivas: alla berörda får chansen 
att komma med sina behov och synpunkter, man blir 
överens och framför gemensamt hur man vill ha det.
Hopparstigen, som den tack och lov fortfarande ser ut!
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FÅR JAG GÖRA SOM JAG VILL PÅ MIN 
ÄGANDES TOMT I ÅRSTA HAVSBAD?

Både ja och nej. Vissa åtgärder måste man söka bygg 
eller marklov för, medan det är fritt fram för andra. 
Bygg eller marklovsgranskningen utgår ifrån kommu
nens bestämmelser formulerade i en s.k.  detaljplan  där 
det framgår att mycket är tillåtet men att vissa åtgär
der  ska  överensstämma med detaljplanens tvingande  
bestämmelser och så långt möjligt följa det rådgivande 
och inspirerande  gestaltningsprogrammet . Syftet är 
att skapa ett ”varierat område inom helheten”, alltså 
ett sammanhållet område med utföranden av bygg
nader och mark så att identiteten ”Sommarstad” vid 
Horsfjärden bibehålls.

Men hur kan man bevara både sommarstugekänsla 

och den omväxlande grönskan samtidigt som det införs 
åretrunt VA och stugorna får bli en aning större?

Jo, man konkretiserar genom den ovan nämnda 
planen och programmet från Haninge kommun 
20130320.

Bebyggelsen beskrivs enligt följande:
Utmärkande för sportstugebebyggelsen från 1930talet 
i Årsta havsbad är mycket flacka tak (1317 grader), 
täckta med svart takpapp, plåt eller tegel och fasader 
med stående locklistpanel ofta i gula, röda och gröna 
nyanser. Stugornas placering är anpassad till omgi
vande naturmark, ibland med stora nivåskillnader.

I dokumenten beskrivs till exempel att all 
ny bebyggelse ska anpassas till områdets 
karaktär, att bebyggelsen får uppta max 
1/10 av tomtarean, att källare och vind 
inte får inredas, takkupa inte får byggas 
och att utökad lovplikt gäller för omfärg
ning av fasad och byte av fasad och tak
material etc. Vidare redovisas hur Årsta 
havsbadskaraktären säkerställs genom de 
gröna staketen, att lovplikt gäller för fäll
ning av större träd och en restriktiv håll
ning till bearbetning av marken råder. 
Ingrepp som varaktigt förändrar mar
ken och påverkar landskapets form t ex 
sprängning, terrassering och uppfyll
nad får inte ske annat än i undantagsfall. 
Marklov krävs för fällning av träd med 
större stamomfång än 0,8 meter 1,3 meter 
ovan mark.

Gaturummet är som vi alla vet synner
ligen speciellt för området och beskrivs:
”Utmärkande för stora delar av Årsta 
Havsbad är de smala grusvägarna och sti
garna där de gröna staketen löper längs 
fastighetsgränsen och skapar en små
stadskänsla. Gator och gångar från det 
ursprungliga Årsta Havsbad känneteck
nas av att de är formade just som gator  
inte som landsvägar. De karaktäriseras av 
smala mått och får sin tydliga form av sta
ket och häckar.”

Det går således utmärkt att bevara 
Årsta Havsbads karaktären i byggnader 
och på tomter, på vägar och stigar trots 
modernt VA och litet större stugor, om 
man följer Haninge kommuns 
detaljplan.

En låg bebyggelse med flacka takvinklar och som är uppdelad i flera volymer 
smälter in väl i Årsta havsbad
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Dan Sjöberg bor i Årsta Havsbad på somrarna sedan 
början av 80talet.

–Efter vi fått vatten och avlopp kommer Årsta 
Havsbad så sakteliga förändras från ett område som lever 
upp på sommaren till att så småningom med fler och 
fler bofasta bli en satellit till Västerhaninge, säger Dan.

Numera vid promenader ser han ibland lite kon
stifika nya hus här ute. Han konstaterar att allt är i 
snabb ständig förändring även om man själv kanske 
inte gillar alla förändringar Det nya Årsta Havsbad 
kanske kommer att bli för stort för en samfällighets
föreningen i framtiden det är mycket att ta hand om 
och framtiden kanske ställer högre krav, tror Dan. 
Exempelvis kommer förmodligen de nya invånarna i 
det ombyggda Västerhaninge centrum med viss rätt 
att betrakta vårt bad som ”sitt” vilket kommer att öka 
belastningen och ansvaret för oss.Dan ser också ett 
behov av en skogsvårdsplan att sköta om de marker 
och parker vi har och att vi tar hand om de fastigheter 
vi äger tillsammans.

Om Haninge kommuns planer blir av med att 
exploatera kommer det att öka trafiken genom Årsta 
havsbad och det är nog inte så trevligt då den skär av 
torget på mitten, säger Dan. 

Richard och Inger Roosvall sitter i sina fina trädgård 
på lämpligt avstånd och tittar både framåt och tillbaka 
på det som varit.

Richard känner de flesta till som Årsta Havsbladet 
trogne redaktör över 20 år! De minns när Årsta havs
bad hade fyra åretruntboende till de 240 som bor här 
idag året runt. 

–Jättebra att vi har en sommaraffär idag men folk 
måste också handla där så att det lönar sig, säger 
Richard. Han berättar att förr fanns tre mataffärer 
varav en var öppen året runt. Bilen har verkligen för
ändrat sättet att leva konstaterar de. 

Vi pratar lite om byggrätterna här i Årsta och ett 
sätt att få lite mer utrymme är att få bygga loft och 
samtidigt tar det inte mark i anspråk. Det är något 
man i så fall får jobba med i nästkommande detaljplan.

Båda är överens att våra gemensamma byggna
der ska ägas av samfälligheten men fel att det kos
tar att låna Föreningsgården för t.ex. föreningsmö
ten. Föreningarna har varit en mötesplats här ute och 
många som flyttat hit har varit aktiva och engagerade i 
många år för sina intressefrågor och nya föreningar bil
das lite nu och då med egna fokusfrågor.

–Torget är en gammal mötesplats. Fint när det är 
lite liv och rörelse där, säger Inger.

De ser ett ökat antal besökare här ute på somrarna 
och tycker att samfälligheten ska få ökade bidrag från 
kommunen så att vi kan hålla rent och snyggt i bad
parken. I det sammanhanget lovordar de det arbete 
som Gubbsen gör i Årsta Havsbad.

I ÅRSTA HAVSBADFolk
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LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten kallas 
det regn- eller smältvatten, dvs ytvatten, som rinner över olika ytor som 
t ex gräs, grus, asfalt och tak. När vi byggt ut har vi ofta ersatt naturliga, 
genomsläppliga ytor som gräs och naturmark med hårdgjorda material. 
Vi har hittills oftast samlat upp vattnet i brunnar och lett bort det genom 
en ledning till närmaste vattendrag. LOD innebär att man tar hand om 
dagvattnet helst på plats, dvs lokalt! Man använder det för bevattning, 
låter det infiltrera i marken, fördröjer i damm eller leder det på ytan till en 
genomsläpplig mark längre bort. 

Monica och Stefan är nybyggare i Årsta Havsbad. 
Deras nya hus är klart sedan ett par år och de bor här 
året runt.

 Det är fantastiskt fin här i Årsta Havsbad och vi 
bestämde att hit vill vi flytta.

De har bott i samfällighet förut och de känner till 
lite om hur det funkar. De tänkte först renovera den 
stuga de köpte men vid en närmare granskning var det 
tyvärr bara att riva den och bygga nytt.

 Jo, vi känner till detaljplanen och vi har ett grönt 
staket, säger Monika.

Badparken promenerar de mest förbi och går istäl
let till Sjövreten och tar ett dopp. Monika paddlar 
kajak och gillar förstås närheten till vattnet. På som
rarna är de i Norrland och jagar mygg så parkeringska
oset märkte de inte mycket av.

Torget gillar de och härligt när allt är öppet och det 
blir en träffpunkt, ett cafe står på önskelistan, som hos 
många. 

De känner till gubbsen och tycker att de gör ett jät
tejobb med allt. Det har kollat lite på föreningarna och 
funderar lite på att gå med i någon, fotoklubben på 
Facebook är en favorit.

Göran Johansson är en ivrig förespråkare för natur 
och miljö och som gammal ordförande i samfällighe
ten kan han sitt Årsta havsbad.

–Jag ägnar mycket tid åt miljöfrågor och vill gärna 
bidra med det här ute, säger Göran Med miljön avser 
han inte bara klimatet utan också andra livsavgörande 
aspekter som t. ex. hur den biologiska mångfalden 
påverkas av vårt sätt att leva och hur vi använder den 
mark som vi behöver för att odla våra livsmedel. Vi 
behöver hantera klimatfrågan som den globala kris den 
är. Vi såg hur samhället mobiliserade enorma resurser 
för att hantera pandemin och det är precis på samma 
sätt vi behöver förhålla oss till de stora klimatföränd
ringar som vi redan upplever.

Göran är också engagerad i dagvattengruppens 
uppdrag som redovisar sitt arbete på hemsidan.

–Dagvattengruppen möts med jämna mellanrum 
för att besluta om nödvändiga åtgärder för att dagvatt
net ska hanteras på bästa sätt. Besluten omsätts sedan 
i konkreta åtgärder genom de förträffliga ”gubbsen” 
som arbetar på uppdrag från styrelse och de arbets
grupper som finns i området, berättar Göran.

–Mitt mål är att vi i Årsta Havsbad ska bevara den 
rika miljö vi har i form av en levande skog, med en frodig 
mark och park och ett välmående växt och naturliv där 
vi tar tillvara den biologiska mångfalden, avslutar Göran. 

I ÅRSTA HAVSBADFolk
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Ola och Linnea med Alfred och Signe är en av de 
barnfamiljer som numera bor i Årsta havsbad året runt. 

–Nu finns det tre dagmammor här ute, berättar 
Linnea, och det är kö till alla!

På frågan om hur det är att vara mammaledig här 
ute säger Linnea att det blir lite ensamt men att hon 
sett att det är en grupp mammor här och det vore kul 
med lite nya kontakter. 

–Vi har ju världens bästa lekplats i skogen och det 
vore kul att med en mötesplats för ungarna och föräld
rarna också förstås.

På vintern är det väldigt lugnt här ute och de tar 
ofta bilen och träffar kompisar i Västerhaninge och 
Tungelsta. De är sällan i badparken utan går hellre ner 
till Sjövreten med barnen och badar.

–Det är trevligt att gå ner till torget på sommaren, 
handla lite mat och se lite liv och rörelse. Ett fik skulle 
vara toppen om någon öppnade, säger Linnea.

Ola sitter styrelsen för samfälligheten men slutar nu 
då han behöver ägna mer tid till familjen men tänker 
att han kanske i en framtid vill jobba aktivt för Årsta 
Havsbad igen

–Många har åsikter men få vill vara med o jobba i 
samfälligheten, säger Ola och konstaterar att det har 
varit ganska mycket arbete med det ansvarsområde 
han haft med trafik, parkeringar och anslagstavlor.

Familjen har ett nybyggt hus på 70kvm och säger 
att än så länge funkar det när barnen är så små men ser 
att det kanske blir för litet när barnen vill ha egna rum. 

–Vi trivs så bra här och vill inte flytta.

Vid en promenad i Årsta Havsbad springer man ofta 
på Marianne Rocklind, samfällighetens förra ordfö
rande, som tar en promenad i området och stannar till 
och pratar lite med alla hon möter.

Jag frågar om Badparken och varför detaljplanen 
visar att det finns en tomt högst upp som Marianne 
kallar för ”knäppan” som samfälligheten äger men kan 
t. ex. bebyggas med ett hotell. Hon upplyser att om 
den tomten ska kunna säljas och bli ett hotell krävs två 
årsmöten med 2/3 majoritet. Ett hotell siar hon skulle 
nog ta hela badparken i anspråk och den stora luftiga 
badparken bli ett minne blott. 

–Det är så vackert som det är idag säger hon. 
Utsikten från knäppan är Årsta Havsbads själ!

Våra gemensamma fastigheter är medlemmarnas 
kapital som vi måste både underhålla och använda.

På frågan om vad hon önskar sig i Årsta Havsbad 
om 10 år klurar hon lite och säger 

–Ett seniorboende och en förskola!

I ÅRSTA HAVSBADFolk
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Pia och Reine Mannerlind är två Årsta Havsbads bor 
som varit här redan som spädbarn båda är nu 70plus
sare och bor i sin stuga här på sommartid. 

Båda minns sitt gamla Årsta havsbad.
–Det genuina Årsta Havsbad försvinner så sakte

liga och det kan vi inte göra så mycket åt. Nya tider har 
också nya krav och behov, säger Reine.

–Ja, idag åker alla och handlar i sina egna bilar på 
stormarknader och den service vi hade här förr finns 
inte längre och det är nog svårt att få ekonomi i det, 
konstaterar Pia. 

Båda värnar liksom så många här i Årsta havs
bad om miljön och att ta hand om det vi äger tillsam
mans. Pia har varit engagerad i olika föreningar här 
och brinner för det ideélla engagemanget och särskilt 
Stugägarföreningen ligger henne varmt om hjärtat.
Båda ser att Badparken blir överfull varma dagar och är 
oroade över att man eldar i parken. De brukar gå ner 
titt som tätt för att titta till och det händer att de också 
påtalar eldningsförbud till våra besökare. De tycker 
också att Haninge kommun ska betala samfällighe
ten för allt det arbete och ta ett större ansvar för kost
naderna så att vi kan ha en fin badplats för de många 

besökare som kommer hit.Parkeringskaoset är förstås 
en angelägen fråga och särskilt för framkomligheten 
för räddningstjänsten. 

Torget tycker de är en bra mötesplats även om det 
inte är ett levande torg som förr. Båda tycker det är bra 
att vi har en restaurang men tycker att den är tråkigt 
inredd.

–Det skulle vara fint med en personligare inredning 
som en liten mysig skärgårdskrog, säger Pia.

Båda tycker att Föreningsgården ska utnyttjas mer 
och att alla föreningar här ute ska få ha sina möten där 
utan att betala, det står mestadels tomt och det är trå
kigt att den inte nyttjas. Likaså kan det hus som går 
under namnet ”båtklubben” också nyttjas av alla för
eningar för möten.

Framtiden i Årsta havsbad och vad de ser som prio
riterade frågor är trygghet och säkerhet och poängte
rar att Grannsamverkan är viktigt och att vi pratar med 
varandra här i Årsta havsbad. Det finns också en skilje
linje mellan oss sommarboende och de alltmer ökande 
antalet åretruntboende som har och ser andra behov 
än de vi har som kommer under sommarmånaderna 
och det är en utmaning för samfälligheten i framtiden. 

I ÅRSTA HAVSBADFolk
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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Lördagen den 29 augusti genomförde Trädgårds
sällskapet sitt årsmöte för år 2020 på restaurant 
Horsfjärden vid Torget med Sten Nordell från 
Fastighetsägareföreningen som mötesordförande.

Verksamheten har under verksamhetsperioden tid
vis varit turbulent och tidvis vilande men nu har säll
skapet fått en glädjande nystart. Ekonomin är stark, vi 
har mycket pengar i kassan och har gått med överskott 
år 2020. 

Verksamhetsplanen för det kommande året god
kändes av årsmötet som inriktning för årets verksam
het. Inköp av ett växthus till Museitomten kommer 
att handläggas och beslutas under året. Vi har alla till
stånd som behövs för att sätta upp ett växthus. Ett 
växthus har stått på önskelistan ett antal år. Det skulle 
kunna tjäna som samlingspunkt för våra aktivite
ter och kunna användas för odling av blommor och 
andra växter för försäljning eller senare utplantering. 
I verksamhetsplanen ingår också att kontakta Tyresö 
Trädgårdssällskap för ett samarbete för att göra verk
samheten stabilare och om möjligt bredda vårt utbud 
av aktiviteter. 

På årsmötet valdes också vår nya styrelse. Till ny 
ordförande utsågs Ingwar ÅhmanEklund. Som kas
sör fortsätter Ragnhild Blomdahl. De övriga i styrel
sen fick sina uppgifter på det konstituerande möte 
som följde alldeles efter årsmötet, se kontaktlistan i 
artikeln. Birger Sjögren kvarstår i styrelsen. Nya i sty
relsen är Ulf Hölke och Berit Ärlemalm som valdes 
till sekreterare respektive vice sekreterare. Nygammal 
är Catarina Johanson som återkommit till styrelsen 
som ledamot. Eva Sundblom valdes till suppleant och 
Mariana Sjöberg adjungerades i sin egenskap av kon
taktperson med Tyresö Trädgårdssällskap.

Årsta Havsbads trädgårdssällskap har som målsätt
ning att erbjuda sina medlemmar ett varierat utbud av 
aktiviteter som täcker så många aspekter på trädgårds
odling som möjligt. Under det konstituerande mötet 
framfördes en idé om att sällskapet i framtiden även 
skulle ta sig an miljöfrågor.

Våra arrangemang 2020
Förhållandena har varit exceptionella på grund av den 
fortfarande pågående pandemin och endast en aktivi
tet genomfördes.

Den 28 juni besökte vi två trädgårdar i Haninge 
inom ramen för 1000 trädgårdar, ett evenemang 
som anordnas av Gunnel Carlson, trädgårdsjourna
list, tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård 
och Studiefrämjandet. Först besökte vi den till 

Årsta Havsbad närliggande ”Sjöbergs trädgård” vid 
Betebyvägen i Österhaninge och därefter trädgården 
”Lillvreten” i Tungelsta. 

Sjöbergs trädgård är stor och man kunde man lätt 
vandra runt och hålla avstånd till varandra.

Den var indelad i flera rum där man kunde hitta 
det mesta, där fanns magnolior, julrosor, växthus, små 
och stora dammar, perennrabatter, buskar, en humle
odling och frukt/bär land. Man tillverkade egen kera
mik till försäljning.

I trädgården Lillvreten fanns perennrabatter, 
diverse byggnationer som växthus, trädgårdsland, 
damm med bäck. Del av tomten bestod av skog och 
berg.

Årstastugans rabatt
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har som tidigare 
år ansvarat för skötsel och vattning av Årstastugans 
rabatter. Det har skett genom Eva Bäcks och Gerd 
Johanssons försorg. 

Rabatterna har kompletterats med några nya blom
mor. En ny rabatt med hallonplantor har tillkommit. 

Vy från Sjöbergs trädgård

Lillvretens trädgård
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STYRELSEN 2020
Ingwar Åhman-Eklund ordförande 073 424 69 30
Birger Sjögren vice ordförande 073 982 05 28
Ragnhild Blomdahl kassör 073 428 02 42
Ulf Hölke sekreterare 076 164 65 40
Catarina Johansson ledamot 070-612 44 45
Berit Ärleman ledamot 073 569 40 01
Eva Sundblom suppleant 070-950 73 75

En levande bild av sommarnöjet för 90 år sedan

Inget öppet hus under sommaren 2020
Coronan har drabbat även vårt lilla 
Sportstugemuseum, som inte kunnat erbjuda det 
svängrum för besökarna som Folkhälsomyndigheten 
har anbefallt. Följaktligen har stugan hållits stängd 
under året.

Trädgårdssällskapet har dock som vanligt sett till att 
plantor och buskar har prunkat i sportstugeträdgården 
under sommaren. I är har plantorna försetts med tyd
liga ekologiska skyltar i trä, så att man kan nämna dem 
vid namn när man talar till dem. Det lär ju befrämja 
tillväxten, sägs det.

Den förhatliga Parksliden tycks vid ett ytligt betrak
tande vara utrotad från museitomten, men enligt dess 
flitiga bekämpare Birger Sjögren, så har den bara gömt 
sig, och sticker snart upp sina tentakler igen. 

Enda sättet att bli av med växten är att gräva bort 
jorden, lägga ut markduk och fylla på med ny jord. 
Samt, som Birger säger, att vara envis under åratal med 
idog rensning för att få bort det helt. Och kom ihåg: 
avfallet ska inte komposteras i ett hörn av trädgården, 
utan stoppas i sopsäckar och lämnas till destruering 
hos SRV.

Ungdomslaget under ledning av förvaltare Kenneth 
Breime har skött om gräsmattan, grusgången och bus
karna vid staketet så att allt sett prydligt ut. Samt satt 
en ny pinne i grinden. 

Stugvärdarna tackar så mycket för alla dessa mödor!
Vi hoppas att vi kan ses i stugan nästa sommar!

Richard Roosvall tel. 0709-624564

Gun Karlborg tel. 0739-070688 / Kent Melander tel. 0704-615689

Träpinnar med namn på växterna

Information
Förutom att informera och kalla till våra aktiviteter 
på områdets anslagstavlor har information lämnats på 
vår hemsida www.arstahavsbad.info/tsk/. Information 
har också lämnats på facebooksidan, ”Årsta Havsbads 
Trädgårdssällskap”. Informationen på hemsidan nås 
även via länkar på Samfällighetens och Riksförbundets 
Svensk Trädgårds hemsidor. 

Medlemskap och kontakt 
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap hade vid räken
skapsårets slut 32 fullt betalande medlemmar och 2 
familjemedlemmar. Medlemsavgiften var under peri
oden 320 kr/år. Man blir medlem genom att girera in 
sin medlemsavgift till Riksförbundet Svensk Trädgård, 
postgiro 12153 och då ange 0117 Årsta Havsbad 

som är vår föreningskod. Alternativt kan man anmäla 
sig via Riksförbundets hemsida www.tradgard.
org. Som medlem får man 6 nummer av tidningen 
Hemträdgården, fri trädgårdsrådgivning per telefon 
och rabatter på resor, böcker, fröer och växthus. Av 
medlemsavgiften gick 70 kronor till vår lokala fören
ing. Familjemedlem betalar 50 kronor.
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VAD BILDERNA BERÄTTAR

Två av 2500 foton i Årsta Havsbads fotoarkiv
Mycket folk har samlats utmed Årstavägen i väntan på 
något speciellt. 

Torget är en enda grusöken och badparken är 
inhägnad med ett rött staket. Där uppe på berget har 
en hotellbyggnad uppförts. Det är den före detta HSB
paviljongen från Stockholmsutställningen 1930, som 
flyttats hit ut från Källhagen.

Flaggorna är hissade på de fyra stängerna, det är fest 
och spänning i luften. Men vad står det på banderollen 

över entrén? Och vad väntar alla lediga människor på? 
Det står en cykel på torget, kan den ge en ledtråd?

På den gropiga grusvägen pågår en cykeltävling. 
Det är den som samlat åskådarmassorna. De bildar 
täta hurrande led när nummer två susar i mål.

Vem som vann det här loppet år 1931 är okänt, 
men de nyblivna stugägarna var en spännande upple
velse rikare när de vandrade hem till middagen i sport
stugorna. Tävlingar, dans och midsommarfirande sam
lade stora skaror.

Foto från HSB arkiv. Text Richard Roosvall 
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Årsta Havsbads Konst & Kulturförening har som mål 
att värna för att Årsta Havsbad ska vara en levande 
bygd året runt genom att anordna olika aktiviteter 
med konst och kultur som signum.

Ja, det är föreningens målsättning men efter 
omständigheterna i år med ni vet vad … så har allt bli
vit annorlunda även för vår förening. Det har inne
burit att vi tyvärr inte kunnat genomföra något av 
våra planerade evenemang. Nu ebbar året snart ut 
och vi hoppas förstås att vi 2021 åter kan bjuda in till 
de populära marknaderna, konstfrossan och kanske 
någon kurs eller annan aktivitet.

Vi följer förstås utvecklingen kring coronapande
min och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medlemskap/kontakt
Vi har en låg medlemsavgift på endast 100:/år så att 
alla som vill kan ha råd att vara medlem. 

Du kan även vara stödmedlem om du gillar det vi 

gör och tycker det är värdefullt – vid intresse betala till 
vårt bankgiro 5123419 och ange namn, epostadress 
eller telefonnummer.

Blir du medlem får du information per mejl. 
Vi informerar också på anslagstavlorna i områ
det, på vår hemsida konstkultur.wordpress.com 
samt på Facebook. Kontakta oss gärna på 
arstakonst@gmail.com eller ring vår ordförande 
eller kassör.

ÅHKK – STYRELSEN 2020 – 2021
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28
Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Lotta Liljegren
Ledamot Kerstin ”Kickie” Bäck
För mer info besök vår hemsida konstkultur.wordpress.com 
eller Facebooksida Årsta Havsbads Konst och Kulturförening 
Kontakt: arstakonst@gmail.com
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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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ÅRSTA HAVSBADS SOMMARJOBBARE 
SOMMAREN 2020

Även i detta speciella pandemi år har ett gäng ungdo
mar bidragit till trivseln i Årsta Havsbad. De jobbar 
från kl åtta till klockan 12 på förmiddagarna, mån
dag till fredag. Under veckorna 2434 har 28 ung
domar 1618 år jobbat för samfälligheten och nytt 
för i år har vi har fyra arbetsledare för ungdomarna.
Arbetsledarens uppgift är att leda det dagliga arbetet, 
se till att utrustning finns på plats, ha koll på närva
ron, samt sist men inte minst se till att arbetet utförs i 
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De deltar 
självklart också i det dagliga arbetet med ungdomarna. 

En fin tradition är att både ungdomar och arbetsledare 
har på olika sätt anknytning till Årsta Havsbad 

Det är många arbetsuppgifter som undomarna 
utför bl.a slyröjning av hela badparken, de städar stora 
badstranden varje dag, klipper diken och gräsmattor. I 
år har de också målat diverse utemöbler såväl lösa som 
fasta. Slyröjning runt hela Årsta Havsbad och mycket 
mer. Våra gemensamma marker är omfattande och 
jobbet de gjort har varit mycket värdefullt.

Stort tack till alla ungdomar och arbetsledare! 
Välkomna tillbaka nästa sommar!

EUBAD
Ett EUbad är ett större offentligt strandbad inom 
Europeiska unionen som enligt ett EUdirektiv måste 
uppfylla vissa kvalitetskrav för att kunna klassas som 
EUbad. Tre stjärnor betyder ”utmärkt”, två stjärnor 
”bra”, en stjärna ”tillfreds
ställande” och ett minus
tecken signalerar ”dålig” 
kvalitet. Betyget baseras 
på provtagningar på bad
vattnet från de senaste fyra 
åren.

I Sverige definieras 
”större badplats” med mer 

än 200 badande i snitt per dag under badsäsongen. 
Det innebär att provtagning ska utföras tre till fyra 
gånger under en förutbestämd badsäsong vars längd 
varierar i olika delar av Sverige. Första provet ska tas 

strax innan badsäsongen 
börjar och det ska gå 
maximalt 30 dagar mel
lan proven. Här i Årsta 
Havsbad vi tar tre bad
vattenprover per säsong 
och det kostar cirka 
800kr per prov plus 
arbetstid.

SOMMARJOBB 
Inför sommaren 20201 söker vi dig som är mel
lan 1618 år och som är intresserad av att jobba med 
i underhåll av våra gemensamma marker under två 
veckor.

Du kommer att arbeta i ett arbetslag på fem till sju 
ungdomar under handledning av en arbetsledare.

Preliminärt handlar det om veckorna 2434, upp
delad sex perioder, varje period omfattar två veckor 
alltså tio arbetsdagar.

Arbetstiderna är preliminärt åtta till tolv måndag till 
fredag.

Maila ansökan till info@arstahavsbad.se och skriv 
SOMMARJOBB på ämnesraden.

I ansökan skriver du namn, sommaradress, ålder, 
önskemål om vilka veckor du vill jobba, telefonnum
mer och mailadress, samt om du sommarjobbat på 
Årsta tidigare.

ARBETSLEDARE TILL 
SOMMARJOBBARNA

Vi söker vuxna som är intresserade att arbeta som 
arbetsledare för våra sommarungdomar.

Preliminärt handlar det om veckorna 2434, upp
delad sex perioder, varje period omfattar två veckor 
alltså tio arbetsdagar.

Du kan arbeta en eller flera perioder.
Maila ansökan till info@arstahavsbad.se och skriv 

Arbetsledare sommarjobbare på ämnesraden.
Har du frågor om jobbet kan du maila dessa på 

adressen ovan
Sista ansökningsdag är 31 mars 2021.
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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
eller Björn Sundqvist 070-246 38 30

för överenskommelse om besök eller för mer information.
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ÅRSTA HAVSBADS  

BASTUBADARSÄLLSKAP

ÅHB – STYRELSEN 2019/20
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

Vid årsmötet lördagen den 4 maj 2019 valdes styrelse enligt följande:

Bastuåret 2020 har inte blivit vad vi bastubadare hade 
förväntat oss, vi hann med tre bastubad. det sista var 
lördagen 14 mars sedan stängdes bastun. Mycket 
mycket tråkigt men det var av säkerhetsskäl då Corona 
pandemin började ta fart. Det är vår förhoppning att 
Corona läget skall förbättras så att vi kan starta upp 
med bastubad igen till Påsk. Följ utvecklingen på 
anslagstavlorna samt på hemsidan.

Vi har även några posetiva saker att berätta, bastun 
är nymålad och har även fått nya bänkar utanför, detta 
med hjälp av våra duktiga GUBBS.

Sist men inte minst vill vi uppmärksamma att vi har 
fått två nya HEDERSMEDLEMMAR. Kicki Nordell 
och Stig Lindkvist som under året uppnåt den akt
ningsvärda åldern av 90 år.

Följande badtider gäller under våren 2021. 
Under förutsättning att den pågående CORONA pan
demin har upphört och myndigheterna har släppt på 
sina restrektioner.

2 april – 29 maj 2021
Damer Lördag 14.30 – 16.00
Herrar Lördag 16.00 – 17.00

Fredag 2 april (Långfredagen, ersätter lördag 3 april.)
Badtider för juni, finns på anslagstavlorna samt på 

hemsidan (tills nästa Årstablad utkommer)
Badtiderna finns också på våra anslagstavlor och nere 
vid bastun samt på hemsidan.

(Frågor angående dambastun under vintern besva
ras av Elizabet Sjögren, 0707345448 )

Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som med
lemmar 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 tillsam
mans med medlem. Betalda medlemsavgifter för 2020 
överförs till 2021.

Väl mött.

Sten Norin

Ordförande.
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Hårsfjärdens BåtsällskapHårsfjärdens Båtsällskap
SÄSONGEN 2020
Nu är ju inte året slut, men för oss båtåkare så är det 
underhållsarbete som gäller det närmsta halvåret. 
Apropå underhåll så har är det en hel del som ligger 
framför oss runt bryggor och stränder. Vintern gick hårt 
åt bryggorna och de behöver fixas, och rent utav bytas 
ut ibland. Så det är ju skönt att Bryggorna är en plats för 
andra än medlemmarna och det ska sägas att även om vi 
nyttjar bryggorna och betalar för oss så är det vi tillsam
mans i hela samfällighetsföreningen som äger dem och 
håller dem fina, så gläds år att dina grannar får lite sol på 
fläsket och vaktar båtarna samtidigt. Jag blev för övrigt 
anklagad för att vara kriminell på bryggan. ”För att du 
nog hade cykeln på bryggan din filur!” Tänker en del. 
Nej, inte bara, men förlåt. För att jag fotade fina båtar. 
Bra där! Jag blev glad för den observationen, mer sånt, 
men börja inte slåss. Egentligen var jag där och tog kort 
på förtöjningar som håller fast en massa tusen kronor 
i bryggan, men mer såg ut som att de var till för farfars 
gamla eka på 60talet. 

Sommaren gav ivf ett gäng riktigt sköna dagar att 
vara på sjön – inte så många svåra stormar heller… och 
inte så mycket bus. Lite stölder av lösöre har det varit. 
Tråkigt nog, men inget stort är inrapporterat. Bra job
bat båtvakterna!

INFORMATIONSINTAG
Det finns så mycket härlig lektyr på våran hemsida 
som skulle underlätta för alla: stadgar, ordningsregler 
och blanketter för allt möjligt. Åh, vad de rekommen
deras. De brukar komma med kallelsen till årsmötet 
också. Läs dem, så slipper du sitta och maila om båt
platser i juni när de redan är satta. Det är så synd att de 
misstas för utfyllnad och klickbaits som ingen går på. 
Självhjälpsguiden Förtöj alltid för storm finns också. 
Delvis i fyrfärgstryck. Wow! I dessa skrifter står allt du 
behöver veta för ett underbart problemfritt liv i klubben.

VATTENSKOTRAR
Det nya svarta har varit att diskutera vattenskotrar, 
verkar det som. Antingen är man sjukt emot eller så 
bryr man sig inte. Synpunkter har kommit in om att 
begränsa tillgången till rampen. Nu är det så att vi har 
medlemmar som kör vattenskoter, de har tillgång till 
rampen och vi gör ingen värdering av flytetyg. Det stora 
stöket kommer dock från andra som kommer hit utan 
att vara medlem, med eller utan ramp, har vi märkt. Vi 
försöker hitta en bra balans mellan att försvåra åtkom
sten till rampen utan att det blir sjukt dyrt eller krång
ligt. Även icke medlemmar har haft synpunkter. Jag 

hoppas att fulåkande från utomsocknes inte påverkar er 
syn på vår relativt fridfulla lilla verksamhet. Bommen är 
dessutom inte ensamt lösning på detta.

MILJÖ
Om allt har fungerar har vi gått ut med en enkät om 
bottenfärger när du läser detta. Det är ett krav från 
Södertörns Hälso och Miljöförvaltning. De hotade 
oss nästan med (XRF)pistol. 

Vi ska vara rädda om Östersjön så att den återtar sin 
forna glans.. TBT och bly är supergiftiga för sjön mas
sor av år efter påstrykning, dig  och din familj om du 
börjar slipa i det på tomten. Har du en gammal båt: ta 
hem en filur med XRFpistol så kan hen berätta läget 
för dig. Så kan du sanera båten på lämpligt vis. Vi vill 
få bort det från våra hamnar.

Gå till transportstyrelsens hemsida och sök på båt
bottenfärg för mer läsning. Här kan medelmåtta på 
Internet ta sig fram till en lista med lagliga och olag
liga färger. Förresten: varför inte bara skrapa båten? 
Karaktärsdanande och till förbipasserande flanörers 
stora glädje. 

SÄTT FAST BÅTEN
Lägg ett par hundra extra på ordentlig tamp. Det kan 
vara värt 200 spänn extra att slippa det där samtalet 
om att båten har slitit sig och behöva stövla ner mitt i 
lördagsmiddagen och rädda grannbåten. Fråga i buti
ken, fråga oss. Här är de vanliga felen: för klen eller 
för gammal eller skavd tamp, ingen eller för klen ryck
dämpare, för kort tamp, för kort kedja.

Kolla in förtöj alltid för storm på vår hemsida. 
www.harsfjarden.net, eller bara googla på förtöjningar 
så blir försäkringsbolaget och bryggrannen, och till 
och med vi i Styrelsen, glada.

VARFÖR MÅSTE JAG TA BORT FÖRTÖJNINGARNA PÅ 
VINTERN?
För att du ska se över förtöjningarna årligen, för att det 
ser fult ut när de dräller runt, för att de slits hårt över 
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vintern och för att det finns flera skäl till att platsen 
inte är din nästa år och tampar och fjädrar är inte det 
första man tänker på att plocka bort. Har du Ybom är 
det förstås också meckigt för oss att plocka upp bom
men med massa tampar på. De tampar som sitter kvar 
åker i soporna. Det har varit olika med det vid olika 
bryggor, men nu är det så på alla bryggor (inklusive 
Vår Bostads Väg).

ÅRSMÖTE OCH MOTIONER
En lämplig söndag i slutet av mars 2021 är det årsmöte 
i Hårsfjärdens Båtsälskap, troligtvis klockan 11 och 
troligtvis i klubbhuset i Karlslund. 

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

Det har varit en del synpunkter i sommar. Skriv 
ihop just din som en motion. Den som vill lämna en 
motion till årsmötet kan göra det när som helst under 
hela året. För att behandlas på årsmötet ska motionen 
vara inskickad senast den 1 februari varje år (annars tas 
den upp vid nästkommande årsmöte). Du kan skicka 
in motionen till info@harsfjarden.net eller skicka den 
per post. 

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
Som alla vet är klubbhuset numera utrustat trinett
kök, toalett och rinnande vatten. Det går att hyra. 
Båtvagnen klarar 500 kg. Den går också att hyra. 
Kontaktinfo finns på hemsidan.

NY E-POSTADRESS?
Om du anmält din epostadress 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 av någon anledning. 

Kontakta info@harsfjarden.net om du anmält 
epostadress 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 finns en blankett på hemsidan, snäll använd den. 
Behöver du hjälp maila info@harsfjarden.net eller 
meddela via vår Facebooksida. Och snälla gör det så 
fort som möjligt. Det är så mycket ändå i mars/april.

STYRELSEN 2020/2021
Roger Gällefors ordförande 070-818 88 95 gallefors@harsfjarden.net
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-249 08 14 vakt@harsfjarden.net
Anders Danay 070-990 10 38 danay@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
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Tennisbanorna ligger nu i vintervila och väntar på att 
våren ska komma. 

Årets tennisverksamhet hade ett stort upp
sving under 2020. Kan det vara som så att Corona
pandemin gjort att folk håller sig hemma i stugorna, 
och då upptäcker den fantastiska sporten där det går 
att hålla avstånd?

Antalet betalande medlemmar är vid säsongens slut 
159 och föreningens resultat visar på ett överskott på 
ca 24.000 kr. Banintäkterna är uppe i 34.000 kr netto, 
och tennisskolorna deltagarlistor fylldes på nolltid. 
Allt detta är ”alltimehigh” med marginal och gör det 
möjligt för oss att satsa vidare för att hålla verksamhe
ten och banorna på en hög nivå!

Vid säsongsavslutningen har vi nu t ex bytt ut nät
stolparna till grusbanan, vilken vi avser att komplet
tera med nytt nät och nya linjer till våren.

Vattning- och vältningshjälp
Erfarenheterna från tidigare år har visat att vi inte gör 
tillräckligt med spontant underhåll/vattning under de 
tidiga vårveckorna, vilket vi får betala för senare under 
sommaren. Banan behöver vältas vid många tillfäl
len under våren om den skall bli tillräckligt hård och 
behålla sina goda egenskaper för spel.

Vi önskar därför att några fler kunde hjälpa oss med 
vattning och vältning av banan, man får tennistimmar 
i kompensation. Hör av er i vår Facebookgrupp eller till 
någon i styrelsen, så berättar vi hur det går till.

Banorna
Banorna är normalt tillgängliga under perioden 
1 maj – 30 september, under högsäsong sköts uthyr
ningen via Handlarn på torget, lågsäsong sitter det 
bokningslistor på anslagstavlan vid tennisbanorna och 
man betalar via Swish.

Tennisskolan
Årets tennisskola slog deltagarrekord, båda veckorna 
blev snabbt fullbelagda och till slut hade vi 97 delta
gare fördelat över två veckor. Våra tränare gjorde en 
strålande och uppskattad insats för både stora som små! 

Tävlingar
Blixtdubbeln spelades lördagen 27 juni. Prispallen i 
årets Blixtdubbel. 1:a Björn S. och Vincent, 2:a Björn 
J. och Petter, 3:a Malin och Stefan

Följande klubbmästare korades i början på augusti.
Junior – Anton Grevin
Damsingel – Elin Rörström
Damdubbel – Malin Sundblad och Danielle Lalin
Herrsingel – Mats Gustafsson
Herrdubbel – Mats Gustafsson/Tomas Isberg
Mixdubbel – Elin och Erik Rörström

Facebook
Vi har en gemensam grupp på Facebook i syfte att 
hålla kontakt med våra medlemmar och lägga ut fina 
bilder. Gruppen heter Årsta Havsbads Tennisklubb 
och alla intresserade kan ansöka om anslutning till 
gruppen. Kom med du också!

Claes Andersson/Ordförande ÅHTK

Årsta Havsbads Tennisklubb

VI SES PÅ BANORNA TILL VÅREN!

ÅHTK – STYRELSEN 2020
Ordförande Claes Andersson 070-888 75 79
Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16
Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43
Vice Ordf Tommy Gustafsson 070-161 40 54
Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42
Ledamot Stefan Norell 070-997 01 54
Suppleant Mats Gustafsson 073-543 88 66
Suppleant Lotta Isberg 073-073 15 35
Suppleant Caroline Sandberg

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

Björn J, Petter, Björn S, Vincent, Stefan och Malin.
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Mellan de två sista fjärilsrapporteringarna i augusti 
skedde en stor nedgång av både antal arter och indi
vid av dagfjärilar. Inte helt oväntat, de flesta fjärilar dör 
under denna period efter att de funnit lämpliga över
vintringsplatser för sin avkomma. Fjärilar har så kall
lad fullständig livscykel vilket innebär att de genomgår 
fyra olika stadier, ägg, larv, puppa och imago (fullbil
dad fjäril).

Olika arter har olika sätt att 
gåiide, de flesta som larv, 
andra som ägg eller puppa 
och några få som fjäril. Några 
exempel från Årsta Havsbad:

Citronfjäril går i vinteride 
tidigt på hösten som imago 
på skyddade ställen i exem
pelvis lador, uthus och ihåliga 
träd. Först ut när solen tit
tar fram är de gula hannarna 
av medan honorna kommer 
senare när temperaturen är 
behagligare. Det är faktiskt 
bara hälften av individerna 
som överlever vintern och 
avgörande är deras vikt. De 
som fått i sig tillräckligt med 
föda kan klara 2030 minus
grader under ett tunt täcke av 
lingonris. Fjärilen har dess

utom ett snillrikt system av kemiska ämnen som sän
ker fryspunkten och de förmår även tömma kroppen 
på partiklar som kan gynna isbildning.

Vilka arter övervintrar 
då som ägg? Jo, bland 
annat ljungblåvinge vars 
hona lägger äggen 
utspridda ett och ett på 
späda skott av värdväx
terna, som bl.a. är ljung, 
odon, backtimjan och 
käringtand. Ägget över
vintrar och kläcks under 
våren i aprilmaj. Larven 

har mycket nära relationer med myror och honan läg
ger gärna äggen intill myrbon. Myrorna flyttar 
omkring larverna som vårdas ömt och sällan lämnas 
ensamma. Larvutvecklingen tar 510 veckor. 
Förpuppningen sker ofta i myrbon och puppstadiet 
varar 23 veckor. Myrornas nytta av fjärilar är att de 
producerar en vätska som är attraktiv för myrorna.

Storfläckig pärlemor
fjäril övervintrar som 
larv efter att äggen på 
sommaren lagts 
utspridda ett och ett 
på blad av styvmors
viol som är larvens 
värdväxt eller på torra 
växtrester i deras när
het. Sommarens larv

utveckling kan vid gynnsam väderlek vara mycket 
snabb, endast två veckor, mot cirka en månad vid mer 
omväxlande väderlek. Larven övervintrar i olika sta
dier för att fullborda sin tillväxt i april maj och puppan 
hänger lågt i vegetationen och kläcks efter 12 veckor.

Lite senare på våren flyger bland andra aurorafjäril. 
Den har övervintrat som puppa vars innanmäte smälts 
samman och ombildats till fjäril innan den spricker 
upp i majjuni. Larverna för båda arterna lever ca en 
månad på först blomknoppar (unga larver) och däref
ter blad (senare larvstadier) av deras värdväxter för att 
därefter ombildas till puppa. Förpuppningen sker i 
torra biotoper under mossa, men i våta miljöer fast
spunnen på växtstammar en bit ovan markytan.

Man kan konstatera att fjärilarna har många finur
liga sätt att överleva vintern. Till stor del styr tillgång 
på nektar och värdväxter vid exakt rätt tid fram
gången. Störningar sker dock i ekosystemen och dess 
biotoper framförallt av klimatförändring, kemikalier 
samt jord och skogsbruk som ger den välkända effek
ten av en minskad biologisk mångfald...

...så hjälp våra insekter med en stor variation av mil
jöer i trädgårdarna med många olika arter av vilda och 
odlade växter och dessutom en uppsjö av skrymslen 
och vrår där de kan gömma sig vid ogynnsamt väder!

Catarina Johansson 

VAD SYSSLAR DAGFJÄRILARNA  
MED UNDER VINTERN?



KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

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

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

Alla fastighetsägare är skyldiga att röja 
sly som sticker utanför staketet både mot 
vägar och dassgångar. För bättre sikt 
på våra smala vägar ska det röjas upp 
till 4,5 m i höjdled och i hörntomter får 
växtligheten inte vara högre än 80 cm, 
10 meter på var sida om hörnet.

För felanmälan se nedan kontakt
information till styrelsen för respektive 
”Ansvarsområde”. T ex om någon 
lampa slocknat på Årsta Havsbads
vägen eller i området – kontakta 
Stefan Olsson inte Facebook.

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.

För c:a 10 år sen fick vi ett eget postnummer; 
137 97137 97 Årsta Havsbad.Årsta Havsbad. 
Trots att det gått så lång tid, finns det fort-
farande årstabor som uppger fel post nummer, 
vilket innebär att post inte kommer fram. 
Vår ”postis” ber dig se till att din brev låda 
är tydligt märkt med namn och adress och 
har en skylt som tål snö och stormar.

Ansvarsområde Namn Befattning Telefon E-post
Huvudansvarig för verksamheten, Planärenden, anläggningsbeslut, 
stadgar, Kontakt för Trafikverket och kommunen, Underhållsplan, 
Mark och park samt Torget, postboxar o brevlådor samt båtbryggor

Lars Sjöholm Ordförande 070-710 57 84 lars.sjoholm@arsta-havsbad.se

Byggnader Ingela Dahin Vice ordförande 0760-98 74 46 ingela.dahlin@arsta-havsbad.se
Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster, Försäkringar Ragnhild Blomdahl Kassör 073-428 02 42 ragnhild.blomdahl@arsta-havsbad.se
Protokoll etc, Info på anslagstavlor, kontaktperson mot SRV och LMV Britt-Marie Bengtsson Sekreterare 070-299 24 52 britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se
Dagvatten, Diken, Vägar, Snöröjning, Trappor, Byggnader Ingeman Bengtsson Ledamot 070-299 26 10 Ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Badvattenprover, inspektion badbryggor, och stränder, anslagstavlor 
bad/stränder

Per Hållnissa Ledamot 070-339 31 07 per.hallnissa@arsta-havsbad.se

Trafik och parkering, anslagstavlor parkering Jens Möllnitz Ledamot 070-77 87 957 jens.mollnitz@arsta-havsbad.se
Trafik och parkering, anslagstavlor parkering Salan Ahlgren Suppleant 0723-16 61 96 salan.ahlgren@arsta-havasbad.se
Elanläggningar Stefan Olsson Suppleant 070-650 34 63 stefan.olsson@arsta-havsbad.se

E-post: info@arsta-havsbad.se ° Hemsida: arsta-havsbad.se ° Expeditionens öppettider: Onsdagkvällar mellan 18.00 – 19.00 från 9 juni – 4 augusti.


