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Idag är det första maj och deadline för bidrag till 
Havsbladet, så ska jag få med några rader är det bäst att 
sätta sig framför datorn, precis som alla andra dagar i 
denna bråda tid, som nu råder i Årsta Havsbad. Många 
skrivelser och möten är det.

Det känns som om våren kom av sig just till 
Valborg men inombords har jag kvar den värme som 
manskören Birger gav oss alla med skön sång framför 
brasan igår kväll. Vi var många som fick lyssna till 
både kända och okända vårsånger. Stort tack till 
Stugägareföreningen som i vått och torrt ställer upp 
för oss alla andra. Jag vet att ni sliter hårt och ständigt 
behöver fler medlemmar som hjälper till. Roligt att 
se så många stolta barn som gick med facklor ner 
till brasan, som brandkåren varit och godkänt på 
eftermiddagen. Blir den för stor får den inte tändas, 
något för oss medlemmar att tänka på.

Även om det är kyligt i luften så märks det att våren 
är på väg när fritidsboende kommer ut och träffas på 
vår restaurang för att prata, äta och lyssna på musik. 
Det är definitivt vår när Slobodan öppnat sin härliga 
kiosk nere vid Årsta brygga och erbjuder vårens första 
glass i solen. 

I Årsta Havsbad har alltid föreningslivet blomstrat 
och aktiviteterna blir många även detta år blev jag 
varse på den årliga ordförandeträffen, där vi alla 

ordföranden i Årsta Havsbad träffas och delger 
varandra sommarens program. Det finns något att 
göra var och varannan dag hela sommaren både 
för stora och små. Det är bara att bläddra i denna 
tidning och läsa om alla föreningars aktiviteter eller 
t ex boka en tennisbana privat. Vi som medlemmar 
har tillgång till ett rikt fritids- och friluftsliv i en 
fantastisk skärgårdsmiljö. Dessvärre kommer vi att 
drabbas av olägenheter där grävningsarbetet drar fram 
under en övergångstid. Sommarvattnet måste tyvärr 
stängas av när man lagar vattenläckor som kan uppstå 
vid grävandet, så jag uppmanar alla att ha en dunk 
färskvatten i beredskap. Men till nästa sommar ska vi 
ha bättre förutsättningar att få vårt vatten. Styrelsen 
har beslutat att sommarvattnet ska finnas kvar till den 
15 oktober 2016, så att alla ska hinna klart med att få 
in det kommunala vattnet i sina stugor och få ta del 
av kommunens installationsbidrag på 14.625 kr, som 
gäller för hela 2016.

Något att glädjas åt både för SIAABs arbetare och 
oss Årstahavsbadsbor är att de har semester vecka 28, 
29, 30 och 31, vilket ger oss lite lugn och ro i sommar. 
Inget arbete ska heller utföras på Årsta Havsbadsvägen 
mellan midsommar och 16 augusti.

Vi får härda ut och hoppas på en solig och varm 
sommar för oss alla!

Ordförande Några ord från vår

Marianne Rocklind
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Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra 
in fiber till fastighet eftersom det i samband med grävande för vatten- och avlopp 
även lagts ner rör för detta. Det går att läsa mer om detta på www.oppenfiber.se. 

Ordförande Marianne Rocklind hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 1 Stämmans behöriga utlysande.   
Då handlingarna skickades med post den 27 mars beslutades att stämman var 
behörigen utlyst.

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

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

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare   
Malte Cederström och Göran Johansson utsågs till justerare tillika 
rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd,    
180 närvarande fastighetsägare, varav 13 genom fullmakt.

§ 6 Godkännande av dagordning.   
Dagordningen godkändes.

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

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

§ 9 Ansvarsfrihet   
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

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

Stämman godkände förslaget.

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

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

 d)  Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till  
ca 25 000 kr. 
Stämman godkände förslaget.

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

§ 11 Styrelsens förslag till beslut för 2015   
Styrelsen föreslår stämman:

 a)  att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2015 
samt underhållsplan för de närmaste 20 åren. 
Stämman bifaller förslaget till budget och verksamhetsplan för 2015 samt 
förslag till underhållsplan för de kommande 20 åren.

 b)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2015 och att 
fastställa att avgiften per andel för skötsel och underhåll är 410 kr och 
betalas i sin helhet senast den 31 maj. 
Stämman bifaller förslaget.

 c)  att godkänna styrelsens förslag till beslut om ledningsrätter. 
Stämman bifaller förslaget. 
Ingwar Åhman Eklund yrkade på att styrelsen till nästa stämma ska utreda 
vilka fastigheter som går att sälja/avvara och vilka som man behöver ha kvar 
samt även konsekvenserna av detta. Bilaga 1. 
Ordförande Marianne Rocklind kommenterade detta med att styrelsen 
hela tiden verkar för att finna besparingsmöjligheter i verksamheten men 
lovade att i kallelsen till nästa årsstämma presentera en sammanställning. 
Stämman beslöt bifalla yrkandet.

§12 Val av ordförande och styrelseledamöter   
Valberedningens sammankallande, Karin Marcus, presenterar 
valberedningen och deras förslag   
Stämman biföll valberedningens förslag.

 Ledamöter:  Daniel Magnergård 2 år omval 
    Christer Reich 2 år nyval 
    Aina Lagberg 2 år nyval 
Marianne Rocklind, Ingeman Bengtsson, Bertil Lindborg och  
Kjell Lönnberg sitter kvar ytterligare ett år.

§ 13 Val av suppleanter   
Stämman biföll valberedningens förslag  
Suppleanter:  Bo Hellberg 1 år omval   
    Margareta Söderberg 1 år nyval   
Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan. 

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

§ 15 Val av ny valberedning på ett år   
Framfördes önskemål på stämman att valberedningen skulle utökas med en  
person och Börje Johansson föreslogs. 
 
Valberedningen erbjöd sig att under Karin Marcus ledning fortsätta 
ytterligare ett år vilket stämman biföll liksom utökningen av valberedningen 
till sex ledamöter.

 Från tidigare valberedning återvaldes  
Karin Marcus  sammankallande  
Bengt Andersson  
Cathrin Johansson  
Berra Ejderskog  
Lars-Otto Frick  
 
Därtill nyvaldes:  
Börje Johansson 

§ 16 Motioner från medlemmar:  
Enligt motionärens önskan behandlades motion nr 3 först.

 Motion nr 3  
Motion om allmän grillplats i närheten av stora stranden. Styrelsen har 
föreslagit att man ska anlägga en enkel grillplats för engångsgrillar med bord 
och bänkar på försök.  
Pia Mannerlind yrkar avslag på motionen.  
Kennet Larsson yrkar bifall till motionen.  
 
Stämman biföll styrelsens förslag att anse motionen besvarad, men att 
styrelsen bör beakta kommentarerna under diskussionen.  

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Onsdagen den 22 april 2015, Åsö Gymnasium, Stockholm
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 Motion nr 1   
Motion om låsta bommar vid våra stränder och badplatser för att förhindra 
biltrafik.  
Styrelsen föreslog att stämman skulle avslå motionen med hänvisning till 
bompolicyn som antogs av stämman 2013, där man värnar om ett öppet 
och välkomnande Årsta Havsbad och överlåter åt styrelsen att bedöma 
nödvändigheten av bommar, låsta eller olåsta, ur trafiksäkerhetssynpunkt 
under vissa tider på året.  
Stämman beslutade dock att bifalla motionen efter Sten Nordells yrkande. 

 Motion nr 2  
Motion om bryggplatserna vid betongbryggan vid Båtstigen.  
- Stämman beslöt att styrelsen rekommenderar båtklubben att flytta 
båtplatserna på den västra sidan av betongbryggan utan kompensation   
- För övrigt ansågs motionen besvarad.

 Motion nr 4  
Motion om utegym i badparken. Styrelsen föreslår att motionen avslås med 
hänvisning till inte bara finansiering utan främst ur säkerhetssynpunkt och 
fastighetsägaransvar.  

 
Ingwar Åhman Eklund yrkade på att ÅHS föreslår att Haninge kommun ska 
sätta upp ett utegym i badparken.  
Stämman beslutade att avslå yrkandet och även motionen i sin helhet.

§ 17 Övriga frågor  
Inga övriga frågor framfördes

§ 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.  
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och  
anslagstavlan vid expeditionen senast 6 maj.

§ 19 Stämman avslutades  av ordföranden Marianne Rocklind som också 
berättade att avgående ledamoten Ingela Widén, som själv valt att lämna 
styrelsen, avtackats på förra styrelsemötet och Marianne framförde ett stort 
tack för hennes arbete och stöd de sex år Ingela verkat i styrelsen.   
Britt-Marie Bengtsson avtackades för att hon hoppat in som adjungerad  
sekreterare i samband med den vid förra stämman valda sekreterarens förtida 
avgång.

Dagvatten
Aktuellt om dagvatten våren 2015 - och vem har ansvaret?
Sedan Havsbladets förra nummer har dagvattengruppen haft sex 
möten och fick en ny ledamot i januari, Lars Evertsson. Sedan 
september har Marianne Rocklind deltagit i mötena.

Några punkter på dagordningen:
•  Ansvarsfördelning med Trafikverket gällande Årstahavsbadsvägen
•  Samordning med LTA - offert från SIAAB, dränering av 

grusvägar
•  Besiktning före och efter SIAAB:s arbete, problem vid 

VA-utbyggnaden
•  Konsultens utredning - gångbana Videnäsvägen till Lotsvägen
•  Diket på ängen söder om Gamla vägen
•  Våra vägar – diskussion, krav på återställande, effekter på 

avvattning mm
•  Bevakningslista med kvarstående problem/försämringar
•  Nya ärenden - mest akuta ärenden - upprepade anmälningar

Gruppen och Marianne har haft flera möten och diskussioner 
på plats med Kommunen, Trafikverket, dagvattenkonsulten 
och entreprenören SIAAB. Några skrivelser har utarbetats och 
skickats till aktuell instans. Anledningen är förstås de omfattande 
problem som drabbat området och ett antal fastighetsägare – 
kanske de största i ÅH:s historia.

Den tänkta samordningen LTA och vägdränering på vissa 
platser kunde inte utföras samtidigt som vi föreställt oss, utan 
måste göras i ett senare skede. Arbetet med kommunalt VA har 
dessutom redan ändrat dagvattenströmmarna på några ställen. Av 
flera skäl har vi därför beslutat att dränera vägarna i egen regi efter 
slutbesiktning av LTA. Detta innebär tyvärr att åtgärderna måste 
senareläggas, men vi fortsätter förstås ändå att försöka hjälpa 
fastighetsägare med problem. Överenskommelse om anslutning 
och kostnadsfördelning har träffats med några fastighetsägare.

Marianne Rocklind och gruppen har ägnat mycket tid åt 
dagvattenfrågan och vi har också fått engagera oss i frågan om 
återställandet av vägar och diken efter det pågående VA-arbetet.

Dagvatten – vems ansvar? En resurs eller ett problem?
Förutom Trafikverkets ansvar för Årstahavsbadsvägen och 
Samfällighetens för våra samfällda vägar och markområden, har 
även den enskilde fastighetsägaren ett ansvar att ta hand om sitt 
lokala dagvatten. Kraven har preciserats i svensk lagstiftning 
sedan EU:s vattendirektiv antogs 2008. Förutsättningarna är 
dock olika på våra fastigheter, bl.a. beroende på hur mark och 
omgivning ser ut i olika avseenden.

Omhändertagande av dagvatten på privat mark (LOD)
Då dagvattnet inte leds bort i ledning eller dike är att beakta:
• Jordartstyp
• Tomtens storlek
• Andel hårdgjorda ytor
• Flackt eller kuperat
• Vegetation
• Avstånd till grundvattenyta

Lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD)
Parkeringsplatser och trädgårdsgångar m.m. bör ha 
genomsläpplig beläggning. Det råder förbud mot asfaltering i 
Årsta havsbad med vissa få undantag i en del backar som tar stor 
skada vid regn eller snösmältning.
Möjliga åtgärder:
• Infiltration (ofta tillsammans med grönytor)
• Långsamt genom poröst material, genom jord eller berg
• Långsam avrinning
•  Fördröjningsmagasin (dammar, våtmarker, regntunnor) 

(för en damm som är mer än 30 cm djup krävs staket runt om)
• Vegetation, t.ex. odling på tak (generellt inte tillåtet i ÅH)

Bertil Lindborg, ansvarig för dagvatten tillsammans med  
Göran Johansson, adjungerad
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Trafik och parkering
P-service som är bolaget vi anlitar har höjt avgifterna för 
felparkeringar med 100 kr. Bolaget följer de nivåer som gäller i de 
kommuner de verkar. Haninge kommun har i vintras beslutat om 
ovanstående höjning.

Det nya beloppet som gäller för 2015 är 450 kr. Högre belopp 
gäller för exempelvis felaktig parkering på handikappsplatser och 
stoppförbud.

Tänk på att ha era brickor väl synliga med fastighetsbeteckning 
ifylld när ni parkerar på platser utanför den egna tomten. Om 
ni har de gamla klistermärkena, där ofta fastighetsbeteckningen 
försvunnit, så finns nya på expeditionen vid torget under 
sommaren eller hos undertecknad. 

Fastighetsbeteckningen  ska även synas på skyltar på förhyrda 
platser. Detta för att skydda era platser mot obehörig parkering. 
Det förekommer ganska ofta under högsäsong  att obehöriga 
parkerar på förhyrda platser, främst närmast Horsfjärden.

Om inte fastighetsbeteckningarna stämmer överens på p-dekal 
och p-skylt finns det risk att bli bötfälld. 

Avgiften för p-plats är oförändrad för år 2015, dvs 500 kr.
Kjell Lönnberg , ansvarig för trafik och parkering

Byggnader 
Det har kommit frågor om vilka byggnader samfälligheten äger. 
Under det år jag har varit ansvarig för våra byggnader har den ena 
efter den andra poppat upp som gubben ur lådan. Nedan finns en 
sammanställning över alla byggnader från norr till söder.

Vattenverk 2
Kommer att tas ur bruk när sommarvattnet stängs för gott.

Båtklubbens hus (fd konsumbutiken) 
Ombyggnad när kommunalt vatten och avlopp ska dras in. 
Arkitekt har kommit med förslag. Förvaltning inkl. ombyggnad 
sker i båtklubbens regi. Samfälligheten  betalar anslutningsavgift.   

Badhytterna Karlslund
Har åtgärdats under våren 2015.

Telehuset
Omläggning av taket under våren eller sommaren 2015 enl. 
antaget anbud.

Restaurangen
Indragning av vatten och avlopp. Samfälligheten  betalar 
anslutningsavgiften. 

Butiken vid torget
Smärre yttre åtgärder under sommaren. Indragning av 
kommunalt vatten och avlopp. Samfälligheten betalar 
anslutningsavgiften. 

Hyreslägenheterna
Indragning av kommunalt vatten och avlopp på befintliga 
anläggningar. Inga standardhöjningar för övrigt. Samfälligheten 
betalar anslutningsavgiften.

Förråden vid tennisbanan
Förvaltas av tennisklubben.

Bastun
Förvaltas av ”Isbjörnarna”, som gjorde en rejäl upprustning 2013.

Dansbanan, lotteribodar mm
Upprustning och nya förråd byggdes under våren 2014.

Föreningsgården
Arkitektritning finns på ombyggnad. Toalett inomhus och 
större hall. Detta kommer att ske i anslutning till indragning 
av kommunalt vatten och avlopp. Samfälligheten betalar 
anslutningsavgiften. 

Materialgården
Upprustning har skett under hösten 2014.

Vattenverk 1
Kommer att tas ur bruk när sommarvattnet stängs för gott.

3 busskurer
Den vid Runda plan tar närboende hand om. Den vid Karlsund 
ska upprustas sommaren 2015. Den vid Flottans plan står på tur.

Aina Lagberg är ansvarig för våra byggnader

Bommen vid Sjövreten
Enligt stämmans beslut avser styrelsen dels att låsa bommen 
vid Sjövreten och dels placera den så att den skyddar vårt 
gemensamma badområde.

Bommen kommer att placeras bortom de p-platser som finns 
där idag för att skydda badstranden från all trafik.

Styrelsen

OBS!

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

Gården kan hyras under alla årstider.
• Det finns full utrustning för 30 personer. 
•  Kostnaden är 500 kr för ett dygn från kl.12.00 

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

kortare konferens är kostnaden 300 kr. 
•  Ordningsregler mm får du efter bokning då du 

hämtar nyckeln.

Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Margareta Söderberg  
070-305 15 48
maggan@arsta-havsbad.se
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VALBEREDNINGEN ÅHS
Valberedningen till ÅHS tar gärna emot tips, förfrågningar, intresseanmälan till samfällighetsstyrelsen. Ta gärna kontakt med oss.

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

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

Bert Ejderskog 070-568 68 10 bejderskog@gmail.com

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

Cathrine Johansson 070-321 50 26 mailcathrin@gmail.com

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

OBS!  ALLA 
FASTIGHETSÄGARE 
I ÅRSTA HAVSBAD!

Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet 
att själv röja sly utanför sitt staket och tukta träd 
och buskar 4,5 meter upp i luften. 

På de fastigheter som detta inte gjorts sker nu 
slyrensning i samfällighetens regi till en kostnad 
som drabbar alla medlemmar i samfälligheten. 

Tillsynsmännen och ”gubbsen” klipper/sågar 
bort grenar som sticker ut utanför staketen och 
lägger sen det bortklippta innanför respektive 
staket, vilket fastighetsägaren själv får ta hand om.

Alla fastighetsägare måste hjälpas åt att 
göra våra 1,6 mil långa vägar framkomliga 
för snöplogen och andra större fordon. Vi får 
många klagomål för alla repor och förstörda 
backspeglar som är resultat av träd, som står för 
nära staketen, vars grenar hänger ut i vägen.

Viktigt att alla fastighetsägare rensar sina 
tomter i vägkorsningar då sikten ofta är 
obefintlig, vilket är en stor fara för alla och inte 
minst för barnen som går eller cyklar i området.
 Styrelsen

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

En ny brevlåda kostar 300 kr.
Behöver du en brevlåda ringer du eller mailar till:
Tel: 070-305 15 48, maggan@arsta-havsbad.

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

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

Margareta Söderberg, ansvarig för brevlådor och postboxar

Brevlåda
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STORT TACK INGELA FÖR DIN FINA INSATS I VÅR STYRELSE. 
Efter 5 år i Årsta Havsbads styrelse avgick Ingela 
Widén på egen begäran som styrelsemedlem vid årets 
föreningsstämma. 

Ingela, som valdes in i vår styrelse vid stämman 
2010, hade till att börja med ansvar för trafiken i 
området samt för våra parkeringsplatser och kontakten 
med vårt parkeringsbolag. 

Under denna tid var Ingela med om att starta upp 
Agoragruppen, som bland annat hade till uppgift att 
förbättra trafikförhållandena i området. Att få igenom 
hastighetsbegränsningen till 40 km i timmen på Årsta 
Havsbadsvägen var deras förtjänst. Agoragruppen såg 
även till att det blev snyggt vid torget.    

Det är Ingelas förtjänst att Parkvägen blev uppdelad 
till Västra och Östra Parkvägen för att göra det enklare 
för polis och brandkår att hitta rätt i området.

År 2012 övertog Ingela rollen som ansvarig för vårt 
sommarvatten. 

”Detta arbete övertog jag efter Göran Johansson 
men det var inte så enkelt att som kvinna ge sin in på 
manliga domäner”, säger Ingela.

”Förutom att som styrelsemedlem jobba i ett 
härligt sammansvetsat gäng, har jag fått lära känna och 
fått många vänner bland Årstahavsbadsbor.  Tyvärr 
blir man ibland motarbetad av enskilda medlemmar, 
som kanske inte ser att styrelsens uppgift är att se 
till helheten i samfälligheten och att man agerar på 
Styrelsens uppdrag”, säger Ingela. 

Vi är många som inte bara kommer att sakna 
Ingelas arbete i styrelsen utan även hennes goda humör 
och glada skratt. 

Tack för att vi har fått jobba med dig Ingela! 

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

OBS! Du som har fått vägadressen ändrad från Parkvägen till 
Västra eller Östra Parkvägen måste själv anmäla ändringen till 
Agneta på Ereko, så vårt register har rätt adress. /Styrelsen
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Första fotbollsmatchen
År 1949 spelades den första fotbollsmatchen mellan 
ungdomar och äldre ”årstagubbar”. Den första 
fotbollsplanen som iordninggjordes ligger nästan där 
den ligger nu, bara med den skillnaden att planen låg 
längs med Badvägen!

Vi spelade på ditkörd sand det var nästan som att 
spela på badstranden.

Planen gjordes ganska snart om på ett riktigt sätt, 
man ändrade planen i den riktning den ligger idag!

Ja, hur gick första matchen, jo killarna i ungdoms laget 
vann med 2- ‐1, och jag vill minnas att tvillingarna 
Bengt och Björn Anlert gjorde var sitt mål. Tack för det!

På bilden står på knä från vänster: tyvärr inget 
namn, därefter Bo Johansson, målvakten som jag 
glömt namnet på, sen Bengt och Björn Anlert

Stående från vänster: undertecknad Curt 
Andersson, Bo Johansson (ja, de hade samma namn), 
Börje Malmberg,  och tyvärr inget namn på killen 
längst till höger heller!

SVUNNA TIDER PÅ FOTBOLLSPLANEN
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Hejarklacken
Den här bilden är tagen några år senare och föreställer 
ungdomslagets fanklubb, Tyvärr inget namn på tjejen 
längst till vänster, därefter Bengt Nordenbrant och 
bredvid honom Ingela Hummel, Inga Didong och 
Inga Andersson.

Snett bakom Bengt N sitter Kerstin Harrvik, Anita 
??, Börje Harrvik (lite skymd) och Barbro Wängberg.

Stående längst bak Lilian ”Kicki” Albrektsson som 
tittar neråt och klackledaren Annette Eckerström (Sjöö)

Jag kom första gången till Årsta Havsbad 1939, då 
var jag 3 år, min pappa byggde stuga i Karlslund. Han 
sålde stugan 1959 till Lasse Lönndahl.

1975 kom jag tillbaka till Årsta Havsbad med fru 
och tre barn och sen har jag varit Årsta trogen och 
kommer nog att bo kvar, även sedan vi fått kommunalt 
vatten!

Hälsningar med stort hjärta för  
Årsta Havsbad, Curt Andersson

SVUNNA TIDER PÅ FOTBOLLSPLANEN
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FÖRBJUDET ATT SLÄNGA  
RIS PÅ ANNANS MARK!

Förbudet gäller all samfälld mark och Årsta 
säteris mark t ex vid Materialgårdsstigen. 
För att undvika skräphögar och minimera 
brandrisken uppmanar styrelsen alla 

fastighetsägare att åka till Jordbro 
återvinningsstation. Hjälp din granne som 
saknar bil!
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Fram till den 1 januari 1983 skötte vi i Årsta 
Havsbad våra toabesök och kastade våra sopor i 
ett antal gröna torrtoa. Det fanns två s.k. holkar 
i varje grönt hus och två soptunnor – se bilden.
I det Havsblad som kom i november 1982, 
samma höst som man jagade en främmande ubåt 
i Hårsfjärden, uppmanades vi Årstabor att skaffa 
oss en ny toalösning till nästa sommar. Södertörns 
renhållningsverk utlovade latrinhämtning åtta gånger 
per säsong om man anlitade dem. För 119 kronor och 
50 öre erbjöds man att köpa ett helt nytt latrinkärl. Ett 
begagnat fick man för halva priset. Från 1983 fick man 
också beställa sophämtning själv. Man fick nu ordna 
egna torrtoa. Men det fanns redan från början andra 
sorts anläggningar. I en stuga demonstrerades t ex en 
multrumanläggning.

De övergivna gröna husen blev kvar några år. En 
del stugägare hyrde ”sitt” gröna hus för 100 kronor om 
året. 1987 gjorde man en inventering och rev sedan de 
flesta av de kvarvarande toaletterna.

Samfälligheten beslöt då att hyra ut en del av de gamla 
toalettgångarna till intillboende med avsikt att i den 
kommande detaljplanen kunna överföra och sälja dem 
till de som bodde intill för att bli av med underhållet 
och få in en slant. Men när kommunen upprättade 
nuvarande detaljplan sade den bestämt nej till att 
dessa toalettgångar överfördes till tomtmark. Nu i år 
har kommunen krävt att samfälligheten säger upp 
hyresavtalen så att dessa markbitar återgår till att bli 
allmän mark ägd av samfälligheten den första januari 
2016. Därför har samfälligheten tvingats skicka ut 
dessa uppsägningar nu i vinter. Men de gäller inte 
hyresavtal för uppställning av bilar.

Några gröna hus har överlevt
Ett par toaletter finns dock kvar som ett minne. En 
står hos familjen Palmaer på Utsiktsvägen - om du vill 
se ett grönt hus i verkligheten. Bertold Brecht och Moa 
Martinsson har använt denna holk liksom Gro Harlem 
Brundtland som barn.

Ingwar Åhman-Eklund …minns 

VÅRA GRÖNA HUS
nu när förhyrningarna av toagångar sägs upp!

I en text på melodin ”I en röd liten stuga” 
skrev Carsten Palmaer följande hyllning till de 
gröna husen i samband med att området 
firade sitt 70-årsjubileum 1999:

I en röd liten stuga vid en grund liten fjärd
en vik full med vass,
ett grönt litet dass
där kan vi leva samman utan lyx eller flärd
och meta och kratta i en orolig värld
Ett folkhem det ska vi bygga
där kan vi vara trygga
och om det känns för ensligt gör du så här
bara gå ner till dasset om du vill träffa folk
vi är fjorton personer på en holk.

Teckning: Ragnhild Blomdahl
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En levande bild av sommarnöjet för 85 år sedan

Årstastugan i TV
Ni missade väl inte att se avsnittet av Historieätarna, som 
sändes i SVT1 vid jultid 2014. Erik Haag och Lotta Lundgren 
gymnastiserade på stugtomten så att brallorna sprack på Erik. 
Måltiden, som dukades fram vid matbordet inne i stugan, bestod 
av makrillaladåb, som sades vara tidstypisk för 1930-talet. Den 
tillagades på angångsgrillar ute på marken på parkeringen bakom 
butiken. En kokmetod som dock var föga 1930-talsmässig.

Öppet hus
Stugägareföreningen har i år koncentrerat midsommar programmet 
till självaste midsommarafton fredagen den 19 juni. Då blir det 
Öppet hus i stugan, liksom på Årstadagen lördagen den 11 juli.

Årsta Havsbads Konst & Kulturförening arrangerar 
Konstfrossa lördagen den 27 juni klockan 11–15, och Marknad 
lördagen den 5 september klockan 11–15. Båda dessa aktiviteter 
är tänkta att ske i anslutning till Årstastugan, och det är 
ambitionen att hålla öppet då programmen pågår. För detaljer 
om arrangemangen, titta i Konstföreningens program i detta 
nummer av Årsta Havsbladet

Alltså: öppet hus den 19/6, 27/6, 11/7 och 5/9.
I övrigt hålls stugan inte öppen annat än efter överenskommelse 

med undertecknad. Tag gärna med vänner och bekanta och titta 
in i 1930-talets sportstugeliv, men ring Richard eller Gun först.

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

Stugvärdinna delar visningarna
Undertecknad har som stugvärd skött visningarna av Årstastugan 
sedan invigningen sommaren 1999. Det är en stimulerande 
uppgift att visa upp hur sportstugelivet tedde sig för 35 år sedan, 
och lika roligt att träffa så många trevliga Årsta Havsbadsbor.
Från och med denna säsong kommer Gun Carlborg att vara 
stugvärdinna parallellt med mig. Gun är gediget förankrad 

i Årsta Havsbad, både som stugägare och styrelseledamot i 
Samfällighetsföreningen. Hon har också arbetat i många år inom 
HSB med information och marknadsföring. Uppgifter som 
tangerar Årsta Havsbad i högsta grad. Gun presenterar sig själv i 
separat artikel här nedan.

Richard Roosvall, telefon 0709-62 45 64

Som en pampig engelsk park.
Det var mitt första intryck av det s k Bonnier-området i Årsta 
Havsbad, där vi så småningom rotade oss. Årsta Havsbad 
kännetecknades ju annars av sina höga luftiga tallar, men just 
i vårt område var det granar som dominerade; stora, vida, 
mörkgröna, vackra granar. Jag jobbade då på HSB Stockholm och 
fick med lottens hjälp hyra de första åren, och 1992 köpte vi vår 
lilla stuga på Köpmansstigen.

På HSB jobbade jag med informationsfrågor, och under några 
år som styrelseledamot i samfälligheten kunde jag göra ett par 
informationsinsatser som jag är stolt över: gatuskyltar som liknar 
de ursprungliga emaljskyltarna, plus informationsplaketter om 
Torget (sitter på väggen till expeditionen) och om hotellet, där 
det en gång låg.

Eldsjälen Richard Roosvall var styrelsekollega, och jag har 
lärt känna honom som ett ”historie-orakel” som kan, vet och 
minns allt om Årsta Havsbad. Bland annat. Hans arbete med 
Årstastugan är värt all respekt och uppskattning. Nu har jag 
lovat att hjälpa till lite när det behövs, t ex att hålla öppet vid 
några tillfällen under sommaren. Om du själv vill besöka vår fina 
lilla museistuga, eller vill visa den för några gäster, kan du alltså 
förutom Richard även höra av dig till mig.

Gun Carlborg, telefon 0739 070688.Fo
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VAD HÄNDER PÅ ÅRSTAVALLEN 2015?
Snart öppnar vi upp för spel på Årstavallen igen. 
Det har tyvärr varit en hel del förstör else på 
planen denna vinter och vår. Allt från bilar som 
sladdar runt och ryttare som rider på planen. 
Lite trist då det tar tid att få till en skaplig plan 
att spela på. Men nu hoppas vi att den får vara i 
fred. 

Självklart kommer den årliga Fotbollscupen ”Nisse-
Pokalen” att spelas! 3-4 juli är datumen som gäller. 
Anmäl gärna ett lag till nedan adress. Vandrings pokalen 
som ”Lag Rannelid” tog hem förra året står på spel. 
Under året kommer det även vara en bakluckeloppis 
samt lite andra evenemang. Självklart kan man även 
höra av sig om det finns andra idéer!

Med vänlig hälsning – Årstavallen/Hans Erkendal

hans.erkendal@advania.se, 076-140 01 59

Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

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

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

BYGG AB

Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom

El, VVS, Platt och Plåt
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Välkomna till trädgårdsåret 2015!
I år kommer vi att vid trädgårds-
vandringar få lära oss om 
”skadegörare i trädgården” och om 
”ätliga vilda växter”. Dessutom 
kommer det att hållas föredrag 
om ”sommarblommor”, ”lättskött 
trädgård” och ”klematis”, läs mer 
i programmet. Du behöver inte 
vara medlem för att delta i våra 
aktiviteter, icke medlemmar får  
dock betala en mindre avgift.

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

Alla aktiviteter kommer att annonseras på 
anslagstavlorna i området.

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

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Bli medlem och få allt detta:

❀  6 nr av tidningen Hemträdgården med 
information om det senaste inom trädgård

❀  Fri trädgårdsrådgivning per telefon om 
trädgårdsplanering och odling

❀ Rabatter på resor, böcker, fröer och växthus
Läs mer på Riksförbundet Svensk Trädgårds 
hemsida: www.tradgard.org
Du kan bli medlem i Trädgårdssällskapet genom att 
girera in medlemsavgiften 300 kr till Riksförbundet 
Svensk Trädgård, plusgiro 1215-3 och ange ditt namn, 
adress, e-postadress och Årsta Havsbads Trädgårds-
sällskap på talongen. Är du osäker ring Birger 
Sjögren eller Ragnhild Blomdahl på telefon nedan.

STYRELSEN 2015
Ordförande Birger Sjögren 08-500 340 19
Vice ordförande Marie-Louise Bartoletti 070-985 02 48
Sekreterare Eva Bäck, 08-650 62 57
Kassör Ragnhild Blomdahl 073-428 02 42
Ledamot Gerd Johansson 08-777 39 68
Ledamot Kerstin Sporrong 08-500 340 21
Ledamot Bodil Dahlgren 08-777 56 63
Suppleant Karin Carlsson 070-969 46 26
Suppleant Lotta Forssman 076-122 30 91

Trädgårdssäsongen 2015 
❀ Söndagen den 7 juni kl. 14 i båtsällskapets lokal i Karlslund. 
Linda Schilen, konstnär och trädgårdsmästare, håller föredrag 
på temat ”Sommarblommor” och ”Lättskött trädgård”. Kaffe, 
läsk med hembakat kommer att finnas för den som vill ha för en 
mindre kostnad. Avgift för icke medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 13 juni kl. 13. Ogräsvandring med Jean-Pierre. 
Jan-Pierre lär oss om vilka vilda växter som är ätbara. Samlings- 
och utgångspunkt för vandringen är Torget. Avgift för icke 
medlemmar: 40 kr.

❀ Söndagen den 28 juni kl. 13-15 säljer vi blommor och andra 
växter vid Torget. På försäljningsdagen tar vi gärna emot växter 
för försäljning som ni annars skulle ha slängt, t.ex. sådana ni 
drivit upp men fått över eller plantor ni gallrat bort från rabatten. 
Därigenom stödjer ni vår verksamhet och utbudet av olika växter 
utökas till glädje för presumtiva köpare

❀ Onsdagen den 1 juli kl. 15 besöker vi Berga Lantbruks-
gymnasium. Samling vid torget varifrån vi samåker i egna bilar 
kl. 14:45. Eva-Lotta Thunqvist tar emot oss utanför växthuset 
och visar oss örtagården och fruktodlingen. Den som vill är också 
välkommen att titta in i växthuset.

❀ Lördagen den 4 juli kl. 12-16 är det kurs i betonggjutning. 
Kursen är ett samarrangemang med konst och kulturföreningen. 
Lär dig gjuta fågelbad, plattor och andra föremål till trädgården. 
Kursledare är Caprise Bäck och kursen hålls utomhus på 
Skogsråstigen 3. Kostnad 175 kr och då ingår material och fika. 
Vid regn ställs kursen in pga. att den är utomhus. Anmälan görs 
till; arstakonst@gmail.com. Observera att antalet deltagare är 
begränsat, först till kvarn gäller. 

❀ Lördagen den 11 juli (årstadagen) säljer vi växter och lotter kl. 
9-13. Vid dansbanan.

❀ Måndagen den 13 juli kl. 15-17. Trädgårdsvandring på temat 
”Skadegörare i trädgården”. Jean-Pierre berättar och svarar 
på frågor om skadegörare av olika slag, dvs. om skadliga djur, 
insekter och svampar. Vi promenerar runt i några trädgårdar 
vid Idrottsvägen, samling vid Idrottsvägen 43. Avgift för icke 
medlemmar: 40 kr. Kaffe, läsk och fikabröd kommer att finnas för 
en mindre kostnad.

❀ Söndagen den 19 juli.  Utflykt till en av de trädgårdar som 
ingår i det av tidningen Land arrangerade ”Öppen Trädgård”. Det 
är inte känt ännu vilka trädgårdar som ingår så vi får återkomma 
med information om när, var och hur vi tar oss dit. 

❀ Torsdagen den 30 juli kl.19 ordnar vi en tipspromenad med 
priser för vuxna och barn. Promenaden utgår från Torget. Vuxna 
betalar 10 kr medan barn går gratis. 

❀ Lördagen den 1 augusti vid föreningsgården kl. 14. Werner 
Stastny, grundare av Svenska Klematissällskapet, berättar om 
klematis och andra blommande klätterväxter. Kaffe, läsk med 
hembakat kommer att finnas för den som vill ha för en mindre 
kostnad. Avgift för icke medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 22 augusti vid föreningsgården kl. 14 äger vårt 
årsmöte rum. Vi bjuder på kaffe och läsk med hembakat.
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Hårsfjärdens Båtsällskap
ÅRSSTÄMMA
Årets stämma ägde rum den 22 mars i klubbhuset i 
Karlslund.  Berndt Carlborg valdes till ordförande (till 
2017). 

H-G Ericsson och Johan Bågander valdes till 
ordinarie styrelseledamöter (till 2017). Per Karlsson 
valdes till suppleant (till 2016). Samtliga val är omval. 
Då båtklubben numera nyttjar samfällighetens revisor 
är val av revisor inte aktuellt. 

På hemsidan finns hela protokollet att läsa, det 
går också bra att kontakta styrelsen om du vill ha en 
pappersutskrift så skickar vi den med post.

HAR DU FÅTT E-POST FRÅN BÅTKLUBBEN?
I mitten av april gjordes ett utskick per e-post till 
samtliga medlemmar som har en e-postadress 
registrerade i klubbens register (mindre än 10% saknar 
i nuläget e-post).

Meddelandet innehöll ett registerutdrag för 
varje medlem (kontaktuppgifter till fastighetsägare 
och eventuell kontaktperson) och vi uppmanade 
medlemmarna att höra av sig om några av uppgifterna 
var felaktiga. Kontakta info@harsfjarden om du 
anmält e-postadress till klubben, men inte fått något 
meddelande under våren (27 februari kallelse till 
årsmöte, 10 april registerutdrag).

KÖP BÅTKLUBBENS FINA TRÖJOR O KEPSAR
Båtklubben har klubbtröjor vimplar och kepsar till 
försäljning. 
• T-tröjor (vita eller marinblå) 100 kr
• Klubbvimplar 100 kr
• Kepsar 100 kr
Knacka på hos Leif Söderberg och fråga snällt om du 
vill handla något. Leif bor granne med Klubbhuset i 
Karlslund (Loggvägen 9). OBS! Ta med kontanter.

Klubben planerar också att sälja tröjor på 
Årstadagen i sommar.

HINNER DU INTE SJÖSÄTTA TILL 15 JUNI?
Har du problem att få din båt i sjön innan den 15 
juni (då den ska vara borttagen från badparker och 
stränder): Kontakta styrelsen så hjälps vi åt att ordna 
en tillfällig plats åt din båt i väntan på sjösättning.

BÅTPLATSER FINNES
Det finns fortfarande lediga båtplatser i Karlslund. 
Kontakta H-G Ericsson (medlem@harsfjarden.net) 
för mer information.

GÄSTPLATSER
Om du får båtgäster till Årsta Havsbad så går det bra 
att nyttja någon av de gästplatser som finns i området. 
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STYRELSEN 2015
Berndt Carlborg ordförande 076-767 47 00 berndt.carlborg@comhem.se
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Åsa Andersson sekreterare & informationsansvarig 070-733 20 07 andersson@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-522 51 72 vakt@harsfjarden.net
Reidar Englund vice ordförande & bryggansvarig 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
H-G Ericsson hamnkapten, båtplatser & medlemmar 070-640 81 34 medlem@harsfjarden.net
Per Karlsson bryggor o material 076-122 78 66 karlsson@harsfjarden.net
Leif Söderberg materialansvarig, klubbhus o uthyrning 070-851 57 40 leif@stalnackeentreprenad.se

Information och kontakt: info@harsfjarden.net  Hemsida: www.harsfjarden.net  Facebook: www.facebook.se/batklubben  
Meddelande till samtliga styrelsemedlemmar: styrelsen@harsfjarden.net 

Postadress: Hårsfjärdens Båtsällskap, Postbox 3, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad

Kontakta Leif Söderberg för gästplatserna i Karlslund, 
Claes Ernow för Båtstigen och Reidar Englund för Vår 
Bostads väg.

DU FÅR BETALA FÖR SKADOR DIN BÅT ORSAKAR
Alla båtar som ligger vid båtklubbens bryggor måste ha 
dimensionerade förtöjningsanordningar. Detta gäller 
både fjädrar, tåg och kedjor. Du riskerar inte bara din 
egen båt, utan dina grannars och dessutom föreningens 
bryggor och det är du och ditt försäkringsbolag som får 
stå för de skador du och din båt orsakar.

Enklast är att fråga i fackhandeln; berätta vilken 
båtmodell du har, vad den väger och hur din båtplats 
ser ut så hjälper de dig att få rätt grejor.

Vid båtklubbens bryggplatser med y-bom eller 
pållare gäller att två tampar ska användas i aktern. 
Dessa ska förses med fjäderanordningar och säkras 
förbi de fjädrande delarna. Tänk också på att ösa 
båten om det regnar mycket eftersom en vattenfylld 
båt ökar på båtens tyngd och läge i vattnet väsentligt 
och därmed också hur båten rör sig i vattnet. Kolla 
hemsidans ”Förtöj alltid för storm!” för mera tips.

BÅTSAMVERKAN OCH DNA-MÄRKNING
Båtklubben jobbar vidare med frågan om att gå med 
i Båtsamverkan, ett initiativ taget av Haningepolisen 
för att komma bättre tillrätta med båtstölder i södra 
skärgården. Läs mer på www.larmtjanst.se/Aktuellt1/
Temasidor/Tema-Batsamverkan

I samband med detta har båtklubben börjat undersöka 
möjligheten att få bra pris på så kallad DNA-märkning, 
en mycket effektiv form av stöldskyddsmärkning. Om 
mer än 30% av medlemmarna ansluter sig till systemet 
(d v s köper DNA-märkning) så får vi möjlighet att sätta 
upp stora varningsskyltar vid våra bryggor, styrelsen 
skulle därför vilja veta om intresse för detta finns bland 
medlemmarna. 

Hör av dig till medlem@harsfjarden.net om du är 
intresserad av DNA-märkning (obs. anmälan är inte 
bindande). Du får då information av oss när vi fått 
fram mer uppgifter, såsom priser.

BELYSNING PÅ BRYGGORNA
Solcellslampor finns nu på alla klubbens bryggor. 

FASTIGHETSBETECKNING = MEDLEMSNUMMER
Det är viktigt att du alltid anger korrekt fastighets-
beteckning så att vi matchar dina uppgifter mot rätt 
medlemskap. Detta är särskilt viktigt när det gäller 
anmälan till vakttjänst eftersom det annars kan bli så 
att du blir kallad till ytterligare två pass, fast du redan 
anmält dig till datum för 2015. Fastighetsnumret 
brukar oftast se ut så här ungefär: S8:123 eller A7:123.
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Exempel på hur skyltning vid bryggor 
kan se ut om vi hittar en leverantör 
och en lösning som tillräckligt många 
medlemmar väljer att anmäla sig till
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Vår förening har snart varit igång i två år och vårt syfte 
är att främja och utveckla konst och kultur i Årsta 
havsbad.  Har du kunskap att bidra med eller tips/
idéer, kanske du själv utövar någon konstart eller har 
du bara ett stort intresse i konst och kultur?  Kom då 
med i vår gemenskap!

Blir du medlem får du information per mejl. Vi 
informerar också på anslagstavlorna i området, på 
vår hemsida konstkultur.wordpress.com samt på 
Facebook.  Du kan betala till bankgiro 512-3419, 
plusgiro 691720-7 eller på plats under våra aktiviteter. 
Kontakta oss gärna på arstakonst@gmail.com eller 
ring vår ordförande eller kassör. Medlemsavgiften är 
endast 100 kr/år.

Aktiviteter 2015
•  Glasblåsning på Fjäderholmarna torsdag 14 maj kl 

13-15 ca. Studiebesök i glashyttan med möjlighet att 
själv blåsa och tillverka något i glas. Kostnad 480 kr 
per person. Anmälan till: arstakonst@gmail.com

•  Målardagar, lördag 30 maj kl 12-18, söndag 7 juni 
kl 15-20, söndag 14 juni kl 15-20. I år så anordnar 
föreningen en målarverkstad/akvarellverkstad där 
vi möts och målar tillsammans. Det blir alltså ingen 
kurs som tidigare år utan vi målar tillsammans 
och inspirerar och inspireras av varandra och av 
natur och omgivningar i ÅH. Målardagarna blir 
kostnadsfria, är endast för medlemmar och vi möts 
i Föreningsgården. Fika kommer att finnas till 
självkostnadspris. Var och en tar med eget material. 
Ansvariga ledare är Birgitta Svanbäck och Birgitta 
Martinez. För info om material etc. kontakta Birgitta 
Svanbäck birgittengelbrekt@outlook.com

•  Historieafton lördag 13 juni 14-16. Richard 
Roosvall med flera visar bilder och berättar om Årstas 
snart 90-åriga historia. Plats: ÅH föreningsgård. 

•  Konstfrossa lördag 27 juni kl 11-15. En vacker 
konstutställning som lockar folk som gillar det 
vackra och kanske annorlunda. Vill du delta med 

konst/konsthantverk? Hör av dig till arstakonst@
gmail.com. Platsavgift 350 kr/ej medlem, 200 kr/
medlem. Plats: Torget i ÅH.

•  Årsmöte måndag 29 juni kl 18  
Plats: ÅH föreningsgård.

•  Betongkurs/Gjuta i betong lördag 14 juli kl 
12-16.Kursen hålls för medlemmar och är ett 
samarbete med Årsta Havsbads Trädgårdssällskap. 
Plats: Skogsråstigen 3. Kursledare är Caprise Bäck. 
Kostnad: 175 kr, då ingår material och fika. Max 
15 st deltagare. Inställs vid regn då kursen hålls 
utomhus. Anmälan till: arstakonst@gmail.com

•  Papperstillverkning lördag 8 augusti kl 12-16.  
Kurs i hur man tillverkar eget papper av 
tidningspapper och torkade blommor. Kursen hålls 
för medlemmar. Plats: Arkitektvägen 32. Kursledare 
är Bia Svanbäck och Sonja Edenius. Kostnad: 150 kr, 
då ingår fika. Mer info kommer senare. Anmälan till: 
arstakonst@gmail.com

•  Studiebesök på Årsta slott onsdag 12 augusti kl 14. 
Guidning av slottet ca 1 timme. Kostnad 40 kr för 
medlemmar, ej medlem 50:-. Caféet kommer att vara 
öppet. Anmälan till: arstakonst@gmail.com

•  Marknaden vid havet lördag 5 september kl 11-15.
En härlig höstmarknad som ska sjuda av liv och 
rörelse. Vill du delta med konst, konsthantverk, 
grönsaker, frukt, blommor, inläggningar och annat. 
Hör av dig till arstakonst@gmail.com. Platsavgift 
350 kr/ej medlem, 200 kr/medlem. Plats: Torget i ÅH.

ÅHKK – STYRELSEN 2015
Ordförande Lisa Holm, 072-2393029
Kassör Kerstin Engström 072-5512347
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Birgitta ”Bia” Svanbäck
Ledamot Kickie Bäck.

För mer information se: konstkultur.wordpress.com
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MILJÖGRUPPEN
ÅRSTA HAVSBAD

Våra ambitioner är att på olika sätt belysa sådana 
områden som vi bedömer kan ha stor betydelse för 
Årsta Havsbad. För närvarande har vi koncentrerat oss 
på att bedöma och föreslå åtgärder för hantering av 
dagvatten inom området, något som aktualiserats av 
de pågående grävningarna för VA inom området.

Andra exempel på våra ambitioner inom miljöområdet 
framgår nedan:
•  Miljöaspekter av den kommande VA-anläggningen i 

form av ett LTA-baserat system.
•  Hur vi successivt kan förbättra ett lokalt 

omhändertagande av områdets dagvatten.
•  Uppföljning av kommunens handlingsplan för att 

uppfylla kraven i Vattendirektivet på en hållbar 
hantering av våra färskvattenresurser, med bäring på 
närområdet.

•  Exempel på anpassade lösningar för förnyelsebar 
energiproduktion, t ex genom solceller.

•  Vad händer med den fortsatta hanteringen av 
schaktmassor m.m. i den närliggande anläggningen 
i vårt västra närområde, vilka risker kan finnas för en 
negativ miljöpåverkan på Årsta Havsbad?

•  Klimatförändringen och dess konsekvenser – hur kan 
vi lokalt bidra till en omställning av vårt sätt att leva 
som bidrar till en mer hållbar utveckling?

•  Exempel på hur vi kan främja biologisk mångfald/
artrikedom i Årsta Havsbad

Vi emotser gärna fler förslag på olika områden och 
miljöaspekter att ta upp för vårt gemensamma bästa 
i Årsta havsbad. Vi hälsar alla miljöengagerade 
välkomna till våra aktiviteter och att bli medlemmar - 
gratis medlemskap.

Göran Johansson

goran.0850034141@telia.com

Bertil Lindborg

bertil.lindborg@arsta-havsbad.se

Leif Steiner

leif.ragnar@gmail.com
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Boka 

kostnadsfri 

säkerhets-

rådgivning!

300 000 svenska kunder har gett oss förtroendet att skydda deras hem med 
vårt brand- och inbrottslarm. Det gör larmet till det mest installerade i Sverige.

Vår uppgift är att du och din familj ska känna er trygga. Om du är intresserad  
kommer vi gärna hem till dig för en kostnadsfri säkerhetsrådgivning. Vi går 
igenom brandsäkerheten i hemmet samt föreslår inbrottsförebyggande 
åtgärder . Helt utan kostnad.

Din trygghet är vår uppgift.

Boka ett besök eller ring Sune Andersson för 
mer information; 073-389 75 10.

VERISURE PARTNER

Haninge Larm och Säkerhetspartner 
sune.andersson@verisurepartner.se

SCA150421_0111_KS_A4.indd   1 15.04.21   08:42:48
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Hör av dig för ett personligt och förutsättningslöst samtal.

FREDRIK STÅLNACKE
Telefon: 0708 19 66 88
E-post: fredrik@stalnackeentreprenad.se

Stålnacke Entreprenad har lång erfarenhet av mark

arbeten såsom schaktarbete, borrning, sprängning 

samt dragning av markrör för VAanslutning. 

Årsta Havsbad är välbekant för oss då flera av oss 

har vuxit upp och bor i området.

Vi hjälper dig med indragning 
av kommunalt vatten!
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STYRELSEN 2015
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg astrid-kristina100@hotmail.com 070-836 63 00
Sekreterare Jessica Widlund j.widlund@hotmail.com 070-404 45 01
Kassör Mattias Lindmark lindmarkmattias0@gmail.com 0735-40 08 08
Ledamot Maja Sandberg majasandberg@hotmail.com 070-726 28 24
Ledamot Kristina Hassius kristina.hassius@gmail.com 073-998 73 92
Ledamot Irene Sandberg 0707-55 87 88
Suppleanter Michael Johansson micjoh5555@gmail.com 0735-11 25 55
Suppleanter Madeleine Rosell maddeluttan56@hotmail.com 070-782 56 89
Adjungerad: Sanne Welin

Vi har just genomfört årets första aktivitet i Årsta 
Havsbad nämligen Valborgsfirandet.

Som vanligt hade vi busväder men likväl glada 
deltagare som förgyllde med fackeltåg ner till stranden.

I år gästades vi av kören Birger som gjorde en 
mycket uppskattad sånginsats.

Vi hoppas de vill komma tillbaka nästa Valborgs-
mässoafton för att välkomna våren tillsammans med oss.

Midsomarafton:19/6 klär vi gemensamt vår 
majstång. Ta med er blommor så många ni kan och 
hjälp till att göra stången midsommarfin. Alla barn 
som hjälper till bjuds på saft och kaka.

Bunkrarna är öppna med lotterier, chokladhjul, 
café, korvförsäljning, popcorn, sockervadd, ballonger 
och fiskdamm.

Vi reser majstången och dansen börjar med 
Söderringens folkdanslag.

På kvällen blir det dans till dansorkestern Hang On. 
Alla bunkrar är öppna med lottförsäljning och café. 
Passa på att köpa Årstalotten som säljs under 
Midsommarafton.

Lördagen den 27/6 inskrivning i simskolan: 
Kom kl 1200 till dansbanan endast kontant betalning, 
gärna jämna pengar.

Period 1: vecka 28-29 Period  2: Vecka 30-31 
Simskola: 500 kr för en period
Simskola: 800 kr för två perioder
För icke boende i ÅH: 100 kr extra i avgift
Märkestagning: 250 kr för en period
Märkestagning: 350 kr för två perioder
Crawlkurs: 250 kr per vecka
Avslutning: 2:a augusti

2-3 /7 Fotbollsturnering ” Nissepokalen” Ansvarig: 
Hans Erkendal. För info: hans.erkendal@advania.se

11/7 Årstadagen: Loppis, dragning av Årstalotten, 
pick nick på stranden med musikfrågesport och 
stövelkastning samt trubadur.

25/7 Barnens dag: Pirat och sjörövartema vid 
dansbanan, eldslukare och en massa roligheter och 
överraskningar. Aya Baya band, hoppborg, ballonger mm.

26/7 Årstamaran: Ansvariga Janne och Marina 
Kårström. För info: karstrommarina@gmail.com

2/8 Allsång på stranden: Medverkande May 
Lundqvist, Birger Sjögren, Ingvar Göransson gitarr 
och Andreas Nilsson på dragspel. Ansvarig: Stig 
Lindqvist

15/8 Kräftpicknick på stranden: Packa din 
korg med kräftor och dryck. Vi har dukat upp på 
dansbanan med bord och bänkar. Trubadur 

26/9 : Svamptema i föreningsgården.
10/10 : Årsmöte kl 1300 i föreningsgården
Hej hoj: Måndag den 6/7, 20/7, 3/8.  

Ansvarig: Bo Linde
Tipspromenad: Tisdag den 14/7
Ansvariga Eva Lindqvist och Per Hållnissa
Boule: 1, 8, 15, 22 och 29 juli
Ansvarig: Curt Andersson
Simborgarafton: annonsering sker på 

anslagstavlorna. Ansvarig: Elisabeth Sjögren
För mer utförligt program och tidsangivelser se 

separata anslag på anslagstavlorna, facebooksidan 
och hemsidan.
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Fredag 19 jun
Lövning av majstången
Vi reser majstången
Dans till dansorkestern Hang On 

Dansbanan

Lördag 20 jun

Söndag 21 jun

Måndag 22 jun

Tisdag 23 jun

Onsdag 24 jun

Torsdag 25 jun

Fredag 26 jun

Lördag 27 jun 12.00 Inskrivning i simskolan Dansbanan

Söndag 28 jun

Måndag 29 jun

Tisdag 30 jun

Onsdag 1 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 2 jul Fotbollsturnering Nissepokalen Årstavallen

Fredag 3 jul Fotbollsturnering Nissepokalen Årstavallen

Lördag 4 jul

Söndag 5 jul

Måndag 6 jul Hej hoj Torget

Tisdag 7 jul

Onsdag 8 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 9 jul

Fredag 10 jul

Lördag 11 jul Årstadagen

Söndag 12 jul

Måndag 13 jul

Tisdag 14 jul Tipspromenad Torget

Onsdag 15 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 16 jul

Fredag 17 jul

Lördag 18 jul

Söndag 19 jul

Måndag 20 jul Hej hoj Torget

Tisdag 21 jul

Onsdag 22 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 23 jul

Fredag 24 jul

Lördag 25 jul Barnens dag

Söndag 26 jul Årstamaran Torget

Måndag 27 jul

Tisdag 28 jul

Onsdag 29 jul 19.00 Boule Fotbollsplan

Torsdag 30 jul

Fredag 31 jul

Lördag 1 aug

Söndag 2 aug
Simskoleavslutning
Allsång på stranden

Stranden

Måndag 3 aug Hej hoj Torget

Tisdag 4 aug

Onsdag 5 aug

Torsdag 6 aug

Fredag 7 aug

Lördag 15 aug Kräftpicknick Stranden

Söndag 16 aug

26 sep Svamptema Föreningsgården

10 okt 13. 00 Årsmöte Föreningsgården

Sommarjobba på våra aktiviteter:
Du som fyllt 15 År och uppåt är välkommen att 
anmäla dig till: majasandberg@hotmail.se

Vi behöver funktionärer!
Att hjälpa till någon timme på en av våra aktiviteter 
betyder inte att du ingår i något styrelsearbete. Vi 
behöver hjälp med att genomföra alla aktiviteter. Du 
kan tex. Sälja lotter, bygga tält, sälja korv, plocka bort 
efter aktivitet. Med tillräckligt många frivilliga kan vi 
tom utöka programmet i sommar. Kom igen och delta 
i vårt trevliga gäng i sommar!

Hör av er till Annette Sandberg 0708-36 63 00 eller: 
astrid-kristina100@hotmail.com

Sommaraktiviteter för barn (8-15 år)
Vill ni som förälder vara med och skapa/delta i 
aktiviteter för era och andras barn i åldern 8-15 år?

Tanken är att barnen som bor/vistas i Årsta 
Havsbad kan träffas en stund och möta nya och gamla 
kompisar. För varje ”barnträff” så ansvarar 2-4 vuxna 
för vilka aktivteter som ska erbjudas. Om många barn 
är intresserade så delas de upp i grupper 8-11 och 
12-15 och de vuxna ansvarar för att rikta aktiviteterna 
för varje grupp. Det kan vara ute- och inneaktiviteter 
såsom lekar, spel, dans, sport, bakning, pyssel, kubb 
mm. Det finns säkert många av er som har roliga och 
varierande uppslag för denna grupp av barn

Det behövs flera föräldrar/vuxna som hjälper till 
och som ansvarar för varsin gång så att det därmed blir 
lite variation på innehållet. Kul om vi kan få igång en 
gammal tradition här i Årsta Havsbad igen.

Var: Föreningsgården /badparken
När: 5 tisdagar i juli/aug (em 15-17) vecka 28-32

Hör av er genom att e-posta till både:
Eva Lindqvis: hallnissa@swipnet.se
Marina Kårström: karstrommarina@gmail.com

Skriv gärna vilken vecka/veckor ni kan tänka er att 
hålla i. Vi återkommer med mer information och 
eventuella frågor.

✞Ulla Andersson
Vår tidigare kassör och hedersmedlem 2014, 
Ulla Andersson har lämnat oss. Jag kommer alltid 
att minnas det fina, roliga och ibland hetsiga 
arbete som jag och Ulla hade under flera år. Årsta 
Havsbad blir tomt utan denna färgstarka eldsjäl.
 Annette Sandberg
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Vi utför alla typer av elinstallationer,  
inga arbeten är för små och vi är mycket flexibla.  

Rot-avdrag används givetvis.

Elkronan AB
Nynäsvägen 349
122 34 Enskede
elkronan.com
info@elkronan.com

Christian Andresen 
0707-102610
Patrik Westblom 
0709-466274
F-skatt

Org nr: 556867-4062
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Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

Hallå !! Hallå!! Hallå!! Hallå!! Hallå!! Hallå!!
Var är alla är alla sunda och friska ̈ Bastubadare¨ i 
Årsta Havsbad, vi är 840 fastigheter men det är bara 
35-40 av stycken av oss som utnyttjar våran nya 
och ombyggda bastu! Den ligger vackert vid stora 
badstranden, kom och gör oss sällskap och njut av ett 
härligt bastubad och ett dopp i Hårsfjärden!

Under 2015 – 2016 gäller nedanstående badtider. 
2 Juni – 26 September 2015
Damer:  Måndagar 1800 - 1900 

Torsdagar 1800 - 1900 
Herrar:  Onsdagar 1700-1800 

Lördagar 1700 –1800 
Oktober 2015
Herrar: Lördagar 1600 –1700 
Nov 2015 – feb 2016
Lördagar kl 13.00-14.30
Lördag 28 nov, lördag 12 dec (Luciabastu), måndag 
31 dec (Nyårsbad), lördag 30 jan, lördag 27 februari.
Långfredagen 25 mars herrar 16.00-17.00 
April 2016
Herrar: Lördagar 1600 –1700 

Maj 2016
Damer: Lördagar 16.00-17.00
Herrar: Lördagar  17.00-18.00

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

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

Medlemskapet gäller naturligtvis för hela 
familjen. Tillfälliga gäster är alltid välkomna att bada 
tillsammans med medlem.  Väl mött. Sten Norin, ordförande.

Vid årsmötet lördagen den 2 maj 2015 valdes styrelse enligt följande: 

ÅHB – STYRELSEN 2015
Ordförande Sten Norin 500 342 48, 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 500 340 19, 070-734 54 48
Kassör Sören Olsson 500 343 80, 073-919 07 89
Suppleant Stig Lindqvist 500 34 386, 073-610 07 77
Suppleant Ingrid Kokk 500 343 86

För mer information se: www.arsta-havsbad.se
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GRANNSAMVERKAN
Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten 
och öka tryggheten. Därigenom ökar också trivseln.

Detta uppnås genom ett socialt nätverk som 
skapas av att de boende samarbetar, stödjer och 
hjälper varandra. Att förändra attityder hos 
människor, att ta ställning för brottsoffren 
och att bry sig om sina medmänniskor 
är en grundläggande tanke i 
Grannsamverkan.

Grannsamverkan i ett område 

betyder inte att det ska bildas medborgargarden!
Med polisen som motor i Grannsamverkan kan 

vi tillsammans minska brott och störningar i våra 
bostadsområden.

Vi behöver fler som vill vara kontaktpersoner
Kontakta

Cathrin Johansson
070 321 50 26

mailcathrin@gmail.com

SÖKES ANSVARIG FÖR NATTVANDRARNA 
SAMT NATTVANDRARE

Inför kommande nattvandringar söker vi någon 
ansvarig samt nya nattvandrare. Tag chansen till 
en trevlig kväll samtidigt som du gör stor nytta för 
våra ungdomar. Vi hör ofta rapporter i media om 
drogmissbruk, skadegörelse, langning och fylla. 
Att nattvandra skapar en social trygghet för våra 
ungdomar. Att nattvandra är att våga bry sig, att våga 
vara vuxen. 

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall 
leva och trivas i det samhälle som vi skapat. Många 
ungdomar behöver ibland bara någon vuxen att prata 
med. Någon annan än deras lärare, förälder eller någon 
myndighetsperson. Med oss vuxna ute tillsammans 
med ungdomarna så blir det ett bättre samhälle att 
växa upp i med tryggare och gladare ungdomar. 

Vi tar helt avstånd från våld, droger och främlings-
fientlighet. Detta samtidigt som vi vill förhindra 
kriminalitet och skadegörelse. Detta gör vi utan 
pekpinnar, bara genom att finnas tillhands och föregå 
med gott exempel - mitt bland våra ungdomar.

Att nattvandra innebär att vi vuxna träffas för att 
gemensamt gå ut en kväll (fredagar och lördagar) och 
möta ungdomar i deras verklighet.

Mina barn och andras ungar? Tvärtom, det är 
för alla våra ungdomar som vi nattvandrar - dagens 
ungdomar är vår framtid. 

Är du intresserad kontakta:
Cathrin Johansson
070 321 50 26
mailcathrin@gmail.com

HAR DU VIBRATIONER I DIN FASTIGHET?
Vibrationer har uppmärksammats i fastigheter p.g.a. pågående 
markarbeten för VA-utbyggnaden. Det gäller främst fastigheter 
utefter Årsta Havsbadsvägen.

Den tunga trafiken på väg 560 (Årsta Havsbadsvägen) 
kommer fortsatt att finnas även efter att pågående arbeten är 
avslutade, varför det är viktigt att detta utreds och åtgärder vidtas 
för att stabilisera marken.

Ständigt återkommande vibrationer kan i långa loppet påverka 
ditt hus. Skador på husen behöver inte visa sig nu utan kan 
komma att visa sig först långt senare.

Eventuella skador nu och i framtiden, förorsakade av ständigt 
återkommande vibrationer uppkomna i samband med pågående 
markarbeten, är något som kan bli väldigt kostsamma, då 
villaförsäkringen inte täcker till fullo denna typ av skada.

Skrivelse angående vibrationer i fastigheter förorsakade av 
pågående markarbeten i Årsta Havsbad har inlämnats till 
Trafikverket, Haninge Kommun samt Hansa Konsult AB.

Med anledning av detta har Kommunen, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, givit Hansa Konsult i uppdrag att 
utreda detta. Åtgärder har redan vidtagits. Mätare har satts upp 
på en av fastigheterna samt hinder satts upp på vägen. Det kan bli 
nödvändigt med fler mätare.  

Har din fastighet drabbats av vibrationer förorsakade av 
pågående markarbeten - kontakta då Hansa konsult.

Filip Norlin 08 745 05 00, filip@hansakonsult.com.

Cathrin Johansson
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INFORMATION – SOMMAREN 2015
Vår handlingsplan år 2015
Under året är det viktigt att först och främst ta tag i 
följande ärenden:

Vi tänker få igång konstruktiva dialoger med kom-
munen, landstinget, försvaret och skärgårdsstiftelsen 
m. fl. Vi ska verka för att minska Amfibiebataljonens 
påverkan på området med annektering av fiskevatten 
och ageranden för att minska våra byggrätter, genom 
att upprätta en anda av ömsesidig respekt. Vi ska 
bevaka bredbandsuppkopplingen i området så att den 
blir väl genomförd och att tillräckligt många kopplar 
in sig så att vi blir anslutna. Vi har besvarat remissen 
från Boverket/regeringen om undantag från kravet 
på bygglov tillsammans med vår huvudorganisation 
som är inbjuden att besvara remissen. Vi kommer 
också självklart att fortlöpande bevaka den pågående 
VA-utbyggnaden så att den genomförs på ett 
kompetent sätt och så att kommun och entreprenörer 
lever upp till sina åtaganden och i tid. T ex att staket 
och diken återställs.

Ny styrelse
Vid föreningens årsmöte den 28 mars fick föreningen 
en delvis ny styrelse. Ingwar Åhman-Eklund är tillbaka 
som ordförande. Sten Nordell blir ny vice ordförande 
och kommer främst att arbeta med fiberdragningen 
och områdets relationer till försvaret. Ragnhild 
Blomdahl blir ny kassör. Conny Johansson tar hand 
om hemsidan. Kimmo Sievänen fortsätter som 
sekreterare. Arne Fridström tar hand om VA-frågan 
ihop med ordförande och Malte Cederström håller 
främst i dagvattnet och i en del av våra planfrågor.

Bli medlem i vår förening 
Betala din medlemsavgift till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt 
att du anger kod 1330 och att du lämnar namn och 
fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan 
man inte se att pengarna avser medlemskap till just 
vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem är idag 
405 kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på 
vår hemsida, Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. 
Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas 
ABC-region. Då kommer du till ett formulär som du 
kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten.

Möt oss i sommar
Du kommer att kunna möta oss på flera sätt i sommar. 
Genom information på områdets anslagstavlor och 
med ett medlemsmöte med ett angeläget föredrag. 
Vi kommer också att vara med och informera under 
Årstadagen och marknaden vid havet. 

Vi ses i Årsta Havsbad / Styrelsen

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Läs gärna 
Fastighetsägareföreningens 

hemsida
www.arstahavsbad.org
för att få fakta, argument  

och inspiration.

Kontaktuppgifter
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad 
e-post: styrelsen@arstahavsbad.org
e-post ordförande: ingwar@arstahavsbad.org 
Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org 
för aktuell information eller vår sida på Facebook 
där du kan föra en dialog med vår styrelse, ställa 
frågor och komma med synpunkter.
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Nu har jag öppnat min mottagning  
på Köpmanstigen i Årsta Havsbad. 

Välkommen!
Jag är utbildad diplomerad friskvårdsmassör hos 
Axelsons och har cirka tio års erfarenhet som massör. 
Mitt standard-halvtimmesprogram omfattar, förutom 
”vanlig” halvkroppsmassage (skuldror/rygg/nacke) 
även en avslutande nackbehandling med några s k 
balanserande akupressurgrepp. Skönt, avstressande 
och löser upp spänningar. Naturligtvis kan man välja 
annat program – om man har ont någonstans eller 
vill ha sin massage på annat sätt. Klassisk svensk 
helkroppsmassage kan jag också, den tar ungefär 
en timme. 

Ring eller messa Gun Carlborg på  
0739-07 06 88 och beställ tid!
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Vid Stora Stenholmen strax söder om Alfsta Långholmar i Mysingen 
låg, som båtfarare från Årsta Havsbad kanske minns, en egendomlig 
flytande byggnad fram till för drygt fyrtio år sedan. Då och då 
hoppade en metallglänsande cigarr ut från den egendomliga 
byggnaden, varvid Hesa Fredrik, som stod på uddarna runt norra 
Mysingen, tjöt ut över vattnen för att varna för den metallglänsande 
cigarren, som borrade sig fram under fjärdens krusiga vattenyta. 
Då gällde det att hålla sig undan vid de populära badställena på 
Gålö, Bergholmen och Ramsholmen. För att inte tala om de 
underbara badklipporna på Äggskären. Ja, det var innan 
avmagnetiseringsstationen och skarvarna förstörde dessa öar.

Den egendomliga flytande byggnaden som låg förtöjd vid 
holmen var torpedskjutningsstationen Otto. Därifrån sköt man 
in – d.v. s. ut – nyservade torpederför att få sina gyron justerade 
att styra rätt. Torpedbanan gick på sydostlig kurs ut mot Utö, och 
passerade under en fast förankrad flytande plattform i höjd med 
Äggskären. 

Se sjökortsutsnittet nedan med den ungefärliga torpedbanan 
inritad. Halvvägs till Utö, ungefär tvärs Norrhäll, tog orken slut, 
varvid torpeden la sig vertikalt med den gula toppen guppande 
i vågorna. HMS Hägern, HMS Pingvinen och HMS Pelikanen 
hette de speciella torpedbärgarna som hämtade hem torpederna. 
Endast den senare finns kvar i Marinen i dag.

Man sköt flera torpeder dagligen under en period. Det hände 
att torpeder kom ur kurs och havererade då och då. Vid ett 
tillfälle lär en torped ha gjort helt om efter 800 meter, passerat 
förbi Otto och fortsatt in i Horsfjärden, där den slutligen strandat 
vid radarskolan på Berga. Ve den som kom i vägen för de förlupna 
torpederna, för även om de inte kunde krevera, så var de både 
tunga och snabba.

Otto byggdes vid Brandholmens varv i Nyköping år 1932. 
Dess mått var 28,5 x 8 meter. Skrovet är i armerad betong och 
rymde utrymmen för torpedtuber och torpeder samt maskin- 
och verkstadsrum. Överbyggnaden innehöll bland annat 

manskaps- och befälshytter samt mässar och byssa. Sitt namn fick 
stationen efter dåvarande chefen för torpeddepartementet Otto 
Warfvinge. 

Ottos första plats från 1932 var vid Bosön, varifrån torpederna 
sköts ut över Askrikefjärden. 1950 flyttades verksamheten till Stora 
Stenholmen, där stationen sedan låg till 1973, då den såldes och 
blev till en marin verkstad vid Tranebergsbron. Idag kan men skåda 
det f.d. marina flytetyget, vackert blåmålet, vid Pampas Marina.

Om Stora Stenholmen kan sägas att ön hyste batteri 
Stenholmen med två 57-mm kanoner mellan åren 1940 och 
1945. Batteriet ingick i den s.k. Havsbandslinjen till försvaret av 
Södertörn. 

Från och med 1976 arrenderar Örlogsberga Båtklubb ön som 
klubbholme.

Text: Richard Roosvall. Foto: Teknisk Tidskrift mars 1933

HANS MAJESTÄTS SKEPP OTTO.
ETT ANNORLUNDA ÖRLOGSFLYTETYG
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SjöRensar´n
Lidavägen 11, 137 55 Tungelsta

Org. nr 969721-5326  •  Innehar F-skattesedel

www.sjorensarn.se

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

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

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

F:A NILS PERSSON & TORNBERGA MASKINUTHYRNING AB

HJÄLP!HJÄLP!HJÄLP!
Behöver du…

Vi har gedigen erfarenhet och kunskap inom 
Bygg-, Mark-, eller Ellösningar och även
Indragning av Vatten och Avlopp!
Behöver du: Hjälp med mindre jobb 
eller andra större projekt! 
Ring då: Sjörensar´n

Mobil Steve: 070-375 67 60  •  Perra 070-593 64 33
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Om-/tillbyggnadstankar?
•	 Vi	besöker	er	för	fri	konsultation
•	 Vi	återkommer	med	förslagsskiss	efter	dina	idéer
•	 Vi	tar	fram	komplett	underlag	för	bygglovsansökan

Bygglovshjälpen/ÅH
Ring Berndt Carlborg 076-767 47 00

för överenskommelse om besök eller för mer information.
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Årsta Havsbads Tennisklubb

ÅHTK – STYRELSEN 2015
Ordförande Caroline Sandberg 070-699 62 28
Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16
Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43
Vice Ordf Dennis Gustafsson 070-575 83 06
Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42
Ledamot Tommy Gustafsson 070-161 40 54
Ledamot Stefan Norell 070-816 67 56
Suppleant Lotta Isberg 073-073 15 35

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

VÄLKOMNA TILL VÅRA BANOR!
Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för: 
• seniorer 150 kr 
• juniorer (f. 1997 eller senare) 60 kr
Detta sätts in på Plusgiro 61 01 52 -1 (ÅHTK). 

Bokning av tennisbanorna
Banhyran är 80 kr per timme för medlemmar och 100 
kr för icke medlemmar. Ungdomar (t o m 14 år) spelar 
för 50 kr per timme på Plexipavebanan, vardagar 
08:00 – 16:00.

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

Tennisskola 
Vi siktar på att William Ekelöf skall komma och hålla 
i våra tennisskolor även i år.

William var väldigt populär förra året och vi siktar 
på skolor för juniorer v 27 & 28, samt en eftermiddag/
kvällsskola för vuxna v 28. Anmälningslistor kommer 
att sättas upp på anslagstavlorna några veckor i förväg. 

Tävlingar
Datum för årets tävlingar är: 
• Blixtdubbeln lördagen den 27 juni från kl 09.30. 
•  Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och 

ungdomar spelas under två helger – v 30 och v 31. 
Vi funderar här på att köra singel en helg och dubbel 
den andra!

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

I övrigt…
Sommarens program är fortfarande i planeringsfasen. 
Troligtvis följer vi upp förra årets succé med en ny 
innebandycup på Plexipavebanan.

Mer info följer på anslagstavlorna och vår 
Facebook-sida. Ni vet väl att vi finns som en grupp 
på Facebook https://www.facebook.com/groups/
arstahavsbadtennis/gruppen heter Årsta Havsbads 
Tennisklubb. Där lägger vi upp bilder och info om 
kommande evenemang. Du behöver inte vara medlem 
för att få komma med i denna grupp. 

V I  SES  PÅ  BANORNA I  SOMMAR!
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Siaab har nu påbörjat sitt arbete i alla etapper 
och fått upp ett jämt arbetstempo. Ungefär 
hälften av vatten- och avloppsarbetet är färdigt. 
Siaab arbetar måndag till torsdag och ska inför 
helgerna se till att gatorna är farbara. Bara i 
undantagsfall är delar av gator avstängda. Siaab 
planerar dessutom ett semesteruppehåll vecka 
28–31. Utifrån dessa förutsättningar så hoppas 
vi och Siaab att sommaren ska bli så behaglig 
som möjligt i Årsta Havsbad under de rådande 
omständigheterna. 
Alla etapper har samma sluttid, november 2015. Det 
innebär att alla boende kommer att debiteras samtidigt 
och därmed enligt samma taxa. För kommunens 
VA-verksamhet kommer VA-utbyggnaden att kosta 
mer än vad anläggningsavgifterna kommer att ge. 
Trots detta kommer det inte att tas ut någon särtaxa. 
Innan fakturan skickas ut i början av 2016 kommer 
ett faktureringsunderlag hem med posten. Det vill 
vi att du granskar, skriv under och skickar tillbaka. 
Är det något som är fel är det viktigt att vi får veta 
det så snabbt som möjligt så att det kan ändras på 
fakturan. Fakturan kommer att ha 30 dagars betaltid. 
Vill du teckna ett kommunalt lån för att betala 
anläggningsavgiften kan du ta kontakt med Fredrik 
Celion på Haninge kommun när du har fått fakturan. 

Blanketter och information
Många har hittat till hemsidan för VA-utbyggnaden, 
vilket vi är väldigt glada för. Adressen till hemsidan 
är www.haninge.se/arstahavsbad. På hemsidan finns 
de senast uppdaterade tidplanerna, dokumenten, 
blanketterna och annan matnyttig information. 
Dokumenten finns enkelt samlade under fliken 
”Dokument och ritningar”. Det finns också ett 
elektroniskt nyhetsbrev som man kan anmäla sig till 
på hemsidan. 

Har man inte tillgång till internet så finns det 
viktigaste informationsmaterialet på informations-
bodens anslagstavla och alla dokument går att hämta 
i informationsboden när den är öppen. Det går 
också bra att ringa till Maria Rundqvist som är 
administratör och informatör för utbyggnaden i 
Årsta Havsbad. Hon kan nås måndag till fredag på 
08- 606 82 06. 

Informationsboden fortsätter att vara bemannad 
och öppettiderna anpassas efter besökstrycket. 
Öppettiderna affischeras på anslagstavlan på 
informationsboden och på hemsidan. 

Trasiga staket och liknande
Om ditt staket, infart eller annat fastighetsföremål 
har skadats under arbetets gång ber vi dig att kontakta 
kommunens byggledare Joakim Fahlén och förklara 
vad som har hänt. Joakim är den som koordinerar 
arbetet med Siaab och han kan kontaktas på joakim.
fahlen@infrakonsult.se.

Arbeten med entreprenör på egen fastighet
Innan vägarna i området har besiktigats bör fastig-
hetsägare vänta med att ta in en entreprenör för arbe-
ten på den egna fastigheten.

Vill man anlita en entreprenör innan Siaab är 
helt färdiga med sina arbeten med anläggande av 
VA-ledningar, återställande av vägar och staket måste 
man själv eller den entreprenör man anlitar kontakta 
Siaab. Det beror på att Siaab har samordningsansvar 
för alla entreprenörer inom området. Förutom att 
ta kontakt med Siaab behöver man dessutom besik-
tiga de vägar som den egna entreprenören ska köra 
på och man är som beställare ansvarig för eventuella 
skador som entreprenören orsakar. Kontakta Siaab: 
leif.loven@siaab.se.

Eftersom ansvarsfrågorna kommer vara 
svårlösliga vid eventuella skador ber vi att du som 
fastighetsägare avvaktar med arbeten på den egna 
fastigheten. VA-avdelningen och Årsta Havsbads 
samfällighetsförening, har framfört önskemål till 
Siaab om att de och VA-avdelningen ska besiktiga 
delområden för att göra hanteringen av anslutningar 
lättare något som Siaab har ställt sig positiva till. 
Eventuella delbesiktningar kommer att starta i västra 
delen av området.

I god tid innan den entreprenör man anlitat 
påbörjar arbeten i Årsta Havsbad behöver man som 
fastighetsägare kontakta byggledare Joakim Fahlen 
med information om när transporter kommer att ske 
på vägarna. Kontakta Joakim via e-post på joakim.
fahlen@infrakonsult.se alternativt på telefon mån-fre 
mellan kl 8-16 (073-515 93 97).

Har man inte redan anlitat en entreprenör kan man 
känna sig lugn med att det finns gott om tid att göra 
sina arbeten efter det att Siaab är färdiga och att det 
dessutom blir lättare då. Som vi tidigare informerat 
om så får man ju inte koppla ihop sina ledningar till 
de kommunala förrän det kommunala ledningsnätet 
är färdigbyggt och provtryckt. Det beror på att luft 
behöver kunna släppas ut vid servisventilerna när man 
provtrycker ledningarna. Siaab beräknar bli färdiga 
med arbetena i Årsta Havsbad omkring november i år. 

HANINGE KOMMUN INFORMERAR
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Dessutom är det inte förrän tidigast i början av 2016 
som anläggningsavgiften kommer att faktureras. Det 
är först när den är betald som man kommer ha tillgång 
till kommunalt vatten och avlopp. Sommarvattennätet 
kommer även att fungera som vanligt sommaren 2016.

Om du har fått ett startbesked på din anmälan kan 
du beställa en LTA-enhet. Utkörning sker på fredagar 
jämna veckor. Din beställning behöver ha kommit 
in till VA-avdelningen 10 arbetsdagar innan önskad 
utkörning. Beställningsblanketten finns på hemsidan 
och i informationsboden.

På blanketten anger du om du vill ha den långa eller 
den korta LTA-enheten. Om du beställer den korta 
LTA-enheten var då extra noga med att el-arbetena är 
riktigt gjorda så att pumpen inte fryser på vintern och 
du blir ersättningsskyldig.

Sprängningar och vibrationer
Inför sprängningsarbetena genomför Hansa konsult 
en utvändig besiktning av alla fastigheter och sätter 
upp vibrationsmätare på hus inom en radie av 
50 m från sprängningsarbetena. En vecka innan 
besiktningen skickar de ett brev till den adress där 
man är skriven. I brevet informerar de om vilken tid 
de kommer vara på plats och besiktiga. Vill man ha en 
invändig besiktning måste man alltså vara på plats på 
den i brevet angivna tidpunkten eller kontakta Hansa 
konsult och komma överrens om en ny tid. 

När entreprenören spränger kommer man i 
omkringliggande hus känna att det vibrerar. Detta är 
helt naturligt i hus som ligger på berg.

Sprängloggar och besiktningsprotokoll går att få ut 
från VA-avdelningen på begäran. Kontakta i så fall 
filip@hansakonsult.se.

Hitta en entreprenör
Många undrar hur de ska hitta en entreprenör. 
Fastighetsägareföreningen i Årsta Havsbad som är 
ansluten till Villaägarnas Riksförbund tipsar om 
tjänsten brabyggare.se. På brabyggare.se kan du hitta 
hantverkare och byggföretag och skicka förfrågningar 
till dessa. Brabyggare.se ägs av Villaägarnas 
Riksförbund.

Också här i Årsta Havsbladet kan du hitta andra 
entreprenörer som annonserar. 

Tipsa din entreprenör om att Haninge kommuns 
VA-avdelning anordnar informationsmöten för 
de entreprenörer som hör av sig och vill veta vad 
som gäller. Intresseanmälningar kan skickas till 
arstahavsbad@haninge.se. 

Vad är det som sticker upp?
Om man inte har sin förbindelsepunkt vid en infart 
så kommer det att sticka upp tre rör. (Om man har 
sin förbindelsepunkt vid en infart så finns de tre 
ledningarna på ca 1 meters djup och deras läge anges 
av en markering vid sidan av ingången). Röret med 
brunt streck är avloppsröret, det med blå streck 
är för vatten och det tredje röret är ett tomrör för 
internetfiber. 
Trevlig sommar!

Karl-Ossian Frimodt och Maria Rundqvist på VA-avdelningen

Om man inte vill spränga kan man lägga rören ovanpå berget i en isolerlåda, som täcks av en plåttunnel. Vill man kan man lägga jord över och så gräs eller låta exempelvis 
kaprifol ringla över för att skyla plåten.
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Polaroid 
SUNCOVERS

SVEDLUNDS Optik

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

NY REDAKTÖR SÖKES  
FÖR DENNA TIDNING!
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Vill du ha ett roligt jobb med 
många kontakter – ring mig! Årsta 
Havsbladet kommer ut två ggr per år 
till alla medlemmar i Årsta Havsbads 
Samfällighetsförening och är en 
viktig informationskanal.
Som ordförande räcker tiden helt 
enkelt inte till. Ring eller maila mig 
så berättar jag vad arbetet består i.

Marianne Rocklind 
070-563 53 52 

marianne.rocklind@arsta-havsbad.se
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I år är det tio år sedan som riksdag och regering 
i Försvarsbeslut 2004, bestämde att avveckla 
Amfibieregementet, Amf 1 på Rindö/Vaxholm för 
att utveckla förbandet på Berga och vissa delar i 
Göteborg och på Gotland. Det mycket omfattande 
och komplexa arbetet inleddes under 2004 och 
redan 2005 hade förbandet helt lämnat Rindö. 
Mitt under pågående flytt bedrev dessutom Amf 1 
värnpliktsutbildning. Nu hade flottan flyttat ut och 
amfibieförbandet flyttat in och därmed övertagit 
både infrastrukturen och övningsområden med 
gällande bestämmelser. Det låter kanske enkelt att 
flytta ett förband från en ort till en annan, men det 
har tagit sin tid att etablera verksamheten som i dag 
fungerar utmärkt tillsammans med huvudförbanden 
Amfibieregemente och Fjärde sjöstridsflottiljen som 
efter några år åter flyttade till Berga.

Stora förändringar 
Hittills har det varit tio intensiva år för 
Amfibieregementet. Förbandet har genomgått en 
hel del förändringar samtidigt som vi hela tiden har 
genomfört insatser både på hemmaplan såväl som 
internationellt. En av de största förändringarna är 
att värnplikten lades i vila år 2010 och ersattes helt 

med en tre månader lång frivillig grundläggande 
militär utbildning (GMU), detta gällde självklart 
hela Försvarsmakten. Helt andra krav ställdes nu inte 
minst på rekryteringen. Den största anledningen till 
förändringen var att skapa insatsberedda förband 
med anställda soldater som när som helts skulle 
kunna sättas in för att lösa uppgifter hemma eller 
internationellt. Med ett värnpliktsförsvars var detta 
inte möjligt. Förändringen innebar också att ett nytt 
yrke skapades, yrket soldat och sjöman och i dag finns 
det flera alternativa karriärsval och anställningsformer 
i Försvarsmakten. Amf 1 ansvarar också för utbildning 
av tre stycken Hemvärnsbataljoner, två i Stockholm 
och en på Gotland. Även Hemvärnet har genomfört 
stora förändringar de senaste åren och är i dag 
välutbildade förband med modern utrustning.

Samtidigt under den här perioden har förbandet 
deltagit i eller helt ansvarat för insatser i olika delar av 
världen såsom till exempel Tchad, Adenviken och 
Afghanistan. För närvarande är delar av förbandet på 
väg att avsluta EU-insatsen ME04 eller operation 
ATALANTA i Adenviken. Sedan i januari har bland 
annat stridsbåtar tillsammans med helikoptrar 
tillhörande helikopterdivisionen, deltagit i insatsen 
utanför Somalias kust. Uppgiften för ME04 har bland 

TIO ÅR PÅ BERGA
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annat varit att skydda fartyg som transporterar mat till 
nödställda i Somalia inom ramen för FN:s livsmedels-
program, World Food Programme. Andra uppgifter 
har varit att skydda sjötransporter, övervaka fisket, 
avvärja och bekämpa sjöröveri. Utöver insatser pågår 
också internationella samarbeten, främst med Finland.

Framtiden
Det som står närmast på tur är sommarens alla 
övningar, både i närområdet och i andra delar av 
Sverige och utomlands. I augusti påbörjas ännu 
en grundläggande militär utbildning på Berga. I 
september planerar vi dessutom för en Garnisonens 
dag där vi öppnar grindarna och visar lite av vår 
verksamhet, vi hoppas självklart att så många som 
möjligt besöker oss då.

Text & foto Kristina Swaan

GARNISONENS DAG
Lördagen den 5 september 

mellan klockan 10.00–14.00 
öppnar vi grindarna på Berga.

Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen och 
Marinbasen, kommer att visa sin verksamhet 
och inte minst kommer möjligheten att träffa 
anställd personal.

Mer information kommer att finnas på  
www.forsvarsmakten.se/Amf1 och Amf 1 
officiella facebook.

Varmt välkomna!
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Vad är det vi vill bevara?
Vi är en ideell förening med syfte att bevara Årsta 
Havsbads karaktär av sommarstad. Årsta Havsbad 
är ett helt unikt område, både sin tillkomsthistoria 
och till sin nuvarande karaktär. ”Sommarstaden” 
var det begrepp HSB:s arkitekter myntade när de 
ritade och anlade området, med de smala vägarna, de 
små tomterna, de anspråkslösa stugorna – små hus 
med flack takvinkel som smögs in mitt på tomten 
för att inte dominera bilden där. Naturen skulle ha 
huvudrollen med det kuperade landskapet och mycket 
tall och björk.

Sommarstad – det innebär att både kulturmiljö 
och naturmiljö ska bevaras. Årsta Havsbad skall även 
i fortsättningen vara ett sommarstugeområde och inte 
omvandlas till ett mini-villasamhälle.

Vi arbetar för att den stora majoriteten sommarboendes 
intressen skall tillvaratas vid alla förändringar. Det 
betyder sådant som att vattensystemet skall kunna 
stängas av på hösten och att husen, tomterna och 
vägarna i möjligaste mån bevaras i nuvarande skick.

Årsmöte
Alla medlemmar hälsas välkomna till Föreningen 
bevara sommarstaden Årsta Havsbads årsmöte söndag 
26 juli kl 15.00 i Föreningsgården.

Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus karmar@telia.com
Sekreterare Gunilla Ladberg gunilla@ladberg.se

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

Telefon 070-776 07 17
För mer info se: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se
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KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

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

Hastigheter
40 km har vi genom området längs Årsta Havsbadsvägen, året runt. 30 km har vi sommartid vid Torget. 20 km har 
vi på våra småvägar inne i området. Så mycket gladare de flesta av oss skulle vara om detta respekterades i första 
hand av alla oss som bor härute.

Sly, buskar och träd
Alla fastighetsägare är skyldiga att såga eller klippa 
bort allt som hänger ut utanför det egna staketet och 
4 meter upp i luften. Våra smala vägar måste vara 
framkomliga för alla sorters servicebilar. Chaufförerna 
klagar på alla grenar som repar bilarna eller har sönder 
backspeglarna och vägrar ibland att köra in i området. 
Låt oss alla hjälpas åt så att latrin- och slamtömning 
kan ske när det behövs.

Lantbrevbäraren 
Lantbrevbäraren delar även fortsättningsvis ut 
postpaket till boende i Årsta Havsbad om man ringer till 
kundtjänst på telefon 020-23 22 21.

Post delas endast ut till dem som har en med namn 
och vägadress i Årsta Havsbad försedd brevlåda. 
Kontakta Margareta Söderberg 070-305 15 48 eller 
maggan@arsta-havsbad.se  om du vill ha en brevlåda 
eller postbox.

Vattensystemet 
Vattensystemet sköts av firma Sjörensar´n Steve 
Persson och Per Svensson. Vid fel eller frågor 
kontakta styrelsens vattenansvarige Marianne 
Rocklind som nås på mobilen 070-563 53 52.

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

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

Planärenden och Anläggningsbeslutet Daniel Magnergård Vice ordförande 072-396 57 14 daniel.magnergard@arsta-havsbad.se
Byggnader och VA-anslutningar Aina Lagberg Sekreterare 073-038 70 53 aina.lagberg@arsta-havsbad.se
Ekonomiansvarig, Avtal och Hyresgäster Christer Reich Kassör 070-581 17 66 christer.reich@arsta-havsbad.se
Vägar, snöröjning och trappor Ingeman Bengtsson Ledamot 500 34 511, 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Dagvatten och diken Bertil Lindborg Ledamot 070-422 03 52 bertil.lindborg@arsta-havsbad.se
Trafik och parkering samt försäkringar Kjell Lönnberg Ledamot 070-677 49 02 kjell.lonnberg@arsta-havsbad.se
Mark, park och torget samt vattenområden, 
Underhållsplan & VA-etableringen

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

Beställning av brevlådor & postboxar och  
Bokning av föreningsgården

Margareta Söderberg Suppleant 070-305 15 48 maggan@arsta-havsbad.se

Eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning Leif Söderberg Tillsynsman 070-851 57 40 leffe.tillsynsman@arsta-havsbad.se

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

Expeditionen
Expeditionen är bemannad kl 09-9.30 varje dag 

mellan den 8 juni och 7 augusti. Margare
ta 

Söderberg nås på mobilen 070-305 15 48.

Sommarförvaltningen åtar sig inga uppdrag p
å 

enskild tomtmark.

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

Eldning
Eldningsveckor i höst är vecka 41 
och 42 efter beslut av Södertörns 

miljö- och hälsoskyddsförbund, 
SMOHF. Totalt eldningsförbud 
råder övrig tid även förbud att elda 

i tunnor förutom vecka 41 och 42.


