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När jag skriver det här har vi kommit in i början av 
november och när jag tittar ut så strålar solen och 
himlen är alldeles klarblå. Tack o lov att det fortfa-
rande är varmt då avstängningen av sommarvattnet 
krånglar och tar mycket längre tid än vanligt pga alla 
VA-grävningar. Vårt sommarvattensystem får inte 
frysa sönder, då det kanske måste hålla flera somrar 
framöver. Vi har ju alla fått brev från kommunen att vi 
får vänta på vatten och avlopp och då är det viktigt att 
vi har kvar vårt sommarvatten intakt.

Det känns lite snopet att VA-arbetet just nu är 
nedlagt men när denna tidning kommer ut i bör-
jan av december vet vi vad parterna kommit fram till. 
Förhoppningsvis fortsätter arbetet under vinter och 
vår ev med en annan entreprenör men jag håller tum-
marna för att allt är klart när jag om ett år åter igen ska 
skriva några rader i Havsbladet - om jag nu får fortsatt 
förtroende av stämman att leda vår styrelse.

Det är viktigt med kontinuitet när man jobbar med 
långsiktiga projekt och tyvärr har inte kommunens 
VA-enhet eller SIAAB det, inte heller Trafikverket, när 
det gäller tjänstemännen och arbetsledare. Dessbättre 
har samfälligheten det med sin styrelse och alla duktiga 

adjungerade medlemmar. Det krävs både tid, envishet 
och kunskap inom en massa områden för att resulta-
tet ska bli så bra som möjligt för Årsta Havsbad. Som 
ordförande är jag tacksam för de krafter som finns och 
hjälper till men det behövs fler. Tag gärna kontakt med 
valberedningen om du vill hjälpa till eller kan tipsa om 
någon som kan och har tid att hjälpa till. Du hittar val-
beredningens ”ruta” längre fram i tidningen.

I detta nummer har jag valt att visa på att det även 
finns ”kvinns” i Årsta Havsbad som gör fina insatser 
för allas vår trevnad och som belyser den bredd vi har 
av olika aktiviteter i närområdet.

Styrelsens kontaktuppgifter hittar du på baksidan av 
denna tidning. Dra dig inte för att ta kontakt med oss 
om du t ex behöver få det snöplogat, då vi även denna 
vinter inte vet var vi kommer fram pga VA-grävningar. 
Våra stora parkeringar och stora vägar måste hållas fria 
från snö och de mindre hålls fria så gott det går.

Jag hoppas på en mild vinter som inte brukar våld 
på våra bryggor men jag vet att många längtar efter 
mycket snö för att kunna åka skidor eller skridskor på 
Horsfjärden. Hur det än blir så önskar jag er alla en 
riktigt GOD JUL och ett bra VA-år 2016!

Ordförande Några ord från vår

Marianne Rocklind
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Trafik och parkering
Som vi tidigare informerat, gäller inte de gamla parkerings-
tillstånden som klistras på framrutan från årsskiftet. De nya 
röda, som många redan bytt till, kan du få om du i första hand 
kontaktar:

Kjell Lönnberg telefon 0706-774902 (delvis borta under 
vintern)

Alternativt kan du kontakta Margareta Söderberg telefon 
0706-911175 eller Marianne Rocklind telefon 0705-635352. Det 
går också att mejla till info@arsta-havsbad.se 

Möjlighet att få det nya parkeringstillståndet kommer att fin-
nas i samband med 2016 års stämma i april.

OBS! Parkeringsplatser som hyrs av medlemmar måste sägas 
upp före den 31/12 om debitering ej ska ske för kommande år.

Kjell Lönnberg, ansvarig för Trafik och Parkering 

Nya sopskåp!
SRV har börjat sätta upp sopskåp i området och meningen är ju 
att alla våra gröna sopkärl ska ersättas med sopskåp. Skulle du av 
misstag slänga något i sopskåpet som du vill ha tillbaka, så vänd 
dig till tillsynsman Leffe, som har nyckel och kan hjälpa dig eller 
till någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter sista sidan.

OBS! Ta inte bort era befintliga avloppsanläggningar!
Då ingen vet när vi kan koppla på det kommunala VA-nätet 
måste alla fastighetsägare ha kvar sina BDT-anläggningar tills allt 
är klart och fakturan från kommunen kommer. När vi har kopp-
lat på det kommunala nätet och inte längre använder den egna 
avloppsanläggningen är det viktigt enligt SMOHF (Södertörns 
Miljö o Hälsoskydds Förbund) att samtliga slamavskiljare och 
slutna tankar (septiktankar) slamtöms en sista gång innan de 
kopplas bort. Detta för att det inte ska finnas gammalt slam kvar i 
dem som kan läcka ut i framtiden.

Vad händer med VA-projektet?
Du som medlem kan hålla dig uppdaterad genom att besöka 
kommunens infobod på stora parkeringen i Årsta Havsbad 
 måndagar ojämna veckor mellan 16.00 och 18.00.

Det bästa är att prenumerera på Nyhetsbrevet från Haninge 
kommun. Då får du information direkt på din mail. 

Gå in på projektets hemsida www.haninge.se/arstahavsbad 
och registrera dig för Nyhetsbrevet.

Dagvattenfrågor
Stig Forsberg i dagvattengruppen har talat med Karl-Ossian 
Frimodt på kommunens VA-avdelning om dagvattenfrågor

1. Vem har projekterat anläggningen i Årsta Havsbad?
Det är kommunen som projekterat LTA-anläggningen och vi har 
därmed projekteringsansvaret.

2. Vem har ansvar för hur arbetet utförs?
Kommunens entreprenör har utförandeansvaret. Om Entreprenören 
följer handlingarna och det ändå uppstår problem är troligen inte 
entreprenören ansvarig för problemen. Entreprenören är ansvarig om 
de inte följt handlingarna, varit vårdslösa eller försumliga.

3. Vilket ansvar har kommunen om skador uppstår på grund 
av nya vägar för dagvattnet?
Kommunen tar som byggherre ansvar för uppkomna skador till 
följd av VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad. Dock har fastighetsä-
gare och Årsta Havsbads Samfällighet ett stort ansvar för dag-
vatten i området. Fastighetsägare är skyldiga att själva ta hand om 
sitt eget dagvatten och inte låta detta rinna vidare till grannfastig-
heter. Årsta Havsbads Samfällighet har dagvattenansvaret i områ-
det, dvs de ansvarar för att diken och dagvattenledningar finns i 
vägarna. Om skador kan påvisas på grund av LTA-arbetena så tar 
kommunen ansvar för dessa.
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4. Vem har egentligen ansvar för dagvatten?
Det är i första rummet fastighetsägaren som skall ta hand om sitt 
dagvatten. Sedan föreningen som skall se till att inget dagvatten 
kommer från vägarna. Kommunen kommer inte att anlägga 
diken eller dagvattenledningar. Det är Årsta Havsbads samfällig-
hets ansvar att se till att det finns ett dagvattensystem i området.
 
5. Hur skall en drabbad fastighetsägare agera?
Om fastighetsägarna anser sig drabbade så skall de kontakta kom-
munen och delge dagvattengruppen. För skador på fastigheten 
ska fastighetsägaren kontakta sitt försäkringsbolag som tittar på 
problemet och gör en bedömning. Fastighetsägarens försäkrings-
bolag kommer i sin tur att kontakta kommunen. Det är fast-
ighetsägaren som har bevisbördan i detta fall. Fastighetsägaren 
behöver redovisa varifrån dagvattnet som drabbar fastigheten 
kommer och på vilket sätt de anser att kommunens VA-arbeten 
påverkat deras dagvattensituation. Att avgöra om ett dagvatten-
problem uppstått går i vissa fall först att göra när projektet är 
avslutat och återställningen är klar.

Aktuellt om dagvatten hösten 2015
Sedan Havsbladets förra nummer har dagvattengruppen haft sex 
möten och dessutom fått en ny ledamot i juni, Catarina Johansson

Under sommaren har det varit stora dagvattenproblem 
på många fastigheter. Många anmälningar har kommit både 
till gruppen och till kommunen. Ett allmänt intryck är att 
VA-arbetet i hög grad har ändrat dagvattenströmmarna i områ-
det. Dessutom har det varit mer regn än normalt denna sommar, 
speciellt i maj. Under tiden som VA-arbetet pågår är det nästan 
undantagslöst bara tillfälliga åtgärder som står till buds.

En stor mängd brister p.g.a. oskickligt utförande har uppkom-
mit efterhand. Men mycket få åtgärder har vidtagits av entrepre-
nören för att återställa diken, vägar och vägtrummor i ursprung-
ligt skick, inte ens i de områden där vi genomfört gemensam syn.

Gruppen har frågat ”Dagvattenguiden” (ett nationellt 
kunskapscenter):
Vad vi förstår har de schaktade VA-gravarna ändrat dagvatten-
strömmarna mer eller mindre på olika håll i ÅH. Entreprenören 
kunde inte samtidigt lägga ner dagvattenledningar. Flera fastig-
hetsägare anser att deras dagvattensituation starkt har försämrats. 
Samfälligheten ansvarar för områdets vägar och dagvatten och det 
finns exempel på mycket blötare vägsträckor än tidigare.

Vilka erfarenheter finns av konsekvenser vid anläggning av 
VA av denna typ och av att anlägga dagvattenledningar parallellt? 
Hur utformas dagvattenledningar i så fall, läget i förhållande till 
varandra både i djup och bredd - val av återfyllnadsmaterial mm? 
Kommer förhållandena att ändras kommande närliggande år 
(”sätta sig”) – en allmän uppfattning är att kvarstående brister kan 
påvisas först om c:a två år. Kan situationen för dagvatten påverkas 
av fastighetsägarnas schaktning för och anslutning till VA på egna 
tomten?

Gruppens allmänna synpunkter på hur DV-hanteringen 
fungerar:
Vi är mycket kritiska till entreprenörens bristfälliga kompetens i 
dagvattenfrågor. Det visas på många sätt, här några exempel:

•  i avsaknaden av dikens avgörande roll för en fungerande 
avvattning, dels hur de ska utformas men också när de behövs;

•  hur man anlägger väg- och sidotrummor och utformningen av 
området kring trummornas in- och utlopp;

•  hur man helt sonika har struntat i att GPS-bestämma korsande 
DV-ledningar, en uppgift som sägs ha ingått i LTA-kontraktet;

•  den totala avsaknaden av åtgärder för att undanröja påpekade 
brister, inte minst efter de gemensamma syner som genomförts 
med hjälp av opartisk besiktningsman;

•  hur utlovade åtgärder inte följs upp och inte heller åtföljs av 
tidpunkter för när de ska vara genomförda.

Samfällighetens dagvattengrupp fortsätter att bevaka och driva 
dessa frågor.

Information för fastighetsanslutning till ÅHS dagvattennät
Samfällighetens (ÅHS) dagvattennät består av brunnar samt 
diken och ledningar som leder vattnet ner till Horsfjärden på 
några ställen. Inom den budget som årsstämman fastslagit kan 
nätet utvidgas efter behov och möjlighet (om genomförbart) att 
kunna nås från fastigheter som önskar ansluta. Grundregeln är ett 
lokalt omhändertagande av dagvattnet inom fastigheten (LOD) - 
med ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren. I sådana 
fall där förutsättningarna för LOD är begränsade är dock ÅHS 
berett att så långt som möjligt underlätta för en anslutning till det 
gemensamma ledningsnätet. Därvid gäller följande riktlinjer:

•  fastighetsägaren informerar ÅHS om önskemål att ansluta;
•  ÅHS undersöker möjligheten att ansluta till befintligt dagvat-

tennät eller om en ny gren måste anläggas;
•  anslutning kan tillåtas om ÅHS bedömer att det finns fullgott 

flöde från ÅHS’s anslutningsplats. Vatten från fastigheten får 
alltså inte rinna ut via samfälld mark eller väg, inte heller till 
annan fastighet;

•  ansvar för att anslutningen upprättas på ett sakkunnigt sätt 
ligger hos fastighetsägaren och odelat ansvar för eventuella 
skador;

•  ÅHS kan efter information och förfrågan tillåta att fastig-
hetsägaren anlitar en entreprenör som ansluter till brunn 
eller ledning. Fastighetsägaren hålls då av ÅHS ansvarig för 
entreprenörens arbete. Eventuella skador på ÅHS egendom 
skall regleras genom avtal mellan fastighetsägaren och dennes 
entreprenör;

•  entreprenören skall informeras om förutsättningarna för arbe-
tet innan offertgivning för att ha bedömt möjligheten som god 
att genomföra dessa utan att skada ÅHS befintliga egendom.

Sista dag för inlämning av motioner  
till årsmötet är 31 januari 2016.

Adress: Årsta Havsbads Samfällighetsförening,  
Box 32, Torget, 137 97 Årsta Havsbad.

ÅHS årsmöte äger rum onsdagen den 20 april  
i Fredrika Bremerskolan i Handen.
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Glöm inte att ändra i dina registeruppgifter 
till Agneta Ericson på Ereko. Det är numera 
Agneta som har hand om vårt register och 
hon behöver veta både fastighetsbeteckning 
och personnummer vid varje ändring.

ADRESSÄNDRING 
NY ÄGARE · BYTT NAMN

Ereko AB
Agneta Ericson

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

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

VALBEREDNINGEN ÅHS
Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen:

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

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

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

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

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

Börje Johansson borje.johansson@supermarket.ica.se 070-549 96 55
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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 kronor.
Behöver du en brevlåda ringer du eller mailar till:
Tel: 070-305 15 48, maggan@arsta-havsbad.se.

Postbox
Hyra för en postbox är 200 kr/år. I dag har vi inga 
lediga postboxar.

Du kan höra av dig om du vill sätta upp dig på vän-
telista för en postbox.

Vår avsikt var att köpa in nya postboxar under hös-
ten. Eftersom det inte är färdig grävt vid torget, kom-
mer vi att skjuta upp köpet av nya postboxar tills dess 
att torget är klart.

Margareta Söderberg ansvarig för brevlådor och postboxar

Brevlåda VILL DU HYRA  
FÖRENINGSGÅRDEN?
Föreningsgården är nyrenoverad med vacker inte-
riör, där det passar till bröllop, dop, middag, konfe-
rens, killfest, tjejfest, barnkalas, kräftskiva mm.

Du som är medlem i samfälligheten har rätt 
att boka vår gemensamma föreningsgård i Årsta 
Havsbad, den ligger fint placerad med sjöutsikt. 

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 12.00 dagen därpå. 
•  För enstaka timmar dagtid för ex barnkalas 

eller för 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

Vakna upp vid skogsgläntan med en härlig utsikt över lantbruk och 
golfbanor. Vi är ett familjeägt vandrarhem som har öppet året runt. 
Samla släkt och vänner och hyr vandrarhemmet över en helg för en 
trevlig sammankomst. Ni hittar oss granne med HaningeStrand GK 
vid Årsta Säteri. 
·  Huvudbyggnad med 9 dubbelrum
·  Gemensamma utrymmen  
såsom kök, allrum samt  
liten konferensdel.

·  Toa/dusch i korridor

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

·  Trådlöst internet
·  Bastu
·  Bra parkeringsmöjligheter

Hjärtligt välkomna med Er bokning!
070-497 12 67 · www.horsfjarden.se

Horsfjärdens Vandrarhem
ERT VANDRARHEM I  HANINGE

Årsta-mästerskapet i Boule 2015
Under fem onsdagar i juli, denna vädermässigt dåliga sommar, så 
klarade vi alla fem onsdagarna utan regn.

Inför finalkvällen den 29 juli var det fem par som hade chan-
sen att vinna. Första gången på alla dom 13 åren vi hållit på att 
det varit så här jämt och svårt att vinna. Bland dom fem lagen 
som hade bäst chans var faktiskt dom fyra första, femte laget Med 
Gun Fors och SaimIe Olofsson hade en liten chans till seger om 
alla dom fyra första lagen skulle missa att vinna någon av de fyra 
omgångarna som skulle spelas. Gun Fors och Saimie Olofsson 
måste också då vinna kvällens sista fyra omgångar. Vad händer, 
jo dom första fyra lagen fick stora darren allihopa och missade att 
vinna sina fyra matcher medan Gun Fors och Saimie Olofsson  
sopade hem fyra raska vinster och blev där med Årsta-mästare i 
Boule 2015. Grattis ni tog chansen och ni var duktiga, spelade 
strålande Boule.
STORT GRATTIS till GUN FORS och SAIMIE OLOFSSON
 Curt Andersson
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STYRELSEN 2014/15
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 0707-726 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

Vi har under året planerat och genomfört en 
mängd aktiviteter i vårt kära Årsta Havsbad.
Trots att det varit vädermässigt trist i sommar så har 
många tappert medverkat på våra aktiviteter 2015

Här följer en redogörelse för året som gick:

Onsdagen den 22/4
Stugägareföreningen deltar i Samfällighetsföreningens 
årsmöte och delar ut pamfletter med årets verksamhets 
innehåll.

30/4 Valborgsmässoafton
Firades enligt tradition nere vid stranden och med 
fackeltåg från torget. Som vanligt kallt och blåsigt men 
en trevlig och uppskattad kväll. Kaffe och korvför-
säljning vid elden och underhållning av kören Birger.
Försäljning av Årstalotten startade.

Torsdagen den 19/6
Förberedelser vid dansbanan och lövning av maj-
stången och upplockning i bunkrar och förråd.

Fredagen den 20/6 Midsommarafton 
Smyckning av majstång Fanbärare Marianne 
Rocklind, Bo Hellberg och Kent Melander och 
Söderringens folkdansare vandrade från torget till 
dansbanan där majstången restes och festligheterna 
började.

Lotterier och försäljning av popcorn, sockervadd, 
ballonger, korv och kaffe.

Senare på kvällen dans på dansbanan till dansban-
det Hang On.

Simskolan:
Ansvarig Torgny Westerberg. Inskrivningen den 
27/6 höll till på dansbanan. Simskolan pågick i två 
omgångar. Den 1/8 hade simskolan avslutning och 
promovering.

Boule: 1, 8, 15, 22 och 29/7. Ansvariga Curt 
Andersson och Eva Andersson

Fotbollsturneringen Nissepokalen 
3 och 4/7 ansvariga Hans Erkendal m.fl.

Hej Hoj :
Ansvarig Bosse Linde. 6/7, 20/7 och 3/8. Chans att 
vinna en cykel

Tipspromenad :
14/7 ansvariga Eva Lindqvist och Per Hållnissa

Årstadagen 11/7
Inleddes med den årliga loppisen, musikquiz, den 
årliga stövelkastningen. Trubaduren Billey Shamrock 
underhöll såväl under loppisen som vid picknicken på 
stranden.

Barnens dag 25/7 
Prinsess- och pirattema. Vi fick besök av bl. a. 
Prinsessan Blossa och Piraten Piraya ,trollkarlen MR 
Dannyman och Aya Baya Band.

Alla bunkrar var öppna med lotterier och försälj-
ning, hoppborg, ansiktsmålning, ballonger, fiskdamm, 
popcorn och sockervadd.
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Årstamaran 26/7
Ansvariga Jan och Marina Kårström. 

Simborgarafton 29/7 och 6/8
Ansvarig Elizabeth Sjögren.

Allsång på stranden 2/8
Ansvarig Stig Lindqvist.

Kräftpicknick på stranden 15/8
Långbord på dansbanan. Alla hade med sig sin 
egen mat och dryck. Trubaduren Anders Berglund 
underhöll.

Sommaravslutning med dans 5/9
Sandbergs orkester spelade upp och alla kiosker var 
öppna med försäljning.

Svamptema i föreningsgården blev inställt 

Årsmöte 10/10
Utnämning av hedersmedlem 2015 som blev Torgny 
Westerberg för sitt engagemang och arbete med 
simskolan.

Hör gärna av er om ni har tips och idéer, vi vill även 
gärna ha hjälpande händer vid våra aktiviteter.
Följ våra händelser och aktiviteter genom att gå med 
i vår Facebookgrupp: Årsta Havsbads stugägareför-
ening. Nu väntar planering för 2016 års aktiviteter, 
självklart så återkommer många av våra populära akti-
viteter. Musiker är redan bokade inför kommande 
Valborg och Midsommar. Kören Birger till Valborg 
och Sandbergs Orkester till midsommar. 

Vi har under året haft ett mycket gott samarbete 
såväl inom styrelsen som med våra medlemmar.

Vi tackar alla medverkande och medlemmar för ett 
väl genomfört år. Vi hoppas på lite mer solsken nästa 
år och hälsar alla välkomna tillbaka 2016.

SOMMARJOBB I ÅRSTA HAVSBAD
Du som vill sommarjobba i Årsta Havsbad 2016.

Sista ansökningsdag är 30 april 2016.
Man arbetar 8.00-12.00 måndag-fredag under tre veckor, sedan 
byts det till nya ungdomar, rullande tre veckors perioder hela 
sommaren.

Du som har fyllt 16 och upp till fyllda 18 år och bor i Årsta 
Havsbad är välkommen med din ansökan där du kort beskriver 
dig själv och under vilka veckor du vill/kan arbeta samt din adress 
och telefonnummer.

Maila ansökan direkt till leffe.tillsynsman@arsta-havsbad.se

Du kommer sedan att kontaktas av tillsynsman 
med information om du blivit uttagen till som-
marjobb eller som reserv.

Viktigt att du vet att vi har höga krav på 
arbetsvilja och prestation och att det kommer 
krävas ett engagemang från din sida för att det 
ska fungera. Om det inte alltid skulle fungera 
har vi alltid reserver att ta in.

Resultatlista Minimaran
Födda 2002 och senare Född Tid
1. Alvin Eckervig 2003 8:11
2. Edvin Eckervig 2002 8:12
3. Tim Persson 2004 8:26
4. Simon Ribjer 2005 8:33
5. Louis Karlsson 2005 8:35
6. Emil Karlberg 2008 8:50
7. Amanda Rannelid 2007 8:57
8. Vincent Rannelid 2009 8:59
9. Ella Wetterberg 2004 10:01
10. Alexander Jonasson 2002 10:26
11. Felix Westerberg-Eriksson 2005 11:43
12. Oscar Åberg 2005 11:48

13. Albin Westerberg-Eriksson 2007 11:55
14. Louie Karlsson 2011 13:01
15. Liam Ström 2010 13:03
16. Olivia Roos 2009 14:06
17. Emma Kårström 2005 14:12
 Sandra Lindqvist-Hållnissa 2005 14:12
19. Isak Törner 2009 14:27
20. Ebba Silferduk 2009 14:35
 Majken Silferduk 2012 14:35
22 Albin Törner 2012 14:41
23. Linus Roos 2012 17:41
24. Nelly Magnehed 2013 19:05

Segrarna i Årstamaran
Herrar 10 km Tid
1. Jesper Johansson 30:21

Herrar 5 km Tid
1. Max Norberg 14:34

Damer 10 km Tid
1. Therese Silfverduk 35:00

Damer 5 km Tid
1. Sofie Wihlborg 14:45
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Hårsfjärdens Båtsällskap

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  Facebook: www.facebook.se/batklubben  
Meddelande till samtliga styrelsemedlemmar: styrelsen@harsfjarden.net 

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

HAR DU FÅTT E-POST FRÅN BÅTKLUBBEN?
Numera skickas all information från Båtklubben ut 
med e-post (utom till de få som inte har tillgång till 
dator). Om du inte fått några meddelanden från oss 
betyder det sannolikt att vi har fel adress i vårt register. 

Kontakta medlem@harsfjarden.net om du anmält 
e-postadress till klubben, men inte fått något medde-
lande under våren.

ÅRSMÖTE OCH DATUM FÖR VAKTLISTOR
Vårens årsmöte äger rum 20 mars klockan 11 i klubb-
huset i Karlslund. Det är också den dagen vi sätter upp 
listorna för nästa säsongs vaktpass. Se till att gå dit och 
boka dina två pass själv, annars blir du tilldelad pass av 
styrelsen och då är risken stor att du får tider som inte 
passar dig.

Kallelse skickas ut via e-post (se ovan) cirka tre 
veckor innan mötet. Kolla även hemsida och Facebook 
för uppdaterade uppgifter.

BÅTSAMVERKAN
Styrelsen har varit i kontakt med Haningepolisen 
för att ta reda på vilka kriterier som gäller för 
Båtsamverkan. Frågan kommer att tas upp till diskus-
sion på årsmötet och vi hoppas – om årsmötet bifal-
ler styrelsens förslag – att kunna vara certifierade tills 
båtsäsongen börjar 2016. I och med certifiering får 
vi skyltar till våra bryggor, ett kontaktnät med andra 
klubbar, samt förhoppningsvis möjlighet att köpa 
DNA-märkningspaket till rabatterat pris.

BÅTVAKT – SKÄRPTA REGLER?
Vi har haft problem med medlemmar som inte har 
gått vakt när det varit deras tur. Ibland har man glömt 
bort att meddela att man flyttat från området, ibland 

har vaktchefen fått svaret ”Vi hade tyvärr inte möjlig-
het att gå den dagen” på frågan varför medlemmen 
inte gått det pass man fått tilldelat.

Med såna förhållanden som vi har i Årsta Havsbad, 
där hamnområdena inte är avspärrade och låsta och 
där vi saknar bra belysning är båtvakten avgörande. I 
höst härjade en stöldliga södra skärgården som även 
drabbade Hårsfjärdens båtklubb där ett antal båtar, 
båtmotorer och drev stals.

Styrelsen överväger nu att skärpa reglerna för båt-
vakt. I andra klubbar förekommer böter (samt nytt 
vaktdatum) vid utebliven vakt. Kan det vara något för 
oss också? Kom och diskutera frågan på årsmötet 20 
mars! Om du inte har möjlighet att komma, men har 
idéer om hur vi kan förbättra vakten så kan du mejla 
förslag till styrelsen (se kontaktinfo intill). Det behöver 
inte vara i formen av en motion utan räcker med några 
rader om vad du anser i frågan.

Foto: Loffa Boman
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BELYSNING PÅ BRYGGORNA
Styrelsen har uppfattningen att belysningen på bryg-
gorna gör nytta. Helst vill vi ha permanenta lampor, 
men det är kostsamt att dra fram el till våra bryggor 
och vi prövar oss fram med billigare lösningar.

ÅRSTA BRYGGA RENOVERAS
Utö rederi utför en renovering av Årsta brygga 
(eller Utöbryggan som den fortfarande kallas av 
många) under vintern 2015/2016. Under tiden har 
Båtklubben gett tillåtelse till att deras pontonbrygga 
ligger förtöjd vid södra nocken av klubbens båtbrygga 
”Utöbryggan”.

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

ARBETA I STYRELSEN?
Om du skulle kunna tänka dig att jobba i båtklub-
bens styrelse, kontakta Jan Holm i valberedningen 
070-727 81 51, mapaholm@live.se.

KÖP BÅTKLUBBENS FINA TRÖJOR O KEPSAR
Båtklubben har fortfarande 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.

HYR UT DIN BÅTPLATS
Vet du redan nu att du inte kommer att kunna nyttja 
din båtplats under kommande säsong? Du vet väl att 
du har rätt att hyra ut din plats i andra hand under tre 
år utan att förlora din båtplats? 

När du skickar in årets ”Bekräftelse av båtplats” 
(som att skickas ut tillsammans med årsmöteshand-
lingarna i vår) så anger du där att du vill hyra ut din 
plats under kommande år. Din faktura kommer 
då endast att bestå av medlemsavgiften och styrel-
sen ser till att någon i båtplatskön får möjlighet att 
använda din plats under sommaren 2016. Observera 
att du måste höra av dig senast den 1 april med denna 
information. 

UPPSÄGNING AV BÅTPLATS SENAST 1 APRIL
Om du har för avsikt att säga upp din båtplats (eller 
ditt medlemskap i klubben) så måste du göra det 
senast 1 april varje år, annars måste vi dessvärre debi-
tera dig för hela den kommande säsongen. Skälet till 
detta är att vi måste ha möjlighet att fördela den lediga 
platsen till de som köar för båtplats.

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 2016. Fastighetsnumret bru-
kar oftast se ut så här ungefär: S8:123 eller A7:123.

Foto: Loffa Boman
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DRÖMMEN OM DEN  
AMERIKANSKA GUMMIMOTORN

Drömmen om den Amerikanska Gummi motorn 
eller Hur jag insåg ordets makt och lärde mig 
ifrågasätta reklambudskap.
Kommer ni ihåg Papp-Isac, den där ingenjören på 
Lidingö som satte oss grabbar i arbete på femtiotalet? 
Han hette egentligen Sigurd Isaksson, och hade en örn 
som symbol för sina alster: flygande modeller av kända 
och okända plan. Planen satte vi grabbar ihop av bal-
saträ, japanpapper, ståltråd och hobbylim. Allt fanns i 
paketen med den grymma örnen.

Strax före min levnads sjunde jul, när jag nyss lärt 
mig läsa hjälpligt, stavade jag mig igenom en annons i 
Teknikens Värld. Det handlade om en modellbyggsats 
av ett sportflygplan vid namn Auster. Modellen kunde 
fås att flyga runt i cirkel med hjälp av en Amerikansk 
Gummimotor. Annonsen – liksom planets fena – 
pryddes av en tuff örn. 

Jag hade länge drömt om en sån där liten smatt-
rande motor som drevs med eter och ricinolja som en 
kille i klassen hade. Han hade emellertid skadat sitt 
pekfinger genom att propellern hade slagit back när 
han försökte starta sin motor. Det där med gummimo-
tor tolkade jag som en mjukare variant, som inte skulle 
bryta fingrarna av sin pilot. 

Min julklappsönskelista toppades den julen av en 
byggsats med Amerikansk Gummimotor. Dag och 
natt drömde jag om dagen när jag väl hade limmat 
ihop alla bitarna till min Auster och första gången 
skulle starta motorn. 

När jultomten äntligen öppnade sin stinna säck, 
såg jag genast att paketet låg överst. Med darrande 
händer löste jag upp snören och omslagspapper, vräkte 
av papplocket med bilderna av örnen och den flygande 
Austern och krafsade febrilt bland balsaflak, japan-
papper, ståltrådar och klistertub av märket Karlsson. 
Men hur jag letade så fann jag ingenting som 
såg ut som det jag väntat mig att hitta – en 
riktig flygplansmotor.

Under all bråten, som med hjälp av 
en byggbeskrivning skulle kunna 
bli ett flygplan, skymtade en 
gummisnodd och några stål-
trådskrokar. Pappa för-
klarade att detta var nog 
den motor, som genom 
att snos ihop och sedan 
släppas, skulle driva mitt 
plan.

Vad var detta för skämt? Killen i klassen – han med 
eter-och-ricinoljemotorn – skulle garva ihjäl sig åt min 
löjliga gummisnodd. Den julnatten grät jag ut min 
besvikelse. Jag förbannade Papp-Isak och tänkte att 
han kunde behöva hjälm på skallen som skydd mot 
alla besvikna gummimotorgrabbar. Jag lipade åt hans 
dumma örn och kände mig lika korkad som åsnan på 
klistertuben. 

Jag hade fått min allra första lektion i reklamsprå-
kets bedräglighet. Det var en nyttig insikt från för-
sta klass i livets hårda skola. Det har räddat mig från 
månget impulsköp.

Så — God Jul, Papp-Isak och alla andra!
Richard Roosvall 

Alla använder 
Karlssons klister utom 
jag, för jag är en åsna

Papp-Isac själv med örnprydd hjälm

Austern med den Amerikanska Gummimotorn samt Papp-Isacs örn på fenan
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CEDERBERGS LIVS
En lanthandels historia från 1950 till 1968
Cederbergs Livs var en s.k. lanthandel som låg vid 
korsningen Årsta Havsbadsvägen och nedfarten till 
Årsta brygga. Min farmor Elin Cederberg och min 
pappa Henry Johnson övertog affären 1950 från Kjell 
och Nancy Ise. Hur länge Kjell och Nancy haft affä-
ren och när den först öppnades känner jag tyvärr inte 
till. De första åren minns jag inte så mycket ifrån, jag 
var ju bara ett barn när affären övertogs. När jag blev 
äldre och kunde hjälpa till började jag jobba där på 
sommarloven.

I affären kunde man köpa det mesta, från livs-
medel, nål, tråd, färg, stövlar, presentartiklar, bensin 
och andra kemikalier som fotogen, thinner och ter-
pentin. Även gasolinstallationer gjordes.

På vintrarna var kundunderlaget inte så stort, 
men det var desto mer rulljans under sommaren. 
Då anställdes 2-3 expediter som bodde i små stugor 
bakom affären. För att sköta yttre verksamhet som att 
sälja bensin och fotogen, väga upp potatis från säckar 
till mindre förpackningar mm, så hade man hjälp av 
en s.k. springschas. Springschas är en äldre benämning 
på ett varubud som levererar varor men som i det här 
fallet fungerade mer som en allmän hjälpreda. 

Till torsdagarna kokades det ärtsoppa i en stor kit-
tel till försäljning och till julen såldes även egen lutfisk. 
Min pappa åkte dagligen i ett par veckor till vatten-
pumpen på Vår Bostads Väg för att kunna byta vat-
ten på lutfisken eftersom vattnet där ansågs vara bättre 
än vattnet i affären som kom från en grävd brunn på 
tomten.

Många av öborna från bl.a. Utö gjorde sina beställ-
ningar, via telefon, som hämtades eller skickades med 
Utöbåten. På lördagarna och inför midsommar var det 
trångt på trappan utanför, kunderna köade och vän-
tade med sin kölapp på att affären skulle öppna. 

På den tiden hade de inte någon modern kassaap-
parat, utan man fick skriva ner priserna för olika varor 
en kund skulle ha på en remsa. Sedan var det huvud-
räkning som gällde och då blev man inte glad när kun-
den kom på att de glömt någon vara, så att man fick 
lägga till ett nytt pris på listan och räkna om igen. 
Inget ont som inte har något gott med sig brukar man 
säga, förmågan till huvudräkningen har jag fortfarande 
god andvändning för.

Att väga charkuterier, grönsaker och frukt var inte 
heller så enkelt som idag. Man fick själv läsa av priset 
med utgångspunkt från vikten, kg-priset och hjälpska-
lor på själva vågtavlan. Kg-priset fick man hålla i huvu-
det eller hämta från listor som fanns vid vågarna.

Så småningom hölls affären bara öppet på somma-
ren, det var inte lönsamt med vinteröppet. Jag tror nog 

att det aldrig varit lönsamt vintertid utan att man höll 
öppet som service till de, som bodde året runt. Till sist 
gick det inte längre och affären slog igen för gott 1968. 
Det ursprungliga affärsbyggnaden finns inte längre 
kvar, den revs 1985 och ett nytt hus byggdes på samma 
grund. Jag och min man bor fortfarande i huset.

Elizabet Sjögren

Min farmor väger upp färsk strömming och i bakgrunden kan man se islådan som 
användes för att kyla mjölken innan moderna kylskåp fanns.

Min farmor och en expedit med hyllorna fyllda med olika varor 

Affären med bensinpumpen (Caltex) till vänster. Fanns bara en pump med en 3 m3 
tank nere i backen.

Min far sitter på s.k. kontoret och tar emot en beställning per telefon
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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



18



19

Under året genomfördes en rad uppskattade medlems-
aktiviteter. För både medlemmar och andra Årstabor 
arrangerades bland annat en ”Historisk afton”. Den 
överträffade våra förväntningar på flera sätt och för-
eningsgården var mer än fullsatt. Nästa år hoppas vi 
kunna fortsätta på det historiska spåret och arrangera 
en viskväll med anknytning till Årsta Havsbad. Tyvärr 
fick den planerade Konstfrossan (27 juni) ställas in på 
grund av för få anmälda utställare. Men 2016 hoppas 
vi att fler anmäler sig till denna konstutställning. 

Föreningen har nu varit igång i två år. För att kunna 
utvecklas och växa behöver vi bli fler. Så DU som är 
intresserad av konst och kultur - bli medlem eller stöd-
medlem och kom med i vår gemenskap! Vi behöver 
dina idéer och förslag på framtida aktiviteter för att 
göra Årsta Havsbad ännu trevligare. 

Medlemskap och kontakt
Som medlem/stödmedlem får du information per 
mejl. Vi informerar också på anslagstavlorna i områ-
det, på vår hemsida konstkultur.wordpress.com 
samt på Facebook. Kontakta oss gärna på arsta-
konst@gmail.com, ring vår ordförande eller kas-
sör. Medlemsavgiften är endast 100 kr/år och du kan 
betala till bankgiro 512-3419, ange namn, e-post-
adress och/eller telefonnummer. 

Aktiviteter 2015
Glasblåsning på Fjäderholmarna, 14 maj
Målardagar, 30 maj, 7 juni, 14 juni
Årsmöte, 29 juni 
Betonggjutningskurs, 4 juli, samarrangemang med 
Trädgårdssällskapet
Papperstillverkning, 8 augusti
Historieafton, 10 augusti 
Guidning på Årsta slott, 12 augusti 
Marknaden vid havet, 5 september 

Program 2016
Vi håller nu på och planerar inför 2016 så hör gärna 
av dig och kom med tips och synpunkter! Förutom 
konstfrossa och historisk viskväll finns bland förslagen 
målardagar vid Årsta slott, föredrag, studiebesök i när-
området, fortsättningskurs i betonggjutning och för-
stås den populära marknaden vid havet.

ÅHKK – STYRELSEN 2016
Ordförande Lisa Holm 0722-39 30 28
Kassör Kerstin Engström 072-551 23 47 
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Birgitta ”Bia” Svanbäck
Ledamot Kickie Bäck

För mer information se: konstkultur.wordpress.com
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Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

ÅHB – STYRELSEN 2015/16
Ordförande Sten Norin 500 342 48, 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 500 340 19, 070-73 45 448
Kassör Sören Olsson 500 343 80, 073-919 07 89
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Ingrid Kokk 500 343 86

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

Nu är det dax att göra en summering av den gångna 
¨bastu¨ säsongen, det började inte så bra rent väder 
mässigt maj, juni och juli var ganska kalla och det reg-
nade en hel del.

Men för oss bastubadare spelar vädret ganska liten 
roll, det var ingen större trängsel på badstranden. Den 
riktiga sommaren kom ju sista veckan in i juli och höll 
i sig ända fram till mitten av oktober. Det som gläd-
jer oss mest är att medlemsantalet har ökat även under 
detta år både för damer och herrar vilket är mycket 
glädjande, för ynka 150 kronor per familj får man 
njuta av härliga bastubad och en god gemenskap ( 
pg.601764-4)

Vi hoppas att år 2016 skall bli ett nytt rekord år i 
antalet medlemmar och nöjda bastubadare, och det 
skulle vara trevligt om det i år kunde bli en kall vinter 
så att vi fick ett par riktiga ”Vakbad” det var några år 
sedan. 

Året avslutas och börjar med den mycket populära 
”Nyårsbastun” kl. 13.00 Nyårsafton.

Mycket välkomna till en ny härlig bastusäsong.

Badtider under Vinter/våren 2016.
12 dec. Luciabastu Herrar lörd. 13.00-14.00
31 dec. Nyårsbad Herrar tisd. 13.00-14.00
30 januari Herrar lörd. 13.00-14.00
27 februari Herrar lörd. 13.00-14.00
25 mars (långfredag) Herrar lörd. 13.00-14.00
OBS! Långfredagen 25 mars, ersätter lörd. 26 mars. 
2 april-28 maj Damer lörd. 16.00-17.00
  Herrar lörd. 17.00-18.00

Sten Norin, Ordförande
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Det finns inte bara ”gubbs” utan även ”kvinns” i Årsta Havsbad! Det finns så många härliga och 
engagerade kvinnor i Årsta Havsbad som ser till att glädja oss alla med olika aktiviteter. På följande 
sidor presenteras några av dessa.

En färgstark och kreativ ordförande för 
Stugägareföreningen är Annette Sandberg, som bland 
mycket annat denna sommar genomförde en fantas-
tisk Barnens dag den 27 juli.

Sandra Dahlskog tog bilden på Annette som pirat 
och flickorna heter Nellie och Alva.

På Årstadagen den 11 juli var Årstastugan öppen 
och värdinnan Gun Carlborg hälsade många besö-
kare välkommen. Tryggt att veta att Gun för Richard 
Roosvalls tradition vidare med ett öppet museum. 
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Vid ett bord bredvid stod 
Ragnhild Blomdahl iklädd 
en härlig stråhatt och sålde 
växter.

Margareta Söderberg, 
suppleant i styrelsen, har 
hand om föreningsgårdens 
skötsel för allas trevnad - 
sitter här och fållar upp 
gardiner. ”Maggan” har 
under hela sommaren sut-
tit varje vardag på vår expe-
dition mellan kl 9.00 och 
9.30 för att bl a svara på 
frågor och lämna ut de nya 
p-dekalerna. Hatten av för 
Maggan, som ”servat” oss 
hela sommaren! 

Trädgårdssällskapet hade 
torgförsäljning den 28 
juni, som lockade mycket 
folk och där fanns en glad 
Eva Bäck vid en kärra full 
med växter.
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Hela sommaren har Susan 
Hedström glatt oss med 
sin klädförsäljning på tor-
get. Susans Boutique Oopzi 
finns annars på Essinge 
Brogata 10. 

Den 1 augusti var det 
avslutning för somma-
rens simskola, där den dri-
vande kraften är Torgny 
Westerberg. Till hans hjälp 
finns två fantastiskt duk-
tiga lärare för simskolan, 
systrarna Malin och Hanna 
Nordin von Platen. Ett 
stort TACK till er alla tre 
för er insats denna regniga 
sommar! 

Marknaden den 5 sep-
tember vid torget lockade 
som vanligt många besö-
kare. Kickie Bäck stod som 
en blomma bland blom-
mor vid sitt stånd utanför 
Årstastugan, som var väl-
besökt denna dag. 
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Barnomsorg i Årsta Havsbad
Familjedaghemmet Videung. Föreståndare Monica 
T. Gyllner. Jag har arbetat som ”Dagmamma” med 
Pedagogisk omsorg som det heter nu för tiden, i 27 år. 
De två senaste åren här i Årsta Havsbad efter att jag 
flyttade hit permanent.

Just nu har jag sex barn i min barngrupp. De flesta 
är här ifrån Årsta Havsbad.

Det är härligt att kunna erbjuda en pedago-
gisk inriktning med djur och natur i fokus. Vi vistas 
mycket ute i skog och mark där vi plockar löv, kottar 
och annat som behövs för att göra fantastiska konst-
verk av. Barnen och jag sår och planterar på våren i vårt 
fina växthus. Det är t.ex. potatis, rädisor, tomater och 
sommarblommor. Den fria leken får vi i våra skogar 
här omkring, eller i lekstugan och sandlådan. Barnen 
får ett naturligt förhållande till de djur vi har på går-
den. För närvarande har vi en hund, två kattor och en 
kanin. Till sommaren hoppas vi kunna skaffa några 
höns med.

Att kunna arbeta i ett område som Årsta Havsbad 
känns verkligen jättebra och om allt går som planerat, 
så blir vi två familjedaghem här ute från och med hös-
ten 2016.

Allsång på dansbanan ägde rum den 2 augusti, där vi bl a fick njuta av dessa fyra små sångfåglar; Maja Svensson, 
Ella Wetterberg, Emma Kårström och Sandra Hållnissa. Det bådar gott för framtiden att vi har unga duktiga 
tjejer som vill roa oss i Årsta Havsbad! 

Fo
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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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I likhet med förra året har sommarprogrammet 2015 
varit omfattande med försäljning av egenodlade blom-
mor, utflykter, föredrag och trädgårdsrelaterade kurser, 
som ni kan läsa mer om härunder. Flertalet arrange-
mang har dokumenterats med bilder som går att hitta i 
bildgalleriet på vår hemsida, www.arstahavsbad.info/tsk/.

Våra arrangemang 2015

❀ Söndagen den 7 juni  
kl. 14 i båtsällskapets lokal i Karlslund. 
Linda Schilen, konstnär och trädgårdsmästare, höll ett 
föredrag på temat ”Lättskött trädgård”. 

❀ Lördagen den 13 juni kl. 13. 
Ogräsvandring med Jean-Pierre där vi fick lära oss om 
vilka vilda växter som är ätbara. Efter vandringen sam-
manställde vi våra minnesanteckningar som skickades 
ut till medlemmarna tillsammans med recept på rätter 
som kan tillagas med vilda växter. 

❀ Söndagen den 28 juni kl. 13-15 
Försäljning av blommor och andra växter vid Torget. 
Nytt för i år var att vi på försäljningsdagen tog emot 
växter för försäljning som annars skulle ha slängts, t.ex. 
sådana som drivits upp men som blivit över eller plan-
tor som gallrats bort från rabatten. Tanken var att för-
söka öka utbudet av olika växter till glädje för presum-
tiva köpare.

❀ Onsdagen den 1 juli kl. 15 
Utflykt till Berga Lantbruksgymnasium där Eva-Lotta 
Thunqvist visade oss örtagården och fruktodlingen. Vi 
tittade även in i växthuset där forskning bedrivs om en 
odlingsmetod som kallas akvaponik. Eva-Lotta bjöd 
på fika och banankaka med bananer från växthuset. 

❀ Lördagen den 4 juli 
Kurs i betonggjut-
ning. Kursen samar-
rangerades med konst 
och kulturföreningen. 
Vi fick lära oss tekni-
ken för att gjuta före-
mål som kan använ-
das i trädgården. 
Kursledare var Caprise 
Bäck.

 
❀ Lördagen den  
11 juli (årstadagen) 
Vi sålde växter och 
lotter vid loppmark-
naden, som ägde rum 
vid dansbanan.

❀ Måndagen den 13 juli 
Trädgårdsvandring på temat ”Skadegörare i träd-
gården”. Jean-Pierre berättade och svarade på frågor 
om skadegörare av olika slag, dvs. om skadliga djur, 

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Medlemskap och kontakt
Trädgårdssällskapet har nu 54 medlemmar och 
ökar stadigt medlemsantalet.

Medlemsavgiften har under året varit 300 kr/
år. Man blir medlem genom att girera in sin med-
lemsavgift till Riksförbundet Svensk Trädgård, 
postgiro 1215-3 och då ange 0117 Årsta Havsbad 
som är vår föreningskod. Som medlem får man 
6 nummer av tidningen Hemträdgården, fri 
trädgårdsrådgivning per telefon och rabatter på 
resor, böcker, fröer och växthus. Av medlems-
avgiften gick 70 kronor till vår lokala förening. 
Familjemedlem betalar 50 kronor. 

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 Lotta Forssman
Suppleant Karin Carlsson

Vi lyssnar till Jean-Pierre som berättar om skadegörare i trädgården



27

Samling utanför växthuset vid Berga Lantbruksgymnasium

insekter och svampar. Vi promenerade även runt i 
några trädgårdar vid Idrottsvägen för se vilka skadegö-
rare vi kunde identifiera. 

❀ Söndagen den 19 juli.
Utflykt till en av de trädgårdar som ingår i det av tid-
ningen Land arrangerade ”Öppen Trädgård”. En av 
våra medlemmar Lisa Holm var en av de drygt 100 
deltagare som öppnat sin trädgård för besökande. Det 
blev givetvis så att vi valde att besöka hennes trädgård. 
Lisa har en charmig trädgård där det samsas många 
olika växter, både gammaldags och nya. Där finns även 
höns och ett hönshus inom ett inhägnat område.

❀ Torsdagen den 30 juli kl.19 
Tipspromenad vid Torget med priser för vuxna och barn. 
Tipspromenaden för vuxna var på temat ”Årsta Havsbad” 

❀ Lördagen den 1 augusti vid föreningsgården kl. 14. 
Werner Stastny, grundare av Svenska Klematis sällskapet, 
berättade om klematis och andra blommande 
klätterväxter. 

❀ Lördagen den 22 augusti vid föreningsgården kl. 14 
Vårt årsmöte hölls i föreningsgården.

❀ Blomförsäljning
I år liksom förra året odlade vi fram blommor till 
försäljning. Förtjänsten från försäljningen ska 

återinvesteras bl.a. i föredragshållare och trädgårds-
kurser kommande säsonger. Tack ni alla som stött oss 
genom att köpa våra blommor! 

❀ Årstastugans rabatt
Trädgårdssällskapet har som tidigare år ansvarat för 
skötsel av Årstastugans rabatt. 

❀ Blompottor
Trädgårdssällskapet ansvarade även i år för plantering 
av blommor i några av Samfällighetens blomlådor, de 
två små vid stentrappan vid torget mot badparken och 
de båda större ovanför dansbanan. 

❀ Information
Förutom att informera om våra aktiviteter på anslags-
tavlor och vår hemsida http://www.arstahavsbad.info/
tsk/ har vi även i år skickat ut nyhetsbrev med fördju-
pad information via mail till de medlemmar vi har 
mailadresser till. 

Kallelse till arrangemangen har skett dels på vår 
egen hemsida, dels på trädgårdssällskapets sida i 
Årsta Havsbladet samt genom affischer på anslagstav-
lorna i området och via Facebook (Speaking Corner). 
Informationen på hemsidan nås även via länkar på 
Samfällighetens och Riksförbundets Svensk Trädgårds 
hemsidor. Vid utflykter samlades vi på Torget för 
samåkning. 
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HANINGE KOMMUN INFORMERAR 
SIAAB har valt att avbryta arbetet i etapp 2-4 i 30 dagar 
från och med den 19 oktober 2015. Anledningarna till 
detta är att VA-avdelningen inte godkänt SIAABs öns-
kemål om tidsförlängning från 15 november 2015 till 
30 juni 2016. En annan anledning är att kommunen 
och SIAAB inte är överens om utfört arbete i förhål-
lande till utbetalade medel.

Efter dessa 30 dagar vet vi om SIAAB väljer att 
bryta kontraktet de har med kommunen. Först då kan 
vi handla upp en ny entreprenör ifall kontraktet bryts. 
Etapp 1 fortsätter som planerat.

VA-avdelningen uppmanar fastighetsägare att inte 
koppla bort sina befintliga Va-anläggningar innan det 
kommunala Va-nätet är färdigutbyggt och anlägg-
ningsavgiften är betald. VA-avdelningen kommer 
inte att fakturera anläggningsavgiften innan nätet är 
utbyggt.

Vår bedömning i nuläget är dessvärre att fastighets-
ägare i Årsta Havsbad inte kommer att få tillgång till 
kommunalt vatten och avlopp till sommaren 2016. Vi 
uppdaterar hemsidan och anslagstavlan på informa-
tionsboden kontinuerligt. 

För att få koppla på dig till det kommunala nätet. 
Kontrollera att arbetet är utfört i enlighet med 

checklistan. Samtliga punkter på checklistan ska god-
kännas av VA-avdelningen för att du ska få koppla på 

dig på kommunens nät. Checklistan får du samtidigt 
som LTA-enheten levereras och den finns också på 
www.haninge.se/arstahavsbad.

Vattenmätaren ska vara placerad i ett frostfritt 
utrymme med ståhöjd. Detta beror på att de som byter 
ut vattenmätarna behöver en god arbetsställning för 
att kunna utföra arbetet. 

Vattenmätare som ska tas upp och ner varje år ska 
sättas på utsidan av huset för att fastighetsägaren inte 
ska behöva vara hemma när det sker 

Ny projektadministratör
Från och med den 6 oktober har Linn Holegård börjat 
som ny projektadministratör. 

Linn och Maria Rundqvist arbetar nu tillsammans 
för att Linn ska komma in i arbetet på ett så bra sätt 
som möjligt. Maria kommer att arbeta vidare som pro-
jektledare i andra kommunala VA-projekt och finns 
därmed kvar i organisationen. Linn har tagit över tele-
fonnummer 08 - 606 82 06 och hanteringen av e-post 
arstahavsbad@haninge.se 

Ni kan även träffa Linn i informationsboden i Årsta 
Havsbad. För information om öppettider håll utkik 
på hemsidan www.haninge.se/arstahavsbad och på 
anslagstavlan, som sitter på informationsboden i Årsta 
Havsbad.  Linn Holegård

GRANNSAMVERKAN
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brotts-
förebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett 
skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. 
Det betyder att de som bor eller verkar i ett område 
startar ett projekt där samverkan är nyckelordet. 

Målet är att minska brottsligheten och öka trygghe-
ten. Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och enga-
gemang kan grannar tillsammans bryta igenom den 
anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker 
i skydd av. Mångas verksamhet blir ett effektivt skydd 
och ett larmsystem som reagerar på det okända. Det 
som kan vara brott eller förberedelse till brott. 

Grannars samverkan och samarbete är en metod 
att minska det vi kallar vardagsbrottsligheten. Inbrott 
i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen lik-
som skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. 
Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i 

området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta 
att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan är också ett sätt att lära sig mer, 
att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och 
vad man göra för att förebygga den. Så gå med även du 
i grannsamverkan. Cathrin Johansson  
 mailcathrin@gmail.com,  070  321 50 26
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Fortlöpande fokus på VA-arbetena
I slutet av oktober avbröt SIAAB sitt arbete med vårt 
nya vintervattensystem i etapperna 2–4 under en 
månad och meddelade i slutet av november att de 
 återupptog arbetena. Den konflikt med kommunen 
som orsakade stoppet är dock inte utredd. Detta leder 
till att vårt nya vattensystem troligen inte kommer att 
vara klart förrän efter nästa sommar. Så RIV INTE 
dina sommarvattenledningar nu. Ett problem är att 
delar av sommarvattensystemet tydligen är skadat.

Vi följer fortlöpande upp vad som händer och 
informerar våra medlemmar via vår hemsida, vår 
facebookgrupp och anslagstavlorna. Behöver våra 
betalande medlemmar juridiskt stöd så har ni via 
Villaägarna möjlighet att få juridisk rådgivning. 
Behöver ni hantverkshjälp är BRA BYGGARE något 
som Villaägarna rekommenderar med certifierade 
företag, besiktning och vissa garantier.

I övrigt hoppas vi i fastighetsägarna att regeringen 
beslutar att restriktionerna mot att bygga Attefallshus i 
vårt område upphävs till nästa sommar.

Fiberindragningen
I augusti sände vi ut en förfrågan till alla boende i 
Årsta Havsbad om de var intresserade av att dra in 
fiber i sina fastigheter. Över 40 % av områdets fastig-
hetsägare visade sig vara intresserade av att dra in fiber i 
sin fastighet. Detta glädjande resultat gör att vi nu kan 
gå vidare genom att kontakta TELIA ÖPPEN FIBER 
om villkoren för fiberdragning i Årsta Havsbad. Vi 
kommer att förhandla med dem om villkoren för att få 
ett så bra pris som möjligt. Vi hör av oss när vi kommit 
vidare. Varje fastighetsägare kommer sedan att bli kon-
taktad från leverantören med ett förslag.

Kontaktuppgifter:
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 
2447 Torget, 137 97 Årsta Havsbad är vår postadress.
e-post till oss: styrelsen@arstahavsbad.org 
och till ordförande: ingwar@arstahavsbad.org
Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org 
för aktuell information eller vår gruppsida på 
FACEBOOK där du kan föra en dialog med vår 
 styrelse, ställa frågor och komma med synpunkter.

Bli välinformerad och trygg. Bli medlem!
Betala din medlemsavgift till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 4334165-0.
Det är viktigt att du anger kod 1330 och att du läm-
nar namn och fullständig adress. OBS! Om du inte 
anger koden kan man inte se att pengarna avser med-
lemskap till just vår förening! Medlemsavgiften för 
ny medlem är idag 405 kr. Detta är en förstagångs-
avgift. Nästa år betalar du därefter 450 kr i årsav-
gift. Är du redan medlem i riksförbundet betalar du 
enbart 100 kr/år i tillägg som medlem även till Årsta 
Havsbads Fastighetsägareförening. Ditt medlemskap 
ger dig ett antal rabatter som gör att du får igen din 
medlemsavgift med råge om du utnyttjar dem.

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
INFORMATION – VINTERN 2015 – 2016

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
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UNIKT NYFYND
I Östra Svealand finns ett flertal skeppsformade sten-
sättningar i kustnära områden. Nu har ett sensationellt 
nyfynd gjorts på ön Alvsta Långholmar i Horsfjärden 
i Haningeskärgården, men är det bara en mycket väl-
gjord kopia tillverkad av vikingadyrkande beväringar på 
1930-talet? 
En skeppssättning är en stenkrets med den spetsovala for-
men av ett skepp. Ungefär 2 000 skeppssättningar är kända i 
Skandinavien, de flesta i Sydsverige. Till övervägande del är de 
daterade till Vendeltiden (550 e. Kr-800 e. Kr) och vikingati-
den (800 e Kr-1100 e. Kr). Flera hundra på Gotland och ett stort 
antal i Tjust är daterade till bronsålder. När vikingarna begravde 
sina döda gjordes det ibland i en skeppssättning för en symbolisk 
färd över till ”andra sidan”.

– När man möter en skeppssättning framifrån ser den ut som 
ett Nordiskt skepp, en gammal snipa, likadan i för och akter. I 
snitt är de längden tre gånger bredden. Det finns också skeppsfor-
made stensättningar, vilka inte har resta stenar. Då ligger stenarna 
tätt på marken, säger arkeolog Roger Wikell. 

På Södertörn är de flesta skeppssättningar låga med liggande 
stenar som inte höjer sig mer än två, tre decimeter över marky-
tan. De är ofta 7 till 15 meter långa och 2 till 3meter breda. Några 
är så långa som omkring 20 meter. Formellt heter denna typ 
”skeppsformig stensättning”. 

– De är byggda med en vällagd kantkedja av utvalda stenar 
som bildar en ram, en reling, och i ändarna står något högre ste-
nar resta som stävar. Märkligt nog finns ofta bara en större sten i 
den ena änden av skeppet. De allra flesta skepp av detta utförande 
i östra Svealand kan dateras yngre järnålder, cirka 500-1050 e. Kr, 
eftersom de ligger på gravfält från den perioden. 

I östra Svealand finns förhållandevis få skeppssättningar med 
resta stenar och det är framförallt ett kustfenomen. De små skep-
pen med liggande stenar räknas i hundratal i Östra Svealand, 
medan de som är gjorda av glest ställda bautastenar endast finns ett 
tiotal av. I Haninge finns ett stort skepp med resta stenar vid Torps 
malm i Sorunda som mäter 28 meter i längd och är 7 meter brett. 

Vad finns det för symbolik i en skeppssättning, hur kan den tolkas?
– Som ett skepp på resa till andra sidan. Ibland finns gravsatta 

personer inne i skeppssättningen. I Europa finns ofta skeppssym-
boliken representerad på krukor och reliefer. 

Skandinaver är och har varit ett båtresande folk och symbo-
liken finns närvarande på många platser på många sätt. Det är 
skeppssättningar, hällristningsbilder, vikingabåtar på bildstenar 
och runstenar, textilier, kyrkdörrar, ja överallt. 

Nyligen upptäcktes en hittills okänd skeppssättning på 
ön Alvsta långholmar vid Horsfjärden i Haningeskärgården. 
Området har under stora delar av 1900-talet varit militärt skydds-
område, men inte längre. Skeppet mäter 16 meter i längd och är 6 
meter brett och har 15 resta stenar. 

– Skeppssättningen på Alvsta långholmar med sina resta stenar 
är unik i skärgården. Stående stenar är också unikt. 

I detta sammanhang ska också berättas att Flottan har haft fes-
ter och högtider på Alvsta långholmar på temat vikingar. Bilder 
på aktiviteterna finns i minnesboken Berga Örlogsskolor 50 år. Är 
det så att beväringar har byggt stenskeppet? 

– Hur ser skeppet på Alvsta långholmar ut? Hur ser forntida 
skepp ut och hur skulle ett skepp byggt av Flottans gossar sett ut? 
Skeppssättningen på Alvsta långholmar påminner om det något 
ojämnt bygga skeppet på fastlandet vid Torps Malm i Sorunda. 
Vidare finns det en låg mittsten i likhet med flera andra skepp i 
Mälardalen. Skeppet ligger dessutom vågrätt som de flesta forn-
tida skeppssättningar gör. Skeppets östra stäv utgörs av ett stort 
flyttblock. Även det ett drag som går igen hos forntida stenskepp. 

Läget på Alvsta långholmar med vid utsikt över Mysingen i 
öster och Horsfjärden i väster är strategiskt valt. Här gick en gång 
i tiden den inre farleden. Skeppssättningen på Alvsta långhol-
mar knyter an till fornfynd på fastlandssidan. Det finns också en 
skeppssättning vid gården Alvsta i närheten av Västerhaninge. Att 
resa skeppssättningar upphörde i samband med Kristendomens 
införande i Skandinavien.  

– Är skeppssättningen på Alvsta långholmar forntida är det 
ett sensationellt och mycket viktigt fynd. Vi väger fakta och hål-
ler frågeställningen öppen än så länge. Vi har skissat på en mindre 
arkeologisk forskningsgrävning i syfte att datera skeppet, säger 
Roger Wikell.  Text och bild: Johan Bjurer

Källor: Wikipedia, Wikell, R. 2015: En skeppssättning i farleden – Nyupptäckt 
stenskepp på Alvsta långholmar. Glimtar från Haningebygden. 2015:3. 

Skeppssättning med resta stenar. 

Owe Laufs från Årsta havsbad var med och upptäckte skeppssättningen på ön Alvsta 
långholmar. Här tillsammans med ”utlarmad” arkeolog Roger Wikell. (Till vänster.) 

På Alvsta långholmar finns också denna 
sten med ett vikingaskepp och årtalet 
1947 inristat. 
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Årsta Havsbads Tennisklubb

ÅHTK – STYRELSEN 2014/15
Ordförande Caroline Welin 073-699 6228
Sekreterare Pia Svensson 073-722 8216
Kassör Tomas Isberg 070-515 2843
Vice Ordf Dennis Gustafsson 070-575 8306
Ledamot Tommy Gustafsson 070-842 3051
Ledamot Marina Kårström 070-882 4442
Ledamot Stefan Norell 070-816 6756
Suppleant Lotta Isberg 073-073 1535

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

 

Så har vi spelat färdigt på tennisbanorna även 2015. 
Styrelsen har traditionsenligt genomfört höststäd-
ningen så att banorna nu står redo för att möta vin-
tern. Någonstans runt 1 maj 2016 räknar vi med att 
öppna för spel igen – håll ut!

Uthyrningen av banorna flöt på ganska bra i år. 
Banorna är ju som bekant tillgängliga under perio-
den 1 maj – 30 september, och under högsäsong sköts 
uthyrningen via Hårsfjärdens Café vid torget.

När det gäller ekonomi har vi gått med ett litet 
överskott i år, mycket tack vare att vi inte haft några 
riktigt tunga kostnadsposter. Avbetalningen till 
Samfälligheten på 12.000:- är som vanligt den största.

Vid verksamhetsårets utgång (2015-09-30) hade 
föreningen 105 betalande medlemmar, varav 37 
juniorer.

Tennisskolor
Våra tennisskolor har som vanligt varit väldigt popu-
lära. I år hade vi två veckor för juniorer och en vecka 
för seniorer. Tränare var William Ekelöf, som gjorde en 
väldigt uppskattad insats!

Innebandy – ute!
Söndagen den 9 augusti plockades nätet ned på den 
gröna banan, och vi genomfördes en junior- och en 
seniortävling i bandy under trivsamma former i fantas-
tiskt högsommarväder!

Tävlingar
Klubbmästerskap har genomförts. I år testade vi sepa-
rata helger för dubbelspel respektive singel. Det föll 
hyfsat väl ut.

Några av 2015 års klubbmästare i urval: 
Herrsingel: Stefan Norell, Herrdubbel: Stefan 

Norell/Dennis Gustavsson, Mixeddubbel: Marina 
Kårström/Dennis Gustavsson, Juniorsingel: Marcus 
Isberg. 

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

Styrelsen
Tyvärr kommer vår ordförande, Caroline Welin, inte 
ställa upp för omval vid årsmötet i november då hon 
inte längre äger en stuga i området och då får svårare 
med närvaron. Vem den nya ordföranden är, och hur 
styrelsen i övrigt ser ut, meddelas på Facebook-sidan 
och vid vårens informationsutskick.

V I  SES  T I LL  VÅREN IGEN!
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Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

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

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

BYGG AB

Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom

El, VVS, Platt och Plåt

OTROLIGT – MEN SANT!
Vår tillsynsman Leffe hittar både det ena och det andra 
när han och ”gubbsen” röjer sly på samfälld mark, våra 
grönområden. De hittar fulla latrintunnor, oljefat, 
gamla stubbar, bräder och en massa ris med mera.

Det är absolut förbjudet att lägga något av sitt bråte 
på samfälld mark!

Styrelsen hänvisar till SRVs återvinningsstation i 
Jordbro. Varje fastighetsägare har fått ett kort av SRV 
för att kunna komma in och slänga sitt avfall av alla de 
slag. Har du förlorat kortet får du ta kontakt med SRV 
och få ett nytt.

Otroligt att några av våra medlemmar vill ha det så 
här i Årsta Havsbad!

Otroligt att det finns hundägare som inte följer 
ordningsstadgan! 

Det råder kopplingstvång i hela Årsta Havsbad året 
runt och under 1 maj t o m 30 september får inga hun-
dar vistas nere vid stora badet enligt den kommunala 
ordningsstadgan.

Det är många medlemmar som rapporterar om lösa 
hundar i området som gör att många känner obehag 
att promenera med eller utan sin egen hund. Styrelsen 
ber hundägare att respektera ordningsstadgan för allas 
vår trevnad!

Otroligt men sant att Sune Lagerström ”krattar” upp illaluktande tång vid ”lagunen”, 
stora badet inte bara en dag utan många.



33

Kära medlemmar
Vid vårt årsmöte 26/7 2015 fick vi två uppdrag av er. 
Det ena var att skicka en skrivelse med frågor om infor-
mation om VA-installationer och nya VA-taxor till 
kommunen. Det andra var att ordna ett informations-
möte med kommunföreträdare från VA-avdelningen.

 
Svar från VA-avdelningen
Vi har fått svar på vår skrivelse där VA-avdelningen 
anser att tillräcklig information är utskickad och finns 
på deras hemsida och att de bara har ansvar för instal-
lationerna utanför den enskilda fastigheten. Men för 

dem som installerar en avloppspump, som är kommu-
nens egendom och ansvar, finns beskrivningar angå-
ende den anslutningen.

Dessutom kan vi ringa och fråga, besöka info-boden 
i Årsta Havsbad. De har ställt upp på möte där vår sty-
relse i Bevara sommarstaden Årsta Havsbad ställt munt-
liga och skriftliga frågor. Om detta kan ni läsa på vår 
hemsida (www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se).

Kommunens svar om taxor för samordning vid 
vinteravstängning

I VA-taxan finns det en schablontaxa för fritidsboende 
med mätarlöst abonnemang. Den betalas bland annat 
av abonnenter som är anslutna till kommunala sommar-
vattennät och dessa betalar för 100 kubikmeter vatten. 
VA-taxan tar dessutom hänsyn till abonnenter som har en 
tappkran på tomten genom att dessa bara betalar för vat-
tenrening och inte avloppsvattenrening.

Det innebär att en fastighetsägare som betalar ett scha-
blonpris för fritidsboende och som har kommunalt vatten 
indraget i huset betalar 2845 kr i brukningsavgifter per 

år enligt 2015-års taxa. Motsvarande pris för en fritidsbo-
ende med tappkran på tomten är 1138 kr.

Eftersom att det i gängse taxa redan finns ett alterna-
tiv för fritidsboende och det i taxan även tas hänsyn till 
att en abonnent har en tappkran på tomten så anser vi att 
ekonomisk hänsyn redan tas till fritidsboende med tapp-
kran på tomten även om många med tappkran inte för-
brukar 100 kubikmeter på en sommarsäsong.

I förslaget till VA-taxa för 2016 finns följande nya 
avgifter med för fritidshus i Haninge:

Samordnad nedtagning och uppsättning av utvän-
digt placerade vattenmätare, inklusive avstängning och 

påsläpp av vattentillförsel vid två tillfällen per år, samt 
vinterförvaring. Kostnad: 400 kr per år (med moms).

Samordnad stängning respektive öppning av servis-
ventil för fritidshus som har mätarlösa abonnemang. 
Kostnad: 100 kr per år (med moms).

Vi hoppas att detta framtagna tjänstemannaförslag tas 
av den politiska nämnden i slutet av detta år, då nya 
taxor inför 2016 fastställs.

God jul och Gott Nytt År!

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

Vid grävningen i Årsta ”hafsbad” Foto: Peter Mårtensson Vid badet i Årsta Havsbad Foto: Anna Wahlström
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KONTROLLANSVARIG!
Är Ni på väg att bygga nytt,  
bygga ut eller bygga om.

 Jag hjälper Er från bygglov till inflyttning.

Jaiab AB
Anders Isaksson

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Tel: 0702-88 68 22
E-post: jaiab@telia.om

Besök gärna min hemsida och läs mer om mig.

www.jaiab.se
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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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GRÄSMATTAN SOM BLEV EN DAMM  
– SÅ GJORDE VI!

Nya hus nya problem heter det ju och det fick vi erfara 
när vi köpte vår stuga på Östra Parkvägen i septem-
ber 2014. Den regniga hösten och vintern gjorde att 
gräsmattan mer och mer förvandlades till en sjö vilket 
innebar att endast stövlar funkade för att röra sig där. 
Det var, som alla fått erfara, inte bara min tomt som 
hade problem utan massor av stugägare var drabbade 
med varierad intensitet och orsaker. 

Tja, vad gör man? Det är bara att bita i det sura 
äpplet och försöka förstå orsakerna och därefter finna 
lämpliga åtgärder. Vi tog kontakt med ÅHS´ dag-
vattengrupp, vi surfade på nätet, såg trädgårdsprogram 
på TV och försökte på alla sätt informera oss. 

De faktorer som bidrog till eländet var (inte så ovän-
tat) att:
•  Vi har en lågt liggande tomt utan naturlig dränering 

nedanför en sluttning.
•  Marklagret består av styv lera.
•  Ingen bearbetning av jorden hade gjorts på manna-

minne - utom några pyttesmå stenkistor i samband 
med en utomhusdusch. 

Det finns många åtgärder som är möjliga och vi bör-
jade på egen hand med relativt enkla sådana för att se 
hur långt de räcker. Vi konstaterade att vårt marklager 
består av minst 1 m tjockt lerlager (vi orkade inte gräva 
djupare) vilket innebär att dagvattnet sjunker med 
otroligt låg hastighet. 2,5 ton grus med kornstorlekar 
2-8 mm införskaffades och infiltrerades i gräsmattan 
på 3 olika sätt:

På de sjöliknande partierna grävdes sk gruskistor 
med varierande djup allt från 0,2 m till 1m - grässkiktet 
togs bort och leran grävdes ur och ersattes med grus.

På mycket fuktiga partier gjordes ca 1 dm djupa hål 
med hjälp av ett spett och fylldes med grus - ju blötare 
mark testo tätare med hål. Hos oss blev det ca 500 hål 
med ett avstånd på ca 3 dm. Utmärkt sysselsättning för 
gäster i väntan på att grillningen kan sättas i gång.

Mindre fuktiga områden fick en sk toppdressing. 
Vi valde en enkel variant genom att ”så” ut gruset på 
samma sätt som bonden gjorde förr. Man kan även 
använda en slags vagn som droppar ut sandkornen.

Hur gick det då? Blev det effekt? Efter en hel del 
regnskurar senare under sommaren kunde vi konsta-
tera att det hjälpte - inget vatten i form av dammar 
eller pölar! Det verkliga testet kommer dock med höst- 
och vinterregnen! Jobbet är tack och lov inte förgäves, 
vår lerjord behöver blandas upp med grus för att det 
skall vara möjligt att få en fungerande trädgård.

Med klimatförändringen följer alltmer inten-
siva regn och därmed troligtvis ytterligare åtgärder. 
Lågt liggande fastigheter utan naturlig avrinning kan 
behöva anslutas till ett dräneringssystem av djup lig-
gande diken som slutligen mynnar i vattendrag för 
vidare transport till havet. Catarina Johansson

Killen som gräver heter Truls Mosegaard och är son till Catarina Johansson som 
skrivit artikeln. 



41

TVÅ SEVÄRDA FILMER
Reklamfilm för HSBs sommarstad 1929.
Under den allra första tiden för den nya sommarsta-
den vid Horsfjärden, gällde det för HSB att sälja in 
området till blivande sommartorpare. Genom fli-
tiga reportage om uppbyggnadsarbetet i medlemstid-
ningen Vår Bostad – med bilder på självaste chefsarki-
tekten Sven Wallander iförd kostymbyxor, väst och vit 
skjorta med hammaren i högsta hugg – lockades med-
lemmarna att skaffa sig en sportstuga. Artiklar om 
vikten av frisk luft, salta bad och avkoppling i en egen 
täppa hjälpte till att öka läsarnas längtan efter en egen 
stuga vid havet. 

Annonsering och ”bjudresor” bildade det tredje steget 
i marknadsföringen, och Årsta Havsbads skapare Sven 
Wallander ställde upp med information och argument 
på ort och ställe.

Det finns en gammal reklamfilm från ett sådant till-
fälle redan år 1929, då stockholmare bussades ut till 
havsbadet, där de fick uppleva ett sällan skådat inten-
sivt badliv, förmodligen med inhyrda statister. Sven 
Wallander talade, stugor visades upp och dagen avslu-
tades med allmän dans nere på dansbanan.

Filmen ligger ute på YouTube där man söker den på 
titeln Hyresgästernas journalfilm 1929 

Kapprodd på Horsfjärden år 1943
Veckorevy från den 20 september 1943 visar bl.a. en 
roddtävling på Horsfjärden. Det är besättningarna 
på pansarskeppen Sverige, Gustav V och Drottning 
Viktoria som tävlar om kronprinsessans pokal i när-
varo av självaste kronprinsessan. Tolv s.k. valbåtar -- 
fyra från varje pansarskepp -- startar. Pansarskeppet 
Sverige vinner, och kronprinsessan Louise delar ut 
priserna.

Det är dramatiska bilder från kampen, där Årsta 
Havsbad skymtar i bakgrunden. De imposanta pansar-
skeppen ligger på svaj utanför Berga, och ett av sjöflyg-
planen från flygbasen på Märsgarn ses passera över de 
kämpande roddarna. Den klassiska journalfilmspea-
kerrösten tillhör Niklas Skoglund.

Sök upp filmen på Filmarkivet.se under titeln 
Veckorevy 1943-09-020 (1943)

Richard Roosvall
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Öppet hus
Öppet hus hade vi som vanligt på midsommardagen i 
samband med folkdansen och flaggparaden på Torget, 
och på Årstadagen den 11 juli. Dessutom hölls stugan 
öppen då det var en mäkta populär marknad på Torget 
den 5 september. Den dagen var det nog besöksrekord 
i stugan. 45 namn var inskrivna i gästboken, men san-
nolikt var det lika många till som inte kunde skriva i 
trängseln.

Vår nya stugvärdinna, Gun Carlborg, var med vid 
alla årets Öppet hus.

I övrigt hålls stugan inte öppen annat än efter över-
enskommelse med undertecknade stugvärdar. 

Tag gärna med vänner och bekanta och titta in i 
1930-talets sportstugeliv, men ring oss först.

Trädgårdsmöbel sökes!
Inga nya föremål har kommit till museet i sommar. 
Däremot har den bruna trädgårdsmöbeln skrotats av 
säkerhetsskäl, så att ingen ska skadas om soffan eller 
stolen skulle kollapsa.

Har du en begagnad trädgårdsmöbel dvs bord, soffa 
och stol/stolar som ännu är i användbart skick men 
som du vill bli av med, så hör av dig till oss här nedan. 
Kanske kan vi erbjuda din gamla möbel ett nytt liv 
ännu en tid.

Stugans rabatter 
Trädgårdssällskapet har som vanligt sett till att plan-
tor och buskar prunkat i sportstugeträdgården under 
sommaren. 

Ungdomslaget och Leif Söderberg har sett om gräs-
mattan, grusgången och buskarna vid staketet så att 
allt sett prydligt ut. 

Richard Roosvall, 0709-62 45 64 & Gun Carlborg, 0739-070688

En levande bild av sommarnöjet för 85 år sedan

Fullt hus i Årstastugan på marknaden den 5 september.



KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

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

Stäng av huvudvattenkranen och 
vattnet, koppla bort slang mot huset,  
se till att alla rörledningar är tömda.  
Töm varmvattenberedaren. 

OBS glöm inte att stänga kranen vid 
tomtgränsen under mars månad!

Om det finns vatten kvar i ledningarna 
bör huset ha en temperatur på minst 
15°. Annars bör man ha mellan 5–10°. 
Öppna alla innerdörrar, inklusive 
skåpluckor, så värmen kan cirkulera.

Dra ut sladdarna till elektriska 
apparater.

Häll frysskyddsvätska (någon form av 
sprit) i vattenlås, golvbrunnar och 
WC-stol, alternativt töm toalett och 
vattenlås på vatten. Skruva bort 
duschslang.

Rensa hängrännor från löv och skräp. 
Täck skorstenen med hönsnät eller 
liknande och täta småhål så att råttor 
och möss inte kan ta sig in.

Innan du stänger dörren, källarförråd 
eller bod: Kolla huset, så inte ”grannens” 
katt smitit in.

MINNESLISTA  
INFÖR V INTERN

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

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


