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Körsbärsträden blommar för fullt, övriga fruktträd föl-
jer efter och hela Årsta är åter grönt och vackert.

Trots varierande väderläge är vi med stora steg på 
väg mot sommar igen.

Fler än vanligt har tillbringat stora delar av vin-
tern här ute i Årsta. Många tomter med snöröjda sti-
gar fram till huset, tyder på detta. Promenadstråken 
längs Hårsfjärden och inne i runt området har varit väl 
upptrampade.

I samband med julen hade Stugägarföreningen ord-
nat en välbesökt tipspromenad med besök hos tom-
ten som ett inslag. Stort tack för detta uppskattade 
initiativ.

Vårt parkeringsbolags redovisning av årets första 
kvartal visar att Årsta varit välbesökt även under vintern. 
Fler har sökt sig till Årsta under den gångna vintern

Vinterbadarnas skara har varit större än vanligt. På 
Lucia plaskade ett helt gäng nissar runt i böljorna. Och 
när det varit bra med snö har backen vid stora badet 
utnyttjats för pulkaåkning.

Det är nu andra året som pandemin lägger sin sordin 
över tillvaron. I skrivande stund råder restriktioner om 
hur många som får samlas. Vad som gäller framöver är 
rätt oklart. Det finns förslag på lättnader som ska gälla 
från första juni men hur det verkligen blir vet vi först då.

Utifrån förra sommarens erfarenheter arbetar 
Haninge kommun på ett digitalt hjälpmedel som ska 
visa hur mycket folk som vistas vid stora badstranden. 
Likaså avser kommunen att med egen personal bevaka 
trafik- och parkeringssituationen här i Årsta och på 
Dalarö.

Vad gäller tryggheten i badparken främst kvälls-
tid har samtal förts mellan lokala grannsamverkan 
Haninge kommun och polisen. Förhoppningen är 
att grannsamverkans gula västar ska ses även i badpar-
ken. Kommunens fältassistenter ska finnas där ung-
domar finns. Om ungdomar samlas i badparken kom-
mer fältassistenterna också kunna ses där. Även polisen 
är medveten om vad som skedde i badparken under 

förra sommaren. Men då deras resurser är begränsade 
kan vi bara förvänta oss deras hjälp om något allvarligt 
inträffar. 

Vår badpark och torget är av kommunen klas-
sat som en offentlig plats och då gäller den lokala 
ordningsstadgan. 

Inför den stora badsäsongen har årets första säker-
hetsdykning genomförts. Detta för att säkerställa säkra 
bad. Det är förvånansvärt att havet fortfarande anses 
vara en lämplig soptipp. Årets första dykning resul-
terade ett större lass med skräp bestående av bildäck, 
möbler mm.

Bryggbesiktningar har genomförts och upptäckta 
brister har åtgärdats, det gäller också hopptornet.

I sommar kommer ett 30-tal Årstaungdomar att 
arbeta med vård och underhåll av våra gemensamma 
tillgångar. De kommer att arbeta i mindre grupper 
under veckorna 24-32.

Även torget har rustats för att möta den kommande 
sommaren.

Fiket på torget har startats, ett efterlängtat inslag 
som många efterlyst, har nu äntligen blivit verklighet.

Även affären har rustats för att ta emot nya och 
gamla kunder. En inre upprustning har gjorts, nya 
kylar, nya varuställ, och en modernisering av maskin-
parken för glass, bröd, och kaffe.

Vår ordinarie stämma blev åter inställd med hänvis-
ning till de regler som gäller för hur många personer 
som får samlas. Styrelsen följer noggrant vad som sker 
på området och blir det nya regler för möten kan det 
bli så i år att stämman kan genomföras utomhus här i 
Årsta Havsbad.

Oavsett vad och hur möjligheter öppnas för att 
genomföra stämma så kommer kallelsen att ha skick-
ats till alla fastighetsägare senast två veckor före 
stämmodagen.

Årsta Havsbad är rustat för en lång, skön och varm 
badvänlig sommarperiod. Det är vi alla värda.

Vi ses!

NÅGRA ORD FRÅN 
VÅR ORDFÖRANDE

Lars Sjöholm
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Badbryggor och badstränder
Det har utförts en bryggbesiktning under våren. Vi 
kommer också att utföra en dykning runt våra båt- och 
badbryggor för att kolla att det inte ligger några främ-
mande föremål på botten. Ytterligare en en dykning 
görs i mitten av sommaren. Hjärtstartaren finns nu 
i ett uppvärmt skåp utanför expeditionen vid torget. 
Det finns 12 stycken utbildade HLR räddare i Årsta 
Havsbad och simskolans personal genomgår en HLR 
utbildning varje sommar. Eftersom vårt bad är EU 
klassat så tas det tre badvattenprover varje badsäsong.

Sjövreten
Det har monterats ett räcke vid stenpiren. Lina mellan 
stenpiren och bryggan kommer att sättas upp för att 
markera badområde.

Stora badet
Den östra inre delen av badbryggan är beställd. 
Arbetet kommer att utföras vintern 2021/2022. 
Den kommer att vara klar till badsäsongen 2022. 
Investeringsbidrag har sökts hos Haninge kommun. 
Nuvarande sponsor har kontaktats för ett fortsatt 
samarbete.

Karlslund
Det har lagts dit stenar och fyllnadsmassor för att 
ordna med passagen från land till flytbryggan. En del 
sand har fyllts på vid blålera hålet.

Vi kan nog förvänta oss många badgäster även 
denna sommar. Vi har haft samtal med kommunen 
och polisen beträffande de ordningsstörningar som 
upplevdes sommaren 2021.

Mer information angående detta finns på 
hemsidan.

Det finns en grillplats vid badviken vid beachvol-
leybollplanen. För att minska risken för brand så är det 
önskvärt att vi alla hänvisar de som vill grilla till denna 
grillplats för att minska risken för brand.

Per Hållnissa, Ansvarig för bad och badbryggor

El
Vi har renoverat lägenhet 9 och försett den med en ny 
elcentral samt kompletterat med fler eluttag för kom-
mande cafeverksamhet.

Materialgården kommer att renoveras med nya 
elinstallationer i samband med installation av WC.
Vi kommer även under 2021 fortsätta att byta belys-
ningen efter Årsta Havsbadsvägen till ny ledbelysning.

Stefan Olsson

Vägar
Ett ovanligt kraftigt snöfall i februari satte stor press på 
snöröjningen men med hjälp av en entreprenör blev 
resultatet bra. I april reparerades potthål, farthinder 
återställts och dammbindning pågår. 

Dagvatten
Ett flertal arbeten har utförts bl.a. i dassgången mellan 
fastigheterna 3-5 på Trollstigen. Där har en ny brunn 
och ett nytt dike anlagts. En infiltration som inte bru-
kas längre har tagits bort på en fastighet på Loggvägen. 
Dräneringsarbeten har påbörjats på Sven Wallanders 
väg vid ett av pumphusen.

Vi har letar fram brunnar som varit dolda i områ-
det och diken har rensats. Beträffande digitaliseringen 
fortgår detta. En del arbeten kvarstår på grund av att vi 
inte ännu kan hålla fysiska möten med Tyrens AB som 
är det företag vi anlitar för digitaliseringen.

Dagvattengruppen träffas en gång per månad och tar 
gärna emot besök av intresserade medlemmar, som vill 
veta hur arbetet med vårt dagvatten fortskrider. Ring 
Ingeman Bengtsson 070 299 26 10 inför ditt besök.

Ingeman Bengtsson

Byggnader
Under året har lägenhet nio numera fiket på torget 
fått en ytskiktsrenovering i form av målning av väg-
gar och tak och nya vitvaror har installerats. Den 
gamla Komsumbutiken i Karlslund, båtklubbens hus, 
där har vi gjort en bygg inspektion för att ta fram en 
plan på vad som behöver åtgärdas framöver. Ett sta-
ket har satt upp runt tomten och den lilla byggnad 
som stod på tomten har skrotats. Restaurangen är i 
behov av att målas och det görs under sommaren av ett 
”gubbgäng”. 

I Materialgården har en LTA enhet lagt ner och nu 
finns det vatten och avlopp där. 

Ingela Dahlin

BLI FÖRST MED ATT FÅ  
VETA SENASTE NYTT!
På hemsidan www.arsta-havsbad.se
I högra hörnet ser du en liten  
postgubbe Klicka där och anmäl  
dig för att få automatiska mail  
om vad som händer i samfälligheten.
Styrelsen uppdaterar sidan frekvent.
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Är du nyinflyttad eller behöver du en ny postlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med detta.

Du mailar mig vilket/vilka namn som ska stå på 
lådan, din gatuadress och fastighetsbeteckning samt 
vid vilket postlådeställ 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: 070-710 57 84, mail: 

lars.sjoholm@arsta-havsbad.se
Lars Sjöholm är ansvarig för postlådor och postboxar

Postlåda

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

Kent Melander melanderkent@gmail.com 070 461 56 89

Göran Johansson gornoris19@gmail.com 070 440 21 03

Bo Hellberg bo@alnina.se 070 222 57 69

Om du som medlem är intresserad av Årsta Havsbad och vill hjälpa till i styrelsen eller i valberedningsarbetet är du välkommen 
att höra av dig till någon i valberedningen.

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!
Marguerite Reyes
Tel 070 916 04 53
foreningsgarden@arsta-havsbad.se
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Varför betalar jag medlemsavgift till 
Stugägarföreningen?
På förekommen anledning vill vi upplysa om var-
för man som boende i Årsta Havsbad bör vara med-
lem i och erlägga medlemsavgift till Årsta Havsbads 
Stugägarförening.

Stugägareföreningen är hjärtat i Årsta Havsbad! 
Ja så kan man verkligen uttrycka det! Föreningen 
var från början den förening som företrädde stug–
ägarna i området då HSB ägde och förvaltade Årsta 
Havsbad. Men när HSB 1977 överlät till oss stugägare 
att äga och förvalta området bildades Årsta Havsbads 
Samfällighetsförening vilket i sin tur innebar att 
Stugägarföreningen i stället fick rollen att skapa inne-
håll, upplevelser och trivsel till gagn för alla som bor i 
Årsta Havsbad.

Detta uppdrag är kanske ett av de viktigaste upp-
dragen inom området. Man kan kort och gott säga 
att föreningens verksamhet och aktiviteter är det som 
gör att området ”lever”, skapar trivsel, mervärden och 
gemenskap för oss alla som bor här i Årsta Havsbad.

Medlem i föreningen blir man automatiskt erbjuden 
när man köper en fastighet i Årsta Havsbad. Detta efter-
som föreningens verksamhet är till gagn för samtliga 
boende inom Årsta Havsbad. Vill man av någon out-
grundlig anledning inte vara med i Stugägareföreningen 
har man möjlighet att begära utträde.

Under en normal sommar (utan Coronaeffekt) 
står föreningen, tillsammans med respektive akti-
vitetsansvarig, som värd för över 40 arrangemang 
och aktiviteter. De traditionsenliga och största är 
Valborgsmässofirande, midsommarfirande och 
Årstadagen med Loppmarknad och olika typer av 
underhållning samt tävlingar. Utöver de nu nämnda 
evenemangen arrangeras årligen bl. a. simskola och 
märkestagningar (för deltagande krävs av försäkrings-
skäl medlemskap), Barnens dag, Bagarstuga, Boule, 
motionsgympa, Kultur på stranden, Simborgarafton, 

Årstamaran, Allsång på stranden, cykelloppen ”Hej 
Hoj”, Tipspromenader och Kräftpicknick. Således en 
otrolig massa arrangemang, som har tilltalat och tillta-
lar massor av deltagare.

Med hänvisning till ovanstående beskrivning av 
Stugägarföreningens verksamhet och betydelsen av 
den samma för alla oss som bor i Årsta Havsbad hop-
pas vi också att alla betalar medlemsavgiften till 
Stugägarföreningen. Medlemsavgiften är endast 
225 kr/fastighet och har varit så under många år.

Sim- och simskoleverksamheten 2021
Inskrivning till Simskolan och övriga grupper, såsom 
märkestagning etcetera, kommer att ske kl.13.00 sön-
dag den 27 juni på dansbanan. Simskolan kommer att 
delas in i grupper på sedvanligt sätt efter vattenvana 
och eventuell simkunnighet. De yngsta deltagarna är 
från 4 år och uppåt. Själva simskoleverksamheten är 
planerad att pågå under fyra veckor med start månda-
gen den 5 juli.

För att få deltaga i simskolan måste deltaga-
ren eller någon av dennes målsmän vara medlem i 
Stugägarföreningen. Detta för att försäkringen skall 
gälla. Medlemsavgiften är på 225 kr och troligtvis 
redan betald om du har betalat fakturan i sin helhet till 
Samfällighetsföreningen. Då behöver du bara ta med 
er och visa upp verifikation på er inbetalning. Till er 
som inte redan har betalat medlemsavgiften vädjar vi 
till att göra det innan inskrivningen eller i samband 
med inskrivningen genom att betala via SWISH på 
telefonnummer 123-348 15 20. Det förenklar inskriv-
ningen för oss.

Även denna sommar kommer vi att lägga ut anmäl-
ningsblanketten på hemsidan för nerladdning och 
kommer även att ha ett antal formulär en vecka innan 
vid anslagstavlan ovanför torget. Fyll i alla uppgifter 
innan ni kommer till inskrivningen så går processen 
snabbare. Vi förespråkar swish betalning eftersom det 
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är mycket lättare för oss att hantera. Om ni inte har 
swish fråga gärna om någon annan om de kan betala åt 
er och i nödfall så kan ni betala kontant.

Det kommer att finnas information på hemsidan 
om de olika simgrupperna. Simlärarna kommer att 
medverka vid inskrivningen för att svara på frågor. Vi 
ämnar söka bidrag för simskolan, genom det så kall-
lade LOK-stödet, vilket innebär att alla behöver vara 
medlem i föreningen. I och med att vi söker bidrag så 
kommer vi att kunna hålla avgifterna på en låg nivå. Vi 
planerar även att ha livräddningsövningar med en liv-
räddningsdocka som kommer att finnas på plats.

Vår fadder Sarah Sjöström som besökte oss som-
maren 2019 har ett eget märke som vi tänkte erbjuda 
barnen/ungdomarna att försöka att ta, nya utma-
ningar. Simskolan kommer även denna sommar att 
vara med att organisera simborgarafton. I skrivande 
stund så kommer vi nog inte kunna ha en stor simsko-
leavslutning utan troligtvis blir det en liten avslutning 
per grupp. Samma rekommendationer och restriktio-
ner som gällde 2020 gäller troligtvis även denna som-
mar. Vi får alla hjälpa till att förhålla oss till gällande 
rekommendationer. Stugägareföreningen och simsko-
lan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och restriktioner. Om inte dessa efterlevs så kan vi bli 
tvungna att avbryta simskolan. Vid märkestagning kan 
det vara så att simskolan ber er att ta er ann uppdra-
get att hjälpa till att hålla andra badgäster på avstånd 
vid vissa moment. Vi har även för avsikt att försöka 
spela in en - lycka till hälsning - till vår fadder Sarah 
Sjöström och ta en del bilder för vår hemsida och vår 
Facebook. Bilderna kommer att tas med hänsyn till 
barnens integritet. Vi kommer att ha en fråga till er 
(anmälningsblanketten)om det är ok att vi tar bilder, 
filmar för ovan syfte och ni får ge ert samtycke eller att 
ni inte samtycker.

Vi ser framemot ett stort deltagande i simsko-
lan och vid simborgarafton. Det kanske kommer 
andra nyheter så håll utskick på anslagstavlor och på 
hemsidan.

Vi ses i vattnet.

STYRELSEN 2021
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg 
Vice ordförande Susanne Tidestrand
Kassör Eva Karlsson
Ledamot Stefan Sundblad
Ledamot Ulf Eriksson
Suppleant Kersti Schollin
Suppleant Jan Kårström

Kontaktuppgifter: 
Ordförande 0708-366300
Kassör 072-8579897

Stugägareföreningen informerar om 
sommarprogrammet.
Året som passerat har varit ovanligt för oss alla. Vi 
hade hoppats på att vi skulle kunna leva som vanligt 
denna sommar och genomföra våra aktiviteter enligt 
gamla traditioner.

Tyvärr så ser det, så här långt, ut som att det blir en 
sommar med fortsatta restriktioner. Så vi har bara att 
anpassa oss och göra det bästa av situationen allt enligt 
rådande restriktioner. Som ni alla vet var vi även i år 
tvungna att ställa in Valborgsmässofirandet men vi
har ändå en mängd arrangemang som vi vet att de kan 
genomföras enligt nedanstående preliminära program.

Midsommarhelgen:
•  24/6 Stugägareföreningens styrelse klär midsommar-

stången. Det kommer att stå hinkar med vatten på 
dansbanan under dagen. Hjälp oss att fylla den med 
blommor så mycket ni bara kan så vi får en vacker 
Majstång att glädjas åt.

•  25/6 Midsommarafton arrangerar vi en promenad 
med ”Midsommarquiz” som utgår från vår dansbana 
och frågorna kommer att sitta uppe hela helgen.

•  27/6 kl. 13:00 på dansbanan sker Inskrivning till 
simskolan. Mer information finner du i inledningen 
av denna artikel under rubriken Sim- och simskole-
verksamheten 2021

Övriga arrangemang:
•  Tipspromenader arrangeras den 13 och den 27/7, kl. 19.
•  Bouletävlingar sker kl. 19 på onsdagar med start den 

7/7 och avslutning den 4/8
•  Hej Hoj loppen på cykel genomförs kl. 19 på torsda-

garna den 8/7, 22/7 och 5/8
• Årstamaran arrangeras lördagen den 24/7
• Simborgarkväll kommer att annonseras separat.
•  Årsta dagen annonseras separat när det står klart att 

den kan genomföras.
•  Kräftpicknic annonseras separat när det står klart att 

den kan genomföras.
•  Beroende på hur Folkhälsomyndighetens rekom-

mendationer ser ut kommer ytterligare plane-
rade arrangemang/evenemang att annonseras på 
Facebook och på vår hemsida som har adress: www.
ahstugagareforening.se

Det är viktigt att hålla utkik på våra informationskana-
ler så som hemsidan och Facebook där vi fortlöpande 
uppdaterar med aktuell information.

Vi i Stugägareföreningens styrelse önskar 
Er alla en varm och härlig sommar 2021
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SVAR PÅ LARSOTTO FRICKS REPLIK TILL 
MIG I FÖRRA HAVSBLADET, HÖSTEN 2020.

Jag håller med Frick om att Årsta Havsbad är ett spe-
ciellt fint område men det är fel att koppla det till ett 
boende som inte längre är representativt för området.

Så jag betecknar det som ett SKÄRGÅRDS-
SAMHÄLLE. Det är fortfarande ett fritidsområde 
enligt detaljplanen men områdets fastigheter används i 
huvudsak under hela året. 

Frick påstod att jag dribblade med siffrorna på hur 
många som bor permanent i Årsta Havsbad. Men det 
beror på att Frick är dåligt insatt och inte påläst.

469 personer har i år permanent post till området 
och då är inga barn under 18 år inräknade

Dessutom bor det ett antal personer perma-
nent i området, men som är skrivna i andra kom-
muner, främst Stockholm - av skatteskäl. Jag känner 

flera. Dessa och områdets barn är säkert fler än 50 
tillsammans.

De flesta av de boende är fritidsboende som nyttjar 
sina hus året runt i olika hög grad, på helgerna och ofta 
vid jular, sportlov och påsk

De rent sommarboende är en mycket liten mino-
ritet. I höstas begärde endast 35 fastighetsägare att få 
hjälp med att stänga av vattnet över vintern. Endast 
sex orginalhus är kvar men över hundra är ombyggda 
med sovloft. Årsta havsbad är ett fritidsområde som 
används året runt – och ingen Sommarstad! Men väl 
ett mycket fint Skärgårdsamhälle.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande i Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Melodi: Rullan går. Text: Richard Roosvall
1.
Kräftan är reaktionär
strävar bak i sakta mak.
Med en så’n man gör så här:
lockar’n ut ur sitt gemak.
Först man kokar’n uti laken
prydd med dill för bästa smaken,
då blir han en röd kamrat
som man lägger uppå fat.

2.
Klorna hans man rycker väck
suger köttet i sig se’n,
så man nyper av hans häck
och avlägsnar tarm och ben.
Stjärten kan man marinera
i en OP eller flera.
Skölden se’n man fläker av
och insuper hjärtats sav.

3.
Under denna procedur
som man under glam begår
gäller det att supa ur
alla glas som framme står.
Ritualen också kräver
att man glupska stön upphäver,
till en pellejöns förklädd
så att själve f-n blir rädd.

4.
Arma bakåtsträvare:
håll dig gömd i ditt slam,
annars kräfthåvshävare
uti ljuset drar dig fram.
Snart din själ har lämnat Jorden
men din kropp är kvar på borden
som ett tomt utsuget skal,
offer för en backanal

SÅ ANGRIPS ”DE RÖDA”
En liten handledning till det klassiska sättet att hantera och begå kräftorna.  

Det finns säkert många sätt att hantera kräftor. Det här är ett.

Backanal var en under antiken extatisk och religiös rit 
till guden Bacchus ära. Ordet används överfört om 
vilda fester med mycket alkohol. Källa: Wikipedia
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ÅHTK – STYRELSEN 2021
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 Anders Rannelid 076-537 66 33

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. 2003 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 i år höjd till 100 kr per timme för medlem-
mar och 120 kr för icke medlemmar. Ungdomar (t o m 
14 år) spelar för 50 kr per timme på Plexipavebanan, 
vardagar 08 – 16.

Tider bokas via appen Bokamera (förhoppnings-
vis har det kommit igång till midsommar) annars kör 
vi med bokningslistor på anslagstavlan vid tennisba-
norna. Betalning sker endast via swish. 

Tennisskola 
Vecka 26 och 27 kommer det arrangeras tennisskola, 
Anmälan sker på anslagstavlan vid tennisbanorna.

Vi siktar på skola för barn/ungdomar på fm och för 
vuxna på em/kvällen, exakta tider kommer specifiseras 

längre fram beroende på hur många som anmäler sig. 
Priset för juniorer är 250kr och för seniorer 300kr 
(betalas direkt till tränaren via swish), men det krävs 
att man är medlem i klubben för att delta i tennissko-
lan, vilket kostar 60 kr för juniorer och 150 kr för seni-
orer. Det går bra att gå med i klubben samtidigt som 
man anmäler sig till tennisskolan. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln, spelas lördag 3 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 i slutet på juli och i början på augusti. Det 
kommer 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.

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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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  

BASTUBADARSÄLLSKAP

ÅHB – STYRELSEN 2021
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 2020/2021 har inte blivit vad vi bastubadare 
hade förväntat oss, bastun har nu varit stängd sedan 
den 14 mars 2020, det är av säkerhetsskäl då Corona 
pandemin fortfarande härjar för fullt. Det är vår för-
hoppning att Corona läget skall förbättras så att vi kan 
starta upp med bastubad igen, men som läget är just 
nu får vi nog vänta ett tag till och följa utvecklingen. 
Information kommer att finnas på anslagstavlorna och 
nere vid bastun samt på hemsidan.

VI HOPPAS KUNNA HÅLLA 2021 ÅRSMÖTE  
I SLUTET AV AUGUSTI.
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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FÖRENINGEN
BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD
JÄTTESTIGEN
”EN BILD KAN SÄGA MER ÄN TUSEN ORD” sägs 
det. Här kommer två bilder som visar samma stig, 
Jättestigen, men i två olika skepnader. Den ena frodig 
och grönskande, den andra kal. En grusväg i stället för 
en naturstig.

När de boende på Jättestigen kom tillbaka till sina stugor 
på våren 2020 fick de en trist överraskning: den vackra, 
lite vildvuxna stigen hade under vinterhalvåret jämnats 
med marken för att släppa fram transporter till ett bygge. 
Ingen hade frågat de boende om deras samtycke. 

Denna del av Jättestigen är markerad som natur-
mark i detaljplanen vilket innebär att den ska läm-
nas ifred. Föreningen Bevara sommarstaden Årsta 
Havsbad yrkar på att Jättestigen återställs i ursprung-
ligt skick, att detaljplanens bestämmelser respekteras 
och att alla grannar i framtiden tillfrågas inför stora 
ingrepp i vår gemensamma miljö. 

Man talar också om ”DE SMÅ STEGENS 
TYRANNI”. Om bit efter bit av naturmarken i Årsta 
Havsbad görs om försvinner grönskan och med den 
möjligheten för växter och djur att klara sig. Dessutom 
behövs växterna tillsammans med tramp från människor 
och djur för att ta hand om dagvattnet på ett effektivt sätt.

Att bevara naturstigarna är att bevara några av de 
unika platser som kan berätta om Årsta Havsbads his-
toria och karaktär.

ÅRSMÖTE i Föreningsgården sön 1 aug kl 15,  
om Corona så tillåter.

Vatten och ev. vattenmätare släpps på V17 på våren och stängs 
av V42 på hösten i ÅH, om kommunen sköter om det, andra gör 
det själva om de har teknik och isolering nog.

Enligt ÅHS hemsida är ca 200 av 823 fastigheter permanentbe-
bodda.

Detaljplanen för Årsta Havsbad är gällande fram till år 2030.

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

bevarasommarstadenarstahavsbad.se
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Årsta Havsbad

När jag är i Årsta Havsbad
vill jag känna mig fri och glad.

Jag vill höra havets brus
och de stora Tallarnas sus.

Jag vill se glittret på Horsfjärden
och känna att den är en del av världen.

Jag vill njuta av naturen
av blommorna och djuren.

Jag vill gå på släta berghällar
och höra Koltrast sjunga på vårkvällar.

Jag vill känna frid
för evig tid.

Karin Marcus

HAR VI FLEST FÖRENINGAR OCH  
FRIVILLIGARBETARE I SVERIGE?

Någon frågade som sökte hus här i Årsta Havsbad 
"Har ni en förening för allt härute" …ja faktiskt är det 
nog så…

Många engagerar sig i de olika föreningarna vi har 
här ute, de som badar bastu, ordnar marknader och 
konstaktiviteter, trädgårdsentusiaster, tennisspelare, 
fastighetsägare, grannsamverkare, stugägarförening, 
miljögrupp, bevara sommarstadsgrupp, båtklubben  
…har säkert glömt någon. Men alla bidrar till det som 
kanske är det unika med området.

Det är också många som deltar på frivilligbasis eller 
med en mindre ersättning i olika uppdrag i det som 
samfälligheten gör och ska här försöka namnge de flesta: 
Stefan Johannesson medlemsregistret, Kent Melander 

bryggor, valberedning och stugvärd, Göran Johansson 
valberedningen och jobbar med att ta fram en skogs-
vårdsplan med Catarina Johansson, Stig Forsberg dag-
vatten, Peter Knusson fotograf, Bosse Hellberg valbe-
redningen, Marianne Rocklind informationscentral 
och valberdning, ett helt gäng med gubbs under led-
ning av Kenneth Breime tillsynsman, Gunnar Sjöberg 
hemsida och dagvattengruppen, HG alltiallo och dag-
vattengruppen, Claes Andersson layout för vår tidning, 
Lotta Isbergs fina bilder till tidningen, Marguerite Reyes 
hyr ut Föreningsgården och Richard Roosvall och Gun 
Karlborg Museistugan samt undertecknad som redak-
tör för denna tidning.

Ingela Dahlin
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Ragnhild Blomdah

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Det är intressant att vara insatt i föreningens arbete för att förvalta 
våra gemensamma egendomar. Man lär sig mycket om området 
som man bor i. Jag har varit med i styrelsen sedan stämman 2019. 
Mitt ansvarsområde är att vara kassör (hantera faktura- och löne-
underlag, ansvara för budgetarbete och budgetuppföljning o dyl), 
samt handa hyreskontrakt och försäkringar.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Det är viktigt att vi håller oss inom anläggningsbeslutet och det 
är inte helt lätt, det uppkommer då och då svåra gränsdragnings-
frågor. Det är därför viktigt att vara noggrann och insatt i anlägg-
ningsbeslutet och lagstiftningen.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
Det varierar över året. Hittills i april (skriver detta den 26 april) 
har jag arbetat 22 timmar och deltagit i ett styrelsemöte (upplever 
det som en normalmånad). Kontakter med medlemmar, styrelse-
ledamöter (löpande mycket med AU-medlemmar), Båtklubbens 
kassör, vår redovisningskonsult, Haninge kommun, vid enstaka 
tillfällen andra myndigheter som t ex länsstyrelsen, vår serviceor-
ganisation Villaägarna, hyresgäster och vår försäkringsrådgivare.

Ersättning
2 500 kr/månad, 500 kr/möte och 150 kr/timme för särskilt 
beslutade uppdrag utanför det ordinarie kassörsarbetet.

Det roligaste med uppdraget
Att få kännedom om vad som händer i området och kunna ihop 
med andra komma fram till bra och kostnadseffektiva lösningar. 
Mer vetskap om området.

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Ändrad detaljplan så att våra byggrätter blir större. Konstruktivt 
samarbete med Haninge kommun kring framförallt baden och 
biltrafiken.

Jag heter Lars Sjöholm är pensionär och fyller under året 72 år.

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Blev tillfrågad inför stämman 2017 om jag var intresserad av att 
engagera mig i samfällighetens styrelse. Är tredje generationen 
Årsta Havsbadare. Årsta har varit den fasta punkten i tillvaron, så 
det kändes naturligt att tacka ja till förfrågan.Mitt uppdrag inom 
styrelsen är fn. att vara ordförande, utöver det så hanterar jag 
postlådor och postfack, samfällighetens mark och parkfrågor, till-
samman med en adjungerad person båtbryggor och båtklubben, 
samt planerar för våra sommararbetande ungdomar.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Anläggningsbeslutet och det till det tillhörande lagstiftningen är 
den yttre ramen för styrelsens arbete. Detaljplanen är också en 
ram för styrelsens arbete. Medlemmars förslag oftast i form av 
motioner till årsstämman, måste hanteras i förhållande till främst 
Anläggningsbeslutet men även detaljplanen. Då kunskaperna 
om vad en samfällighet är och innehållet i anläggningsbeslutet är 
väldigt varierande bland fastighetsägarna kan det ibland uppstå 
intressekonflikter.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
Lågt räknat så arbetar jag med styrelsearbete 3 timmar per dag 
året runt. Styrelsen har ett möte per månad, till detta kom-
mer möten med olika grupper och föreningar tillsynsman och 
gubbs. I ett varierande antal per månad. Samt mail, SMS, och 
telefonsamtal.

Ersättning
Uppdraget i en samfällighets styrelse är ett ideellt uppdrag, med 
en viss ersättning. Storleken på ersättningen bestäms av samfällig-
hetens årsstämma. Alla som väljs in i styrelsen vet i samband med 
stämman hur stor ersättningen är.

Det roligaste med uppdraget
Mötet med alla gamla och nya fastighetsägare i Årsta Havsbad.

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Ska Årsta förbli ett rekreationsområde året runt. Eller är Årsta på 
väg att bli ett villaområde som en del av Västerhaninge?



19

Per Hållnissa 54 år och bor mest på sommaren i ÅH.

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
För att ha en möjlighet att påverka utvecklingen i ÅH och jag fick 
fick förtroendet 2016 att delta i styrelsearbetet.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
Jag har lagt ner mycket tid och engagemang med mitt uppdrag i 
styrelsen och troligtvis för mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket 
och har kommit i kontakt med många personer som jag inte 
skulle kommit i kontakt med om jag inte hade haft uppdraget.

Ersättning
Ersättning står inte i proportion med uppdraget om man vill 
utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Det roligaste med uppdraget
När man ser resultatet av arbetet som är nerlagt och när det kom-
mer positiv feedback.

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Vi har ett fantastiskt område med många olika faciliteter och 
möjligheter att göra trevlig saker. För att vi ska kunna fortsätta 
att ha det så då bedömer jag att flera personer behöver bidra och 
vara delaktig i detta arbete. En kan inte göra allt men alla kan göra 
något.

Salan Ahlgren, jag är 60 år, har två vuxna barn, arbetar på 
Hyresgästföreningen som kommunikatör sedan 19 år, har haft 
sommarhus i ÅH i 10 år innan dess hyrde jag i området i några år. 
Bor i en tvåa på Södermalm.

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Sedan i höstas sitter jag som suppleant i styrelsen och har tackat ja 
till att sitta ett år till om jag blir vald. Ansvarsområde är trafik och 
parkering som bla innebär att informera medlemmar och andra 
om gällande regler, skriva hyresavtal för privata p-platser och dela 
ut dekaler för parkeringstillstånd till medlemmar, ha kontakt med 
P-bolaget, ha koll på områdets parkeringar och skyltningen samt 
övriga medlemskontakter.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Som ganska ny i styrelsen har jag fullt upp att lära mig allt och 
är glad att det finns så många kloka styrelseledamöter att fråga 
och lyssna på. Det är ett stort ansvar men också spännande och 
givande. Som medlem i samfälligheten och sommarboende vill 
jag värna Årsta havsbads ursprungliga värden.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
Ett styrelsemöte i månaden men vilket möte! Om det är 3 tim-
mar långt så är det ett väldigt kort möte. I övrigt kan det vara 5-10 
timmar i månaden för ovan angivna arbetsuppgifter. Lite svårt att 
veta då jag inte haft uppdraget ett helt år. Det blir rejält mycket 
mer arbete på sommaren när alla sommarboende medlemmar 
flyttar ut, och vi får många badgäster med bil.

Det roligaste med uppdraget
Som sagt trevligt folk i styrelsen och spännande att lära nytt.

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Mer demokrati Sluta spekulera i vad folk tycker och hur de nytt-
jar sina hus och ge bättre möjlighet för alla att säga sin mening om 
hur vi vill ha det i ÅH. Förslagsvis främst på sommaren när alla är 
ute…
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Stefan Olsson 54 bast, elektriker ny i Årsta Havsbad sedan 2 år i 
höst och jobbar heltid på Älvsjömässan

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Jag blev invald i stylsen i november 2020 nov, elen, fick frågan 
och tyckte att det låter kul och intressant o vara med i något. 
Roligt att det är något som gäller ett uppdrag där jag bor. Det är 
mycket jobb och många läsa mail och styrelsemöte varje månad.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Jag har varit med så kort tid och det är mycket att läsa och kunna 
förstå allt med börjar få en uppfattning iallafall om vårt uppdrag.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
jag har kontakter med El-Larsson det är firman som gör våra 
elinstallationer. Jag försöker samordna olika uppdrag vi har 
här ute för att spara tid och pengar. Jag ser över elanläggningar 
numera även när jag är ute och promenerar eller åkerför och upp-
täcker någon lampa som slocknat. Jag jobbar nog cirka 4-5 tim-
mar i veckan med mitt uppdrag och inför styrlesemötet är det all-
tid rätt mycket att läsa och förbereda då blir det lite mer.

Det roligaste med uppdraget
Lära känna alla som bor här i alla åldrar och med olika erfarenhe-
ter. det är spännande att sitta i styrelen och förhoppningsvis göra 
bra saker för alla de som bor här. 

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Roligt att det utvecklas på torget och det känns som vi har en bra 
början för mer bykänsla för det är en härligt område

Ingeman Bengtsson

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Jag har arbetat 20 år i styrelsen och tycker för det mesta att det 
är både roligt och trevligt. Mina uppdrag har varierat under åren 
men sedan länge har jag ansvarat för vägar, diken och dagvatten. 
Vi har 1,6 mil väg att sköta om och det är mycket att göra efter-
som vi har grusvägar att förvalta vilket innebär en del utmaningar.

Grusvägar innebär att potthål kan uppstå. Till stor del är det 
körhastigheten som påverkar bildandet. Om hastigheten skulle 
hållas nere till 20 km/tim skulle vägarna hålla bättre.

Jag försöker hålla mig uppdaterad om material och tillväga-
gångssätt när det gäller vägar och dagvatten där dammbindning 
är en viktig del eftersom dammet är hälsovådligt.

Det senaste året har vi arbetat med att digitalisera vårt dagvat-
tensystem och det har tagit mycket tid att lokalisera alla brunn-
nar och ledningar. Det har varit ett eftersatt arbete och bra att vi 
nu får det gjort eftersom det underlättar arbetet framöver. Just nu 
jobbar dagvattengruppen med att ta fram en årlig skötselplan för 
dagvattnet. Gruppen består av mig och några frivilliga som tycker 
det är roligt och det är inget som hindrar om det kom med några 
intresserade kvinnor i gruppen.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Anläggningsbeslutet kunde jag inte mycket om när jag började i 
styrelsen och det händer ofta att jag pratar med medlemmar som 
har frågor kring det. Många har bra förslag men det faller ofta pga 
av att vi inte har uppdraget i anläggningsbeslutet.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
Jag jobbar 15-25 timmar i månaden. Det är styrelsemöten, kon-
takt med kommunen, vattenfall, entreprenörer, gubbsen och 
boende här ute som har frågor om dagvatten och vägar. Det kan 
bli en del kvälls- och helgsamtal också. 

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Om framtiden här i Årsta Havsbad, ...framtiden har jag bakom 
mig... säger 81 åringen och kliver ut på grusvägen....
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Britt-Marie Bengtsson

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Jag är sekreterare i styrelsen sedan fem år. Uppdraget innebär 
att skriva protokoll på styrelsemöten, på stämman och möten 
med andra aktörer. Att ansvara för åtgärdslistan där alla beslut 
om vad som ska göras blir avrapporterade och förs in i rullorna. 
Rapportering till lantmäteriet om sammansättning av styrelse. 
Tillsammans med ordföranden svara på den e-post som kom-
mer in till styrelsen och sköta det administrativa arbetet inför 
stämman. Inför styrelsemöten skickas kallelse ut och protokollen 
ska efter justering tillställas revisorerna. Likaså ska alla underlag 
kopieras och arkiveras, både i pappersform och digitalt. Jobbar ca 
20 timmar, ibland mer, per månad.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Anläggningsbeslutet säger vad styrelsen ska arbeta med och är 
ramen för vårt arbete. Det begränsar handlingsfriheten. Många 
förslag från medlemmar faller utanför anläggningsbeslutet vilket 
ibland upplevs som en besvikelse. Som tur är finns många fören-
ingar i området som kan ordna de saker som samfällighetens sty-
relse inte får.

Det roligaste med uppdraget
Det som gör styrelsearbetet roligt är man är delaktig i Årsta 
Havsbads skötsel och har möjlighet att påverka vad som händer.

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
För framtiden önskar jag att fler i området blir intresserade av 
och vill vara delaktiga i framförallt styrelsearbetet men också i 
de grupper som på olika sätt arbetar med områdets skötsel och 
trivsel. 

Ingela Dahlin

Varför arbetar du i styrelsen, tid i styrelsen, ditt ansvarsområde
Jag har varit med i styrelsen som vice ordförande sedan stämman 
i november. Jag gick med eftersom jag vill vara med i ett samman-
hang här ut i Årsta Havsbad där vi jobbar tillsammans. Jag var 
med en kort period för flera år sedan men det stöp på grund av att 
jag reste mycket i mitt arbete och jag var mest ute på helger och 
semester.

Hur tänker du kring anläggningsbeslutet och utmaningen att 
förhålla sig till lagar
Det uppdrag jag har nu kräver för min del att bo här på heltid och 
att inte ha något heltidsjobb. Det som är knepigt är att förstå och 
förklara är hur anläggningsbeslutet fungerar i det dagliga styrel-
searbetet. Det är lätt att springa iväg på alla bollar med goda idéer 
men vi får bara göra det som står i anläggningsbeslutet, att för-
valta det som vi äger gemensamt. Jag tror att vi alla behöver mer 
kunskaper om vad anläggningsbeslutet, detaljplanen och gestalt-
ningsprogrammet innebär för oss som bor här.

Hur mycket arbetar du med styrelsefrågor per månad, möten 
och operativt och gärna vilka kontakter du har i arbetet
Tiden jag lägger ner på arbetet är mer än jag trodde, det är många 
mail, telefonsamtal och kluriga frågor att utreda inför ett beslut. 

Jag jobbar säkert som det varit hittills med de ansvarsområden 
jag har, cirka 10 timmar i veckan, ibland mer. Återstår att se hur 
sommarhalvåret kommer att te sig arbetsmässigt. 

Det roligaste med uppdraget
Det roligaste med styrelsearbetet är när det händer grejer och 
jag gillar när vi får fart på saker och självklart att lära känna nya 
människor här ute.

Framtidsfrågor i Årsta Havsbad
Fler och fler flyttar ut till Årsta havsbad och jag ser att vi behöver 
öka kunskaperna kring anläggningsbelsutet. Vi behöver också 
skapa plattformar för att kommunicera med varandra. E -post 
som vi börjat med på hemsidan där vi skriver korta notiser om 
vad som händer här ute, det är drygt hundra personer som anmält 
sig för utskick och vi har över 800 fastigheter. Hur får vi flera att 
vilja delta i arbetet både i styrelse och i de grupper som idag job-
bar med det som vi har gemensamt är en viktig framtidsfråga.
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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
NÄSTA ÅRSSTÄMMA TIDIGAST I SOMMAR

Coronan gör att vi har fått senarelägga våra årsstäm-
mor. Håll utkik på våra anslagstavlor.Vi kallar som 
vanligt via affischer, hemsida och vår grupp på face-
book. Vi kommer förhoppningsvis att ha denna 
stämma i sommar om folk har hunnit bli vaccinerade 
och epidemin klingat av.

Förra året stod vår mötesverksamhet still. Vilket 
var dåligt socialt men hjälpte oss ekonomiskt efter ett 
dyrt jubileumsår 2019. Vi har återigen en stabil eko-
nomi. Styrelsen arbetar ideellt och i istället för arvoden 
avtackas vi med en årlig lunch eller middag.

Ny hemställan till Haninge om våra byggrätter i mars.
I den framhåller vi att vår nuvarande detaljplan är 
inaktuell och överspelad och behöver ersättas med en 
ny detaljplan som utgår från den befintliga fastighets-
användningen. Det går ju inte att ha som övergripande 
målsättning att utveckla en sommarstad som avskaf-
fades för femtio år sedan. Det är endast tom nostalgi. 
Däremot skall området betecknas som fritidsområde 
(med permanentboende) då det underlättar för en ny 
detaljplan som bättre stämmer med dagens utnytt-
jande och områdets sanna karaktär.

Den ökande permanentningen och åretruntboen-
det har gjort det akut att få restriktionerna upphävda. 
Det är alltmer angeläget att Haninge kommun för-
handlar med Amfibiebataljonen om ett upphävande 
de byggbegränsningar som hindrar det som är en nor-
mal användning av våra fastigheter. Det som gått att 
göra vid Ravlunda skjutfält i Skåne och i Boden går 
givetvis att uppnå även här.

Vi kommer även att kontakta kommunen för ett 
möte i syfte att underlätta en plane-
ring utifrån den verkliga bostadssitua-
tionen i Årsta Havsbad. Och kräva att 
kommunen upprättar en ny detalj-
plan som stämmer med nuvarande 
fastighetsanvändning.

Detaljplanegruppen
Gruppen kommer att sätta fart igen 
så snart smittoläget är under kontroll. 
Vi hann dock sända 
iväg två skrivelser till 

Haninge kommun i höstas, 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. 

Detaljplanegruppen kommer bl a att bevaka det 
kommande planförslaget för Västerhaninge centrum 
som väntas i sommar samt verka mot miljöförstörande 
planer och parkeringsytor.

Hör av dig om du vill komma med i 
detaljplane gruppen!

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

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 Årsta brygga tycks äntligen börja byggas!
Ända sedan år 2013 har planerna på en vänthall vid 
Årsta brygga gått i stöpet gång på gång. Men nu ska 
den, så fort bygglovet är klart, börja byggas av Utö 
företagarförening som också driver parkeringen vid 
bryggan. Haninge kommun och Region Stockholm 
betalar. Förhoppningsvis blir den klar nu i sommar. 
SE BILDEN
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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

Så kontaktar du oss
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. 

Vår e-post är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.
org och till vår ordförande Ingwar Åhman-Eklund: 
ingwar@arstahavsbad.org. Besök gärna vår hemsida 
www.arstahavsbad.org för aktuell information 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 NU - och gör boendet i Årsta Havsbad 
bättre och bättre!
Du ska 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 fullständig adress. OBS! Om du inte anger 
koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap 
till just vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem 
är 395 kronor.

Vi ses i vårat havsbad – Styrelsen

En levande bild av sommarnöjet för 90 år sedan

Ingen visning av 
Årstastugan tills vidare 
även i år
I den trånga Årstastugan 
är det inte möjligt att hålla 
rekommenderade avstånd 
mellan besökarna. 

För att inte riskera att bli 
smittad av Corona-viruset, 
håller vi Årstastugan stängd 
tillsvidare. 

Stugan kommer alltså 
inte att visas på de van-
liga Öppet-hus-dagarna 
Midsommarafton och 
Årstadagen, och det blir inga privata bokningar. Vi 
husvärdar beklagar detta, men vi hoppas komma igång 
igen när smittan lagt sig.

Blomster och gräs växer vilt, obekymrade om 
pandemin, men Trädgårdssällskapet håller rabat-
terna i bästa skick, och Kenneth Breime i spetsen för 
Ungdomslaget klipper gräset och buskarna.

Det står var och en fritt att besöka museitom-
ten, och att göra som damen i den prickiga kreatio-
nen på bilden här ovan, vila en stund vid trädgårds-
möbeln. Parasoll och hängmatta kan vi däremot inte 
tillhandahålla.

Stugvärdarna

 Richard Roosvall Gun Karlborg Kent Melander

 0709-62 45 64 0739-07 06 88 0704-61 56 89
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ANLÄGGNINGSBESLUTET  
– EN VIKTIG HANDLING

Oavsett vilket problem eller vilken fråga ni föreningar 
ringer mig om inom den rådgivande verksamheten 
landar frågan ofta i ”vad säger anläggningsbeslutet?” 
Jag vill därför med denna artikel belysa hur viktigt ert 
anläggningsbeslut är.

Ni föreningar som är bildade genom en lantmäte-
riförrättning (samfällighetsförening, vägförening eller 
vägsamfällighet) har ett anläggningsbeslut ni måste 
följa. I detta anläggningsbeslut står vad ni har att för-
valta och på vilket sätt. Eftersom anläggningsbeslutet 
till sin karaktär är tvingande måste ni alltid följa detta.

Det ni ska förvalta är en eller flera gemensamhets-
anläggningar (ga) med varierande innehåll. Innehållet 
har Lantmäteriet bestämt i förrättningen. Ni får inte 
lägga till något i anläggningen som inte finns med i 
anläggningsbeslutet. Till exempel om ni förvaltar en 
ga som består av ett grönområde så får ni inte bygga en 
lekplats om det inte redan står i anläggningsbeslutet 
att det ska finnas en sådan. Gör ni ändå detta, bedri-
ver ni främmande verksamhet och det är inte tillåtet 

enligt lag. Detta kan i sin tur leda till att man kan bli 
skadeståndsskyldig.

Har ni flera ga, måste ni hålla dessa separerade när 
det gäller ekonomin. Varje ga har separata utgifter och 
när ni uttaxerar pengar från medlemmarna används 
de andelstal som varje medlem har i respektive ga. Ska 
man på stämman rösta om något som bara berör den 
ena ga:n är det de medlemmar som är delaktiga i den 
ga:n som röstar.

Alla anläggningsbeslut ser olika ut. Beroende på 
vad ni ska förvalta och hur, är ert anläggningsbeslut 
utformat utifrån era förutsättningar vid tillfället för 
förrättningen.

Har ni inte tillgång till ert anläggningsbeslut är det 
av största vikt att ni beställer det från Lantmäteriet. 
Styrelsen måste ha tillgång till det och veta vad det 
innehåller för att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett 
korrekt sätt.

Ur REV Bulletinen 2/2019
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BLOMMANDE VÄGKANTER...
...NÅGOT FÖR ÅRSTA HAVSBAD?

Som vi alla vet har våra insekter med åren blivit färre 
och färre eftersom vi oavbrutet plockar bort deras livs-
miljöer och därmed födoresurs. Vi skulle kunna hjälpa 
dem en hel del om vi längs våra vägar släpper upp de 
växter som redan finns i marken. Genom att vänta 
med att klippa våra vägkanter till mitten av augusti 
kan vi underlätta för de fröer som finns i jorden att 
slå rot och blomma. Vad kan vi förvänta oss? Tja, 
det är bara att titta på den omgivande ursprungliga 

vegetationen. I ÅH är det framför allt tallskog och på 
vissa ställen rester av vattendrag och betesmarker. En 
bra referens är Gamla vägens kanter. Vill vi hjälpa till 
kan man också göra lerbollar med ängsfröer som petas 
ner i jorden utanför trädgårdarna. Har vi tur gror frö-
erna och förgyller insekters, fåglars och vår tillvaro. 
Det är bara att sätta igång! 

Catarina Johansson

Bilden från Naturskyddsföreningens folder Art nr N0058 och framställd av Ebba Werner & Frida Nettelbladt 

EN HISTORISK VANDRING I NÄROMRÅDET
Boken ”Vikingatåg, offerriter och korsriddare” har 
nyligen utkommit på B. Boströms förlag. Det är, som 
texten på pärmen anger, en historisk berättelse om 
området kring Årsta slott i ett vidare perspektiv.

Författaren och historikern Irene Kimanius skildrar 
på ett personligt och initierat sätt befolkningens veder-
mödor och naturens och landskapets växlingar under 
århundradenas gång. 

Att läsa den här boken är som att vandra vid sidan 
av författaren medan hon — med en lagom mix av 
fakta och känslor — berättar om Årstabygden från 
stenåldern och fram till Årsta Havsbads födelse och ett 
besök i Årstastugan.

Häftad 294 sidor. Boken kan köpas direkt från 
Irene Kimanius via irene.kimanius@gmail.com

Richard Roosvall
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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Kära medlemmar och 
trädgårdsvänner!
När det här skrivs är 
läget med Corona-
pandemin allvarligt i 
Stockholmsregionen. Vi 
vet inte i hur länge och i 
vilken utsträckning res-
triktionerna kommer att 
finnas kvar, vilket gör det 
svårt att planera aktivi-
teter för sommaren. De 
aktiviteter som vi nu pla-
nerat är sådana som kan 
genomföras utomhus 
där risken för att smit-
tas är som minst, som till 
exempel vid trädgårds-

vandringar och utflykter. Vi har redan två trädgårds-
vandringar inplanerade, se arrangemangen nedan. 
Med det finns plats för flera vandringar, sommaren 
är lång. Vi hoppas därför att det blir många av våra 
medlemmar som kan tänka sig att ha öppet i sin träd-
gård under maj t.o.m. september, så att vi har flera 
chanser att ses utomhus. Intresserade kan vända sig 
till kontaktpersonerna som återfinns längst ner i arti-
keln eller använda kontaktformuläret på vår hemsida 
www.arstahavsbad.info/tsk/. 

Förutom våra aktiviteter 
nedan så har vi ett annat spän-
nande projekt på gång, uppföran-
det av ett växthus på tomten med 
Museistugan vid torget. Men för 
det behöver vi ha er hjälp.

Våra aktiviteter sommaren 2021
❀ Trädgårdsrundvandring i 
Michael Johansson trädgård, 
Idrottsvägen 26 i slutet av juni. 
När det kan ske meddelas senare 
så håll utkik på anslagstavlor och 
vår hemsida. 

❀ Blomstervandring i slutet av 
juni/början av juli. Tidpunkt 
meddelas senare.

❀ Fjärilsvandring med Catarina 
7 juli 2021. Startpunkt för vand-
ringen är vid Museitstugan 
vid torget. Tidpunkt meddelas 

senare. Vid regn och mulet väder ställs vandringen in 
eftersom inga fjärilar flyger vid dåligt väder. Om möj-
ligt försöker vi då genomföra vandringen vid ett senare 
tillfälle.

❀ Trädgårdsvandring hos Mariana Sjöbergs trädgård 
Betebyvägen 25 Österhaninge torsdagen den 14/7 kl. 
18-20. Vi tar oss dit i egna bilar eller så kan man cykla 
(ca 5 km). I juli är nog de flesta vaccinerade så att man 
troligen kan samåka om man är vaccinerad och inte 
har egen bil. Om det är möjligt avgörs av de då gäl-
lande restriktionerna.

❀ Utflykt i augusti till Sonja och Harald Speer, 
Uppmälby gård i Björnlunda, 8 mil sydväst om 
Stockholm. Tidpunkt meddelas senare. Vid Uppmälby 
gård bedriver man ett biodynamiskt jordbruk med 
inriktning på självhushållning. Sonja och Harald leve-
rerar biodynamiska produkter till skolor, daghem och 
restauranger. Även vid den här utflykten gäller att vi 
transporterar oss i egna bilar.

Inbjudan till samarbete om att uppföra ett växthus vid 
Årstastugan
Ett växthus vill vi ha!
Tanken på ett växthus som samlingspunkt för träd-
gårdssällskapets aktiviteter har funnits länge inom 
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STYRELSEN 2021
Ingwar Åhman Eklund ordförande 073-424 69 30

Birger Sjögren vice ordförande 073-982 05 28

Ulf Hölke sekreterare 076-164 65 40

Ragnhild Blomdahl kassör 073-428 02 42

Berit Ärlemalm ordinarie 073-569 40 00

Catarina Johansson ordinarie 070-612 44 45

Eva Sundblom suppleant 070-950 73 75

Mariana Sjöberg adjungerad 073-322 54 49

Årsta Havsbads Trädgårdsförening. Växthuset ska 
användas för att driva upp plantor för kursverksamhet, 
för utplantering och eventuell försäljning men också 
vara som en trevlig plats att samlas på och då inte bara 
för trädgårdssällskapets medlemmar. Idag finns bara 
museistugan på tomten. Ett växthus med verksamhet 
omkring ger tomten ett mervärde och lockar fler besö-
kare även till museistugan. 

Kom och var med!
Frågan om placeringen är löst, det kan ställas på 
Årstastugans tomt vid torget. Både ägaren HSB och 
samfälligheten har gett sitt medgivande. Fortfarande 
är dock ekonomin ett hinder. Trädgårdsföreningens 
nuvarande ekonomi klarar inte alla kostnader och vi 
behöver vara fler ”händer” för att gå i land med projek-
tet. Därför vill vi bjuda in andra som kan vara intresse-
rade att vara med och göra växthuset till en verklighet, 
att vara med från början och planera utformning och 
verksamheter samt att uppföra växthuset och därefter 
vara med att driva det. 

Kontaktpersoner
Kom och var med och förverkliga drömmen om ett 
växthus på Årstastugans tomt vid torget 

Om du vill vara med och hjälpa till med 
det spännande projektet så vänder du dig till 
kontaktpersonerna:
Birger Sjögren 
tel: 073 982 05 28, e-mail birger.sjogren@gmail.com
Ulf Hölke 
tel: 076 164 65 40, e-mail ulfholke@gmail.com
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VIDENÄSBÄCKEN VAR EN GÅNG I TIDEN EN 
KUSTBÄCK MED HÖGA NATURVÄRDEN.

Sjöar och vat-
tendrag existe-
rar och fung-
erar inte oiso-
lerade i land-
skapet, snarare 
är de en spegel 
av avrinnings-
områdets alla 
aktiviteter upp-
ströms. Ett väl 
fungerande 
vattenland-
skap bidrar t ex 
med att minska 
belastningen 
av närsalter till 

kust och hav. Samtidigt vandrar många av kustens fis-
kar upp i vattendrag och sjöar för lek, vilket ger en artri-
kare och produktivare kustzon. En naturligt slingrande 
bäck med naturliga kantzoner bidrar med en hög biolo-
gisk mångfald i omgivningen samt bromsar vattenflö-
den och därmed minskar risken för översvämningar. 

Vattensalamander som en gång fanns i Videnäsbäcken 
är exempel på en art som nyttjar vattnet i bäcken för 
äggläggning, yngeluppfödning och födointag men 
lever också uppe på land där den gömmer sig i stenrö-
sen och söker föda bland träd, buskar och gräs. Den 
knyter samman på ett unikt sätt vatten och land och 
utgör därmed en indikator på ett mosaikartat landskap 
med intakta våtmarker och gammal skog.

Tyvärr har dessa rinnande-vatten-ekosystem blivit 
en stor bristvara i våra kustområden i hela landet.

Några exempel på vad som har hänt med 
Videnäsbäcken genom åren:

Bäcken som härstammar från en källa några km från 
dess utlopp i Horsfjärden kulverterades under 1970-
talet och täcktes med åkermark före nuvarande detalj-
plan från 2013. Nedströms åkrarna finns ett kort öppet 
parti därefter rinner den i en trumma några 100 meter 
och har i flera omgångar täckts med P-platser, samman-
lagt ca 400 st, och den senaste efter gällande detaljplan.

Längre nedströms fanns ett bestånd av gammal 
skog med hög biologisk mångfald dvs träd och bus-
kar i olika åldrar, både barr- och lövskog med tillhö-
rande djur och växter typisk för en skärgård. Beståndet 
utgjorde en kantzon längs bäcken och på motsatt sida 
finns fortfarande en liten ravin med för området hög 
biologisk mångfald.

Tyvärr, var marken utmärkt som P-plats i detaljpla-
nen 2013, vilket gjorde att ägaren har rätt att utföra 
en P-plats och skogsbeståndet höggs ner i maj. Om 
man hade velat kunde man ju omförhandlat med en 
bättre lösning för naturen och dess ekosystemtjänster. 
Gör-om-och-gör-rätt!

Vidare nedströms på andra sidan Årsta 
Havsbadsvägen mot havet fanns ett varierat skogsbe-
stånd på ömse sidor om vattendraget men blev avver-
kat och röjt i maj. Bäcken som har en slingrande flod-
fåra förlorade sitt karaktäristiska avrinningsområde 
med kantzoner av skuggande träd och buskar, särskilt 
sälg. Ytterligare en viktig livsmiljö för ett rinnande vat-
ten försvann. 

Tanken med skövlingen är i skrivande stund okänd. 
Kanske städiver eller ännu värre - ny P-plats.

Sälgen är otro-
ligt viktig för 
alla djur i och 
omkring bäcken 
under tidig vår. 
Städa inte bort 
dessa, som ofta 
går under beteck-
ningen sly, låt 
några stå kvar! 

Bild från: 
Bengt Ehnström 
och Martin 
Holmers bok 
”Sälg - livets vikti-
gaste frukost”.

Visst skulle det 
vara fantastiskt att restaurera Videnäsbäcken till den 
härliga porlande bäck den en gång var! 

Catarina Johansson
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Årsta Havsbads Konst & Kulturförening har som mål-
sättning att värna om Årsta Havsbad, att det skall vara 
en levande bygd året runt genom att anordna olika akti-
viteter, kurser, föredrag m.m. med konst och kultur som 
signum.

På grund av coronapandemin har verksamheten 
fortsatt legat nere. En mindre grupp kunde dock sam-
las fysiskt - enligt gällande rekommendationer - och 
genomföra ett årsmöte den 27 april. Mötet beslutade 
att föreningen skall vara vilande till slutet av året.

Nu vaccineras det för fullt och vi hoppas att vi 
kan starta upp igen i december med den traditio-
nella julmarknaden. Om det blir möjligt kommer 
närmare information att läggas ut på vår hemsida 
och Facebook. Och, vi följer förstås utvecklingen 
kring pandemin och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Inför kommande ”nystart” tar vi tacksamt 
emot uppslag och idéer på vad du vill att fören-
ingen ska satsa på under 2022. Kontakta oss på 
arstakonst@gmail.com eller Facebook.

Vi har en låg medlemsavgift på endast 100 kr/år 
med tanken att alla som vill skall ha råd att vara med-
lem. Du kan även vara stödmedlem om du gillar det 
vi gör och tycker det är värdefullt för vår bygd - vid 
intresse betala 100 kr till vårt bankgiro 512-3419 och 
ange namn, e-postadress eller telefonnummer.

Som medlem får du information per mejl. Vi 
informerar också på anslagstavlorna i området, på 
vår hemsida konstkultur.wordpress.com samt i vår 
Facebookgrupp. 

ÅHKK – STYRELSEN 2021
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28
Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Lotta Liljegren
Ledamot Kerstin 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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Hårsfjärdens BåtsällskapHårsfjärdens Båtsällskap
KÄRA MEDLEMMAR OCH ALLA ANDRA
Äntligen är det dags att ge sig ut på bölja och bryggor. 
Säsongen har börjat och solen kommer förstås skina 
mer än någonsin. 

ÅRSMÖTET
Igen hade vi ett årsmöte utomhus. Denna gång 21 
mars. Vi hade ivf tur med vädret. I princip samma 
sammansättning av styrelsen. Anders har tackat för sig 
och Tomas Isberg har klivit in. En del hör av sig om 
att de inte fått kallelsen. Det har i år städats i felak-
tiga epostadresser och det går faktiskt att se att de har 
kommit fram, så kolla alla andra inkorgar, filter etc, 
högerklicka på mailet och välj att det är ett prioriterat 
mail/avsändare är betrodd eller liknande, så hamnar 
det i vanliga inkorgen nästa gång. Protokollet från års-
mötet finns på hemsidan eller kan beställas i pdf-form 
från info@harsfjarden.net.

STÖRRE BÅTAR – HUR GICK DET?
Det gick inte så bra att greja större båtplatser genom 
nya bryggor. Det var helt enkelt lite mer komplice-
rat än vi tänkt oss, med huvudmän, konton och det 
tredje. Vi fortsätter bredda lite här och där, där det är 
lämpligt och när det går. Båtstigens brygga får lite bre-
dare platser när den väl blir utbytt. ”Lycka till!” Var det 
någon som sa på förra årsmötet.

FÖRTÖJNINGAR
Det är helt enkelt så att det när vi är ute och jobbar så 
tar vi ner allt som hänger i vattnet och om är i vägen 
och om vi har tid så tar vi det som ser risigt ut på det 
vis vi för tillfället anser vara enklast. Vill man vara 
säker på att ha kvar sina grejer så tar man ner dem på 
hösten. Enligt ordningsreglerna ska de inte vara där 
efter säsong. 

I år råkade en medlem dessutom illa ut bara för att 
någon hade lånat hanns plats och sedan inte knutit 
upp dem efter sig. Inte ok.

Kolla förtöjningarna innan du lägger i båten. De 
kan vara borta. Och spana in förtöj för storm och tips 
på www.harsfjarden.net

BÅTVAKT 2021
Ve den som inte går sitt pass! Först kommer ett argt 
mail och sedan åker man ut. Tur att nästan alla skö-
ter sig. Bra jobbat! Du som inte själv har skrivit upp 
dig till vaktpass under våren får under maj månad en 
skriftlig kallelse till två vaktpass utsedda av styrelsen. 
Du förväntas 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 vaktchefen Johan Bågander vakt@harsfjarden.net 
eller till 072-249 08 14. 

BRYGGORNA
Båtstigens brygga fick ordentligt med däng förra vin-
tern, efter lite lappande och lagande och span i kassan 
har det beslutats att vänta något år till. Generellt så fick 
turerna kring reparationen av Båtstigen berörda parter 
att inser att det är dyrare idag än det var förr så att kas-
saflödet behöver justeras. Vi har alltså fått höja avgif-
terna igen och kommer troligtvis få göra det igen. 

Angående y-bommar: Kolla gärna att flytkropparna 
sitter ordentligt och att inget ser böjt eller snett ut, och 
hör av er till bryggansvarig om något känns fel. Ha 
gärna för vana att kolla att bultar och sprintar sitter i. 
Det är ett utsatt läge när Hårsfjärden trycker på.

FARLIGA BOTTENFÄRGET
Vi gjorde en enkät om saken i höstas. Det var steg ett 
av okänt antal.
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STYRELSEN 2020
Roger Gällefors ordförande 070-818 88 95 englund@harsfjarden.net
Tomas Isberg kassör 070-515 2843 isberg@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-249 08 14 vakt@harsfjarden.net
Loffa Boman 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Erik Gunnheden sekreterare och informationsansvarig 070-358 92 56 gunnheden@harsfjarden.net
Reidar Englund Hamnkapten, båtplatser & medlemmar. 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
Leif Söderberg samordnare bryggtillsyningsmän,  

materialansvarig 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

Färger med TBT är inte ok. Det är farlig för alla och 
olagligt. Förr eller senare kommer vi åka på att kon-
trollera det där. Vi hoppas att det inte kommer belasta 
båtklubben ekonomisk utan att alla kollar sin egen båt. 
Om din båt är från 1995 eller tidigare så är det ivf inte 
otroligt att du har TBT under din båt, och förr eller 
senare åker du på någon åtgärd. Mtp hur utspridda 
våra båtar är så vet vi inte hur vi kan samordna något, 
men har du en båt från 1995 eller tidigare är det defi-
nitivt läge att kolla upp XRF och åtgärda vad testet 
kommer fram till.

Även när det kommer till metallbaserade färger 
(koppar, zink bly) så finns det gränsvärden som ska 
hållas. 

Gå till Miljösamverkan Stockholms hemsida ( 
http://tinyurl.com/bottenfarg) här kan du läsa mas-
sor. Genom att klicka på sista ordet i meningen kan 
du ladda ner dokumentet. Och vad du än gör så torr-
slipa inte båten på tomten. Det är giftigt för allt och 
alla, inkl grannen. Allt slipdamm ska samlas upp och 

lämnas in på miljöstation.
Ett annat tips är Skärgårdsstiftelsens 

”Havstulpanvarning”, en gratis sms-tjänst som medde-
lar dig när havstulpanerna börjar sätta sig fast på båt-
bottnar. Googla på havstulpanvarning. Det finns en 
borste (uppochnedvänd biltvätt) på Gålö, där man kan 
borsta bort havstulpaner. Bäst är att göra det innan de 
har rotat sig för hårt.

KLUBBHUSET OCH BÅTVAGN
Vi tror att klubbhuset har bytt namn till gamla kon-
sumbutiken och hyrs ut av samfällighetens styrelse. 
Det har ivf lämnats över till centrala samfällighetens 
regi. Det har i princip bara använts till styrelsemöten, 
vilket inte har varit kostnadseffektivt. Såklart finns det 
ett affektionsvärde, med det var en oskäligt stor del av 
klubbens budget. 

Båtvagnen klarar 500 kg. Kontaktinfo finns på 
hemsidan och du vill hyra. Båtvakten kommer vara 
kvar där i år.
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EFTER 30 ÅR BLEV DRÖMMEN SANN
Lotta Liljegren har drömt om ett fik i många år. Nu 
har drömmen slagit in och vi som var där på premiären 
tyckte det var gott fika och lokalen var väldigt mysig 
och uteserveringen toppen. Kön till fiket är lång och 
tycks aldrig ta slut. 

- Jag är så glad att det är sol även om det är ganska 
kyligt i skuggan och vid alla bord sitter folk och fikar, 
jag måste nypa i armen, säger en överlycklig Lotta.

Inne i lokalen är det en salig blandning av gamla 
möbler och jag räknar till 5 sittgrupper med corona 
avstånd i hela lokalen. Det tur för det finns två 
ingångar med tanke på pandemin. Gamla pinnsoffor 
och i en hörna är det rokoko tema. till och med de små 
har ett eget litet bord.

Gästerna avlöser varandra en strid ström och vid 
stängning finns det inte en smula kvar på kakfaten. 

Det var lika roligt på söndagen och allt var slut igen. 
Lotta bakar allt själv och succé gjorde verkligen 

Drömlimpan, full med frön och mustiga hemliga 
ingredienser.

- Jag kommer att ha lite olika bakverk att variera 
med och likaså med mackorna som jag hoppas jag fal-
ler i smaken.Det går att köpa med sig fika och matbröd 
hem eller till stranden.

Lotta andra stora intresse är, att virka, sy, sticka allt 
som kommer i hennes väg- hon har virkat kalorifria 
bakverk som finns att köpa på fiket.

Dagligdags jobbar Lotta på trafikförvaltningen i 

stan och tanken är att ha öppet på helgerna nu i maj 
och under sommarmånaderna saxa öppetdagar med 
semester från det vanliga jobbet. På Lottas instagram 
"fiketpatorget" hittar ni öppettider och de finns också 
vid lokalen.

Nu ringer klockan att bullarna ugnen är klara och 
Lotta hastar vidare och hälsar att alla är välkomna!!

EN DAMM  
PÅ TOMTEN

- Vi tyckte det skulle var rofyllt med 
en damm och att att höra vatten 
porla och en dag kom Ryda Mirbäck 
hem med guldfiskar och nu är det 
världens djurliv här, berättar Monika 
Ling.

De byggde dammen för sju år 
sedan och i och med att dammen 
är så djup bottenfryser den inte och 
fiskarna ligger på botten på vint-
rarna. Dammen är cirka tre kvadrat-
meter och nu finns det grodor och 
trollsländor.

Fåglar kommer och badar och 
dricker vatten. 

De har lovat en drink vid dam-
men, återkommer om det...



KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

AVSÄNDARE
Årsta Havsbads Samfällighetsförening 
Box 32, Torget 1 
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.

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 innan för 
tomtgränsen mot våra vägar, så 
inget blir skadat vid snöröjning 
eller skrapning av vägen.

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 postlådor samt båtbryggor

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

Byggnader, Information, Havsbladet Ingela Dahlin 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 och diken, Vägar, snöröjning och trappor 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-havsbad.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 11 juni – 4 augusti.

BLI FÖRST MED 
ATT FÅ VETA 

SENASTE NYTT!
På hemsidan www.arsta-havsbad.se

I högra hörnet ser du en liten 
postgubbe Klicka där och anmäl dig 
för att få automatiska mail om vad 

som händer i samfälligheten.
Styrelsen uppdaterar sidan frekvent.


