
ÅRSTA HAVSBLADET
Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 72 Juni 2017

Årsta Havsbads styrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Några ord från vår ordförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Styrelsen informerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Båtsällskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Resan till midsommaren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tennisklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bastubadarsällskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Årstastugan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Amfibieregementet informerar  . . . . . . . . . . . . . . . 19
Miljögruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Bevara Sommarstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Med lapp från handlarns trapp  . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vad händer i Årsta Havsbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Haninge kommun informerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Humoristisk hälsning från okänd profet  . . . 27
Konst- & Kulturföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Fastighetsägareföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Att ha hund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Grannsamverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stugägareföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Intervju med Karin Marcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Trädgårdsföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Anslagstavlan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48



2

2017
Årsta Havsbads 

SAMFÄLLIGHETS
STYRELSE

Foto: H-G Ericsson

1

MARIANNE ROCKLIND
Ordförande
Västra Parkvägen 49
137 97 Årsta Havsbad

2

BO HELLBERG
Vice ordförande
Idrottsvägen 34
137 97 Årsta Havsbad

3

CHRISTER REICH
Kassör
Årsta Havsbadsvägen 40
137 97 Årsta Havsbad

4

BRITT-MARIE BENGTSSON
Sekreterare
Typografstigen 26
137 97 Årsta Havsbad

5

BERTIL LINDBORG
Ledamot
Parkvägen 9
136 46 Handen

6

KJELL LÖNNBERG
Ledamot
Doktor Widerströmsgatan 39
129 54 Hägersten

7

KJELL GRÖNQUIST
Ledamot
Utsiktsvägen 26
137 97 Årsta Havsbad

8

INGEMAN BENGTSSON
Suppleant
Typografstigen 26
137 97 Årsta Havsbad

9

PER HÅLLNISSA
Suppleant
Hässleholmsvägen 8
121 53 Johanneshov

10

LARS SJÖHOLM
Suppleant
Slättåkragränd 15
125 72 Älvsjö

11

MIKAEL ISAKSSON
Suppleant
Nynäsvägen 357
122 34 Enskede

12

KENNETH BREIME
Tillsynsman
Mobil: 070-594 26 06

Årsta Havsbladet, tidning för Årsta Havsbads Samfällighetsförening, Box 32, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad  www.arsta-havsbad.se
Redaktör: Marianne Rocklind  Grafisk formgivare: Claes Andersson 

Omslagsfoto: Claes Andersson  Text och foto där ej annat anges: Redaktionen  Upplaga: 1 000 ex  Tryckeri: Normy
Insänt material införes i mån av plats om det bedöms vara av allmänt intresse, och publiceras endast om upphovsmans namn är känt av redaktionen

Ansvarsområden och telefonnummer, se baksidan

www.arsta-havsbad.se · info@arsta-havsbad.se · Box 32 · Torget 1 · 137 97 Årsta Havsbad

3
9

10

11

125
2

6

1

8

4
7



3

Marianne Rocklind
Kören Birger förljuvade den kalla Valborg med skön 
sång men jag hoppas att de finklädda herrarna sjöng 
sig varma för det var rejält kallt. Man kan undra hur 
sommaren kommer att bli då maj verkligen bjudit på 
omväxlande väder – ömsom kallt ömsom varmt.

Oavsett väder kommer 25 ungdomar att sommar-
jobba i Årsta Havsbad med allt från att klippa gräs till att 
måla. Området är stort och det behövs många händer för 
att sköta det och vara tillsynsman Kenneth till hjälp.

Byggnaderna vid Torget behöver rustas upp utvän-
digt inte minst butiken som ska ta emot oss alla som 
trogna kunder framöver. För trogna måste vi bli!

En av våra gemensamma byggnader är ju förenings-
gården, som nu är utbyggd och klar – målning återstår 
dock. I föreningsgården kan föreningar ha sina möten, 
medlemmar sina fester och barnen sina kalas. Det är 
en fin tillgång för oss medlemmar!

Allt fler kopplar in sig på kommunalt VA och det 
börjar bli lite bråttom, då sommarvattnet stängs av 
för alltid nu i oktober. I hela södra Sverige är det lågt 
grundvatten och det gäller i allra högsta grad även för 
vårt sommarvatten. Så snälla spara på allt vatten! 

Kommunen fortsätter att gräva för LTA men har 
semester veckorna 28 t o m 31. Därefter börjar slut-
spurten så att även alla i Karlslund ska kunna ansluta 
till det kommande VA-nätet under hösten.

Troligtvis har Vattenfalls bägge arbetslag semester 
v 28 t o m 32 och fiberdragningarna ska vara klara 15 
juni hoppas man.

I oktober stängs sommarvattnet av för alltid och 
många fastighetsägare kommer att gräva på sina tom-
ter denna sommar men glöm inte bort alla aktiviteter 
som våra fantastiska föreningar bjuder oss på.

En riktigt trevlig sommar önskar jag er alla!

Ordförande Några ord från vår

Tredje sångare från vänster är Pelle Pettersson och det är hans förtjänst att vi får njuta 
av kören varje Valborg. Pelle är en fd årstahavsbadsbo vars hjärta fortfarande klappar 
för Årsta Havsbad engagerad som han varit bl a i samfällighetens styrelse.

Kören Birgers dirigent Stefan Bergman försöker här värma sina händer i en paus.



4

Marianne Rocklind hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till vår web-
master Gunnar Sjöberg som innan stämman informerade om hur vår hemsida är 
uppbyggd och hur man hittar där. 

Det poängterades också från Marianne Rocklind att den information som man 
som fastighetsägare är skyldig att hålla sig informerad om finns där.

Därpå följde information om att Årstafruns Diversehandel för en tid sedan har 
öppnat vid Torget och att livsmedelsaffären öppnar om en månad. Affären ingår i 
närlivskedjan Handlar’n. 

Därefter tog Christer Reich vid och lämnade information om den framtids-
vision om Årsta Havsbad som styrelsen tagit fram vid arbetsdagen i höstas. Två 
förslag har tagits fram. Framtidsvisionen syftar till att modernisera styrelsens 
utformning och fördela arbetet på fler personer. En vädjan till medlemmarna att 
vara behjälpliga i de olika arbetsuppgifterna framfördes.

Marianne Rocklind informerade också om att det är stora problem med som-
marvattnet då det läcker som ett såll. Det finns sommarvattenkranar som ej är/
varit avstängda. Läckor syns ej heller alltid då det är väldigt torrt i marken så vi får 
nog räkna med problem detta sista år.

Idag är det 617 fastigheter som har möjlighet att koppla på det kommunala 
vattnet men endast 170 har anslutit sig. Ju fler som kopplar på desto mer avlastas 
sommarvattennätet , så snälla, anslut snarast! Kom ihåg att detta är sista som-
maren med sommarvatten.

Efter informationen öppnade ordförande Marianne Rocklind stämman 

§ 1 Stämmans behöriga utlysande.   
Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive 
debiteringslängd skickades med post den 30 mars 2017 beslutades att 
stämman är behörigen kallad.

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

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

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare   
Michael Zucker och Lars-Otto Frick utsågs till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd,   
Röstlängden godkändes genom 99 närvarande fastighetsägare, varav 9 genom  
fullmakt. Det räknades till över 116 åhörare i publiken.

§ 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 2016

§ 10 Ersättning till styrelse och revisorer.  

  a)  Arvode för föreningens administration 130 000 kr (120 000 kr).   
Stämman godkände förslaget.  

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

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

d)  Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till ca 
35 000 kr (Parameter Revision).  
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 2017   
Styrelsen föreslår stämman:  

  a)  att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017 samt 
underhållsplan för 2017 – 2033   
Stämman bifaller förslaget till budget och verksamhetsplan för 2017 samt 
förslag till underhållsplan för 2017 – 2033.

  b)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängder för 2017 och att 
fastställa att en andel i Ga:1 är 2 870 kr och en andel i Ga:7 är 820 kr att 
betalas i sin  helhet senast 31 maj. Debiteringslängderna framlades vid 
stämman samt var utskickade till alla medlemmar.   
Stämman bifaller förslaget.

c)  att godkänna styrelsens förslag till stadgar.   
Stämman biföll förslaget med ändring av § 19, andra stycket, första 
raden där man stryker orden ”ändring av stadgarna avseende”. I övrigt 
oförändrat. 
Stämman uppdrog åt styrelsen att se över koppling mellan de nya  
stadgarna och de i ÅHS ingående verksamhetsområdena.

§ 12 Val av ordförande och styrelseledamöter   
Valberedningens sammankallande Karin Marcus, presenterade 
valberedningen och deras förslag.    
   
Val av ordförande och ledamöter för två år 
Ordförande Marianne Rocklind 1 år kvar   
Ledamot Bo Hellberg 1 år kvar    
Ledamot Bertil Lindborg 1 år kvar   
Ledamot  Kjell Lönnberg 1 år kvar   
Ledamot  Christer Reich omval   
Ledamot Kjell Grönquist omval   
Ledamot Britt-Marie Bengtsson nyval 
 
Stämman biföll valberedningens förslag. 
Stämman beslutade också att från det datum Lantmäteriet godkänt de 
nya stadgarna är Christer Reich stämmovald kassör.

§ 13 Val av suppleanter för 1 år   
Efter det att kallelsen skickats ut har valberedningen träffat Mikael Isaksson 
som är intresserad av att medverka i styrelsen varför antalet suppleanter nu 
utökats till 4 vilket är taket för antalet suppleanter enligt stadgarna.   
   
Suppleanter Ingeman Bengtsson omval   
  Per Hållnissa omval   
  Lars Sjöholm nyval   
  Mikael Isaksson nyval   
Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan.    
Stämman biföll valberedningens förslag med utökning av en suppleant

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

PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Tisdagen den 25 april 2017, Aulan i Åsö Gymnasium
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§ 15 Val av ny valberedning på ett år.   
Karin Marcus meddelade att hon nu avgår ur valberedningen.   
Valberedningen för kommande år föreslås vara:    
Börje Johansson, sammankallande omval   
Bengt Andersson  omval   
Lars-Otto Frick  omval   
Göran Johansson  omval   
Margite Guiseus Dahlberg nyval   
Stämman beslutade omval enligt ovan samt nyval av Margite Guiseus 
Dahlberg samt att  Börje Johansson ska vara sammankallande.

§ 16 Motioner från medlemmar:   
Motion om att avlägsna olagliga förbudsskyltar samt med uppdrag åt 
styrelsen att förmedla information om gällande rätt.   
Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen är besvarad i kallelsen.   
Stämman beslutade att motionen är besvarad.   

§ 17 Övriga frågor   
Ett yrkande från Ingvar Åhman-Eklund inkom där han hemställer om att 
styrelsen ser över storleken på de avgifter föreningarna erlägger för att hyra 
föreningsgården för sina möten.

§ 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.   
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 
anslagstavlan vid expeditionen senast 9 maj.

§ 19 Stämman avslutades av ordföranden Marianne Rocklind som avtackade 
avgående Margareta Söderberg och framförde att Katarina Bångstad 
Balenius kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.   
En medlem framförde också sitt varma tack och blomster till Marianne som 
gör ett fantastiskt arbete i styrelsen.

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

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

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

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

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

Margite Guiseus Dahlberg margite.nordenstam@hundstallet.se 076-806 80 88, 070-160 16 28
Valberedningen uppmanar dig som har intresse/lust/
kunskaper/erfarenheter/mm att delta i arbetsgrupper 
som leds av olika ledamöter i ÅHS samfällighetssty-
relse. Vi behöver alla hjälpas åt att förvalta vårt vackra 
område. När vi söker nya efterträdare till ÅHS sty-
relse möter vi många som har synpunkter och kun-
skaper, men inte känner sig redo ännu. Då kan en 

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

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

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

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
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Aktuellt om dagvatten våren 2017
Sedan Havsbladets höstnummer har dagvattengruppen 
haft fyra möten. Anmälningar om dagvattenproblem 
fortsätter att komma in. Samfälligheten har haft möte 
med kommunen om återställning av diken och väg-
trummor i ursprungligt skick och en överenskommelse 
har träffats. En skrivelse har skickats till Trafikverket 
om problemen med igenlagda och dåliga diken utmed 
Årsta Havsbadsvägen – den diskussionen fortsätter.

Dagvattengruppen fortsätter att inventera och doku-
mentera områdets brunnar, diken och dagvattenled-
ningar främst i syfte att göra en underhållsplan. Många 
brunnslock ligger för långt under vägarnas nivå och ska, 
främst av underhållsskäl, höjas till c:a 5 cm under vägytan. 
Återställning av vägarna i området är ett nytt problem för 
samfälligheten och görs i samarbete med kommunen. 
Genom fortsatta spolningar och filmningar har några led-
ningsdragningar fastställts. Vi har kunnat genomföra en 
del åtgärder under vintern, främst på Torget.

För att ansluta dagvatten från en fastighet till samfäl-
lighetens dagvattennät behövs ibland grävning i vägen, 
någon gång tvärs över. Detta skall samfälligheten doku-
mentera. Oftast måste hänsyn tas till ledningar och/
eller kablar i vägen genom att i förväg anmäla behovet 
att gräva, samt invänta svar från tillsynsorganisationen 
som samfälligheten kontaktar. På samfällighetens hem-
sida finns att läsa om anslutning till dagvattennätet. 
Grundregeln är ett lokalt omhändertagande av dagvatt-
net inom fastigheten (LOD) - med ett tydligt ansvar för 
den enskilde fastighetsägaren.

Bertil Lindborg, styrelseledamot och Göran Johansson, adjungerad

Information parkering
På förekommen anledning ber jag er att läsa på vår 
hemsida om trivsel-/parkeringsregler som stämman 
beslutat. Några viktiga saker vill jag här informera om.

All parkering är förbjuden på samfälld mark för-
utom på anordnade parkeringar samt:
-  förhyrda platser på övrig samfälld mark som med-

lemmen hyr,
-  medlem och gäst till medlem får också stå gratis på 

våra betalparkeringar,
-  ett krav när parkering sker utanför egen tomt är att 

parkeringstillstånd finns synligt i vindrutan, det gäl-
ler även hyrd plats.

Vid ägarbyte följer hyrd parkering inte med automa-
tiskt. Hör av dig till mig om du vill hyra parkerings-
plats, då ett parkeringsavtal ska upprättas.

På flera håll står bilar/båtar uppställda i anslutning 
till, men utanför era tomter vilket inte är ok utan parke-
ringsavtal och en årlig avgift på f.n. 500 kr.

Kjell Lönnberg, Parkeringsansvarig

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETS KÖ- OCH  
FÖRMEDLINGSREGLER FÖR LOKALER/LÄGENHETER 
TORGET

1. KÖREGLER
1.1 Vem kan ställa sig i bostadskön?
Den som har ett svenskt personnummer kan anmäla sig som 
sökande till bostadskön. En person kan endast ha ett köärende. 
Anmälan får göras först den dag personen fyller 18 år.

1.2 Vad skall ingå i anmälan till bostadskön?
Anmälan om intresse görs till Årsta Havsbads Samfällighets 
Styrelse.

Obligatoriska uppgifter i anmälan till bostadskön är namn och 
adress, telefonnummer samt vad lägenhet/ lokal avses andvändas till.

Om det saknas obligatoriska uppgifter i en anmälan till 
bostadskön begär Samfälligheten in komplettering. Komplettering 
ska ske inom tre veckor från datumet för begäran om komplette-
ring, för att kötiden ska räknas från anmälningsdagen. Om kom-
plettering kommer in senare än tre veckor räknas kötiden från 
den dag kompletteringen inkom till Samfälligheten.

1.3 Kötider
Kötiden räknas från den dag registrering med kompletta obligato-
riska uppgifter inkommit till Samfälligheten.

Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan.
När en sökande har förmedlats lägenhet genom bostadskön 

och hyresavtal tecknats nollställs kötiden. Se vidare avsnitt 2.2.

2. FÖRMEDLINGSREGLER
2.1 Grundregler
Sökande i bostadskön står i en rak gemensam kö. Alla bostä-
der förmedlas till den sökande som har längst kötid. Det är 
Samfälligheten som beslutar om de krav som gäller för att en 
kund i bostadskön ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan 
avse typ av inkomst, inkomst av viss storlek, med mera. För att 
bjudas in till visning och föreslås som hyresgäst måste fastig-
hetsägarens krav vara uppfyllda. Den grundläggande principen 
är att den sökande som anmält intresse för en bostad och har den 
längsta kötiden samt uppfyller fastighetsägarens krav för godkän-
nande ska föreslås som hyresgäst. 

2.2 Kötid
Efter att hyresavtal tecknats kan sökande inte återfå sin kötid. 
Undantagsvis kan prövning ske vid dolda fel i bostaden som all-
varligt påverkar förutsättningarna för att bo i den. Ett krav är 
dock att felen ska vara av en sådan karaktär att kunden inte kunde 
upptäcka dem i samband med visning av bostaden och att fastig-
hetsägaren inte är beredd att åtgärda felen.

2.3 Särskilda bestämmelser
Om Samfällighetens styrelse anser att lägenheten/lokalen är 
anpassad till verksamhet som skulle gynna torgets möjlighet att 
få ett livfullt och trivsamt torg samt gagnar medlemmar i Årsta 
Havsbad så ges styrelsen möjlighet att välja i kölistan utan att 
följa kölistans datum. Detta förfarande skall endast nyttjas i 
undantagsfall.
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ÅRSTA HAVSBADS STYRELSE
Framtidsvision

Med anledning av den alltmer ökade arbetsbörda på 
styrelsemedlemmar och framförallt på vår ordförande, 
har styrelsen tillsammans med valberedning utarbetat 
förslag på modernisera styrelsens utformning för att 
möta dom ökande kraven som föreningens medlem-
mar kommer att ställa i och med att fler kommer att 

tillbringa mer tid i sina stugor samt att fler även kom-
mer att bosätta sig permanent i Årsta Havsbad.

Vi vädjar till stämmans församling att dom personer 
som känner att man kan bidraga på något sätt med 
sin kunskap och engagemang anmäla sig till antingen 
styrelseuppdrag eller i någon av arbetsgrupperna.

Alternativ 1 Alternativ 2

Avdelningsansvariga är ordinarie ledamöter varav en 
utses till vice ordförande. Styrelsen består av 7 st. leda-
möter och 4 st. suppleanter. 

Heltidsanställd förvaltare som administrerar alla frå-
gor som rör den dagliga driften av samfällighetens alla 
verksamhetsgrenar samt gör upp arbetsplanering för 
tillsynsman och ”gubbs”. Rapporterar till styrelsen vid 
varje månadsmöte.

Fördelar
Dom flesta frågar hanteras av förvaltaren och därmed 
underlättas arbetet för övriga styrelseledamöter

Lättare att rekrytera kandidater till styrelsen

Nackdelar
Ökade kostnaderAvdelningsansvarig ansvarar för hela sitt verksamhets-

område, detta innebär att sköta den normala driften 
tillsammans med sina medarbetare samt att rapportera 
till styrelsen vid ordinarie styrelsemöten samt om det 
inträffar extraordinarie händelser. Avdelningsansvarig 
upprättar varje år budgetförslag som presenteras vid 
arbetsdag för styrelsen.

Fördelar
Alla frågor hanteras inom respektive grupp och där-
med avlastas ordförande

Flera personer i gruppen som kan lära och vara 
ämne till styrelseledamot.

Nackdelar
Svårighet att rekrytera personer

Org.schema styrelse

Org.schema avdelningar

Org.schema styrelse

ANSVARIG
AVDELNING

XXX

AVDELNINGSANSVARIG

MEDHJÄLPARE
1

MEDHJÄLPARE
9

MEDHJÄLPARE
2

MEDHJÄLPARE
10
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Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med uppsättning av 
brevlådan och informerar Posten och Bringcitymail. 
Glöm inte att sätta en skylt på din brevlåda med 
namn och adress. Efter midsommar tas alla brevlå-
dor ner som varken har namn eller adress.

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

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

BrevlådaVILL DU HYRA 
FÖRENINGSGÅRDEN?
Äntligen har vi fått en vattentoalett, större hall 
och nytt kök i vår föreningsgård!
Du som är medlem i samfälligheten har rätt att 
boka vår gemensamma föreningsgård i Årsta 
Havsbad. Den ligger fint placerad med sjöutsikt 
och har en fin interiör.

Gården kan hyras under alla årstider.
Det finns full utrustning för 30 personer, fler 
får man inte vara enligt brandmyndigheten. 
Kostnaden är 500 kr för ett dygn från kl.12.00 
till kl.12.00 dagen därpå. För enstaka timmar 
dagtid t ex barnkalas eller kortare konferens är 
kostnaden 300 kr. Ordningsregler mm får du 
efter bokning då du hämtar nyckeln.
Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Maine Grönquist
070-355 86 09
maine.gronquist@arsta-havsbad.se

Bagerilängan Årsta torg
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ALLEMANSRÄTTEN 
Allemansrätten är något vi svenskar är stolta över och 
värnar om. Enligt Naturvårdsverket ger Allemansrätten 
tillgång till naturen men där ingår såväl rättigheter som 
skyldigheter. Grundregeln är att bruka Allemansrätten 
med förnuft. T. ex. ges rådet att man bör undvika 
att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis 
används för vandring eller motionslöpning.

Det är en fördel att få vistas fritt i skog och mark 
bara man tar hänsyn till naturen och djurlivet och inte 
skapar olägenhet för sina medmänniskor.

I Haninge kommun har vi en kommunal ordnings-
stadga att rätta oss efter. När det gäller Årsta Havsbad 
är det förbjudet för hundar att vistas nere vid Stora 
badets stränder från 1 maj till 30 september. För hästar 
är det förbjudet året runt, vilket tyvärr inte alla hästä-
gare känner till.

Enligt Trafikförordningen får inte främmande före-
mål finnas på våra vägar och dit hör hästspillning. 

Gång- och cykelvägar är inte tillåtna för ridning och 
har en blå skylt med en vuxen som håller i ett barn 
samt en cykel under. I Årsta Havsbad har vi några 
sådana vägar.

När det gäller hundbad har styrelsen försökt att 
hitta lämpliga platser men det är inte så lätt, då de 
flesta vill bada hundfritt. Har ni förslag på lämpliga 
platser för hundbad är styrelsen tacksam att få ta del av 
dessa. I Stora badparken har dock kommunen förbju-
dit oss att anordna ett litet hundbad, som många efter-
frågat just där.

Styrelsen vill som Naturvårdsverket uppmana alla 
att bruka allemansrätten med förnuft och visa respekt 
och hänsyn till alla som vistas i Årsta Havsbad och 
informera om att det är vi medlemmar som står för all 
skötsel och alla kostnader för stränderna, gångvägarna 
och inte minst våra 1,6 mil långa vägar.

Styrelsen
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Mulles0708-497 397

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

snickeriarbeten och mycket mer.  
Hör av dig för en prisuppgift!
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Hårsfjärdens Båtsällskap
NYA LEDAMÖTER I STYRELSEN
I samband med årsmötet i mars tackades H-G 
Ericsson av efter över tio år i båtklubbens styrelse. H-G 
har varit en stor tillgång för klubben med sitt kun-
nande och sitt initiativ. Vi kommer att sakna honom 
i styrelsen, inte minst eftersom hans humor och glada 
humör gjort våra möten till ett rent nöje. 

Enligt stadgarna sker val av ordförande och val 
av kassör för två år i taget, växelvis vartannat år. I år 
skulle ordförande väljas, men Berndt Carlborg har 
aviserat att han bara vill sitta kvar ett år till. År 2018 
kommer det därför att bli ett fyllnadsval på ordföran-
deposten innan vi är tillbaks i den vanliga rutinen. 
Utöver Berndt Carlborg så valdes Johan Bågander, Per 
Karlsson och Anders Danay till ordinarie styrelsele-
damöter för en period om två år och Tille Tsiouras till 
suppleant. Anders Danay och Tille Tsiouras är nya i 
styrelsen.

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

BÅTVAKT 2017
Du som inte själv har skrivit upp dig till vaktpass 
under våren får under maj månad en skriftlig kal-
lelse till två vaktpass utsedda av styrelsen. Du förvän-
tas att gå dessa pass enligt de instruktioner som finns 
medsända i kallelsen och lämna en skriftlig rapport i 
klubbhuset efteråt. Om du har några frågor gällande 
båtvakten är du välkommen att höra av dig till vakt-
chefen Johan Bågander vakt@harsfjarden.net eller till 
072-522 51 72.

BRYGGRENOVERING
Vintern har varit skonsam mot våra gemensamma 
bryggor och inga oförutsedda reparationer har 
behövts. Flytpontonen i Båtstigen har flyttat på sig och 
måste dras på plats igen, men några andra skador har 
vi inte noterat. Samtliga bryggor har dock fått plane-
rade åtgärder, där delar av bryggorna har förbättrats 
eller ersatts.

I maj gick samverkansgruppen mellan båtklubben 
och samfälligheten och inspekterade samtliga bryggor. 
Protokollet därifrån har styrelsen som utgångspunkt 
vid planeringen av det kommande årets arbeten.

KLUBBHUSET
I samband med att vatten och avlopp nu är igång i 
hela området måste även klubbhuset anpassas till detta 
och vi installerar därför en enklare toalett och ett pen-
try i klubbhuset. Som alla säkert vet går det bra att 

hyra klubbhuset till fester eller möten. Kontakta Leif 
Söderberg om du är intresserad.

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

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

MÄRK DIN BÅT OM DEN LIGGER PÅ SAMFÄLLD MARK
Alla båtar som ligger på samfälld mark ska vara märkta 
med fastighetsbeteckning (se notis nedan) och telefon-
nummer. Båtar som inte är märkta kommer att fraktas 
bort.

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 2017. Fastighetsnumret 
 brukar oftast se ut så här ungefär: S8:123 eller A7:123.

KOLLA DITT SPAMFILTER! 
Om du anmält din e-postadress till båtklubben, men 
inte får några meddelanden beror det sannolikt på ett 
av följande två skäl: Antingen hamnar meddelandena 
i ditt spamfilter eller också har vi en gammal adress till 
dig och du har glömt att tala om att du har bytt. 

Kontakta medlem@harsfjarden.net om du anmält 
e-postadress till klubben, men inte fått något med-
delande under våren så att vi kan kontrollera att vi har 
rätt uppgifter.

Fotograf Leif Söderberg.



13

STYRELSEN 2017
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
Anders Danay bryggtillsyningsman Karlslund 070-990 10 38 danay@harsfjarden.net
Reidar Englund vice ordförande, hamnkapten,  

båtplatser & medlemmar
070-542 65 53 englund@harsfjarden.net

Per Karlsson bryggor och material 076-122 78 66 karlsson@harsfjarden.net
Leif Söderberg materialansvarig, samordnare av  

bryggtillsyningsmän, klubbhus och uthyrning
070-851 57 40 leif@stalnackeentreprenad.se

Tille Tsourias bryggtillsyningsman Båtstigen 076-349 28 08 tsourias@harsfjarden.net
Robert Fockstedt sammankallande i valberedningen robert.fockstedt@telia.com

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

Fotograf Loffa Boman.Fotograf Leif Söderberg.

Fotograf Leif Söderberg.
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RESAN TILL MIDSOMMAREN

För mycket länge sedan – det vill säga när min Årsta 
Havsbads-generation var barn på 1940-talet – så 
inleddes sommarlovet med flytten ut till paradiset 
vid Horsfjärden. Den första tiden ägnades åt att åter-
upptäcka badet och kojan i skogen. Samt inte minst, 
alla kamraterna som man kanske inte sett sedan förra 
hösten.

Inledningen av sommarens frihet utgjordes av mid-
sommaraftonens festligheter på dansbanan. Där var 
dans kring majstången, saft och bullar och fiskdamm. 
Ja, det förstås, den där dansen fick man väl stå ut med 
för de övriga härligheterna.

Till festplatsen färdades vi barn i lövade skrindor, 
som utgick från Karlslund och Flottans plan. Ståtliga 
ardennerhästar lånades in från Årsta säteri och kanske 
även från andra gårdar i närheten, för att dra lasset av 
glada barn till torget. Många föräldrar promenerade 

vid sidan av vagnarna för att vara stöd åt de allra 
minsta

Hästarna frustade och stampade i backarna, och vi 
barn trängdes innanför björkruskorna på det gung-
ande lasset. Oj vad vi stadsungar skrattade när hästen 
lyfte på svansen och släppte ut en blaffa rakt framför 
ögonen på de främsta i lasset. Nog förekom fortfa-
rande på 1940-talet en och annan hästdragen kärra i 
stan, men en sådan frivolitet hade vi aldrig skådat på så 
nära håll på Stockholms gator.

Med tiden ersattes hästarna av röda traktorer, men 
det var nästan lika roligt för det att åka på lasset på 
midsommarafton. Tills det hela tog slut en dag, och vi 
fick gå till dansbanan. Men då var vi redan ”stora” och 
började kanske tycka att det var lite barnsligt att åka 
skrinda.

Text Richard Roosvall, foto från Elizabet Sjögren och Eva Mellberg
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ÅHTK – STYRELSEN 2017
Ordförande Claes Andersson 0708-88 75 79

Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43

Vice ordf/ Ledamot Tommy Gustafsson 070-161 40 54

Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16

Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42

Ledamot Stefan Norell 0708-16 67 56

Suppleant Lotta Isberg 0730-73 15 35

Suppleant Caroline Sandberg 070-699 62 28

Suppleant Mats Gustafsson 073-543 88 66

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 (t o m 14 år)) 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 hos Handlar’n, butiken på 
torget. Meddela vid bokning om du är medlem eller 
inte. 

Tennisskola 
Vi vet inte vid denna tidnings pressläggning om vi 
kommer att ha någon tennisskola i år, då vi inte har 
hittat någon tennistränare. På anslagstavlorna eller 
i vår Facebookgrupp kommer vi meddela när vi vet 
säkert om det blir eller inte blir tennisskola i sommar. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln, spelas en helgdag i början av sommaren. 
•  Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och ung-

domar kommer att spelas som ett gruppspel i år, 
mer info om detta kommer på anslagstavlan och i 
Facebookgruppen. 

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

Innebandyturnering
Årets innebandyturnering kommer att gå av stapeln 
söndagen den 6 augusti, på Plexipavebanan.

Mer info kommer på anslagstavlorna och vår 
Facebook-sida. 

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

V I  SES  PÅ 
BANORNA  

I  SOMMAR!
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Vid årsmötet lördagen den 6 maj 2017 valdes styrelse enligt följande: 

Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

ÅHB – STYRELSEN 2017
Ordförande Sten Norin 500 342 48, 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 500 340 19, 070-73 45 448
Kassör Stefan Johannesson 070-041 64 87
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Kicki Nordell 070-508 65 55

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

Nu startar en ny ”Bastusäsong”!
Vi välkomnar alla boende i Årsta Havsbad att tillsam-
mans med oss njuta av härliga bastubad och en trevlig 
samvaro i vår fina bastu. Den ligger vackert vid stora 
badstranden, Kom och gör oss sällskap  med ett bastu-
bad och ett dopp i Hårsfjärden !

Under 2017 Sommar/Vinter gäller nedanstående badtider.
3 juni – 30 september
Damer: Måndag 17.00 – 18.00
 Torsdag 17.00 – 18.00
Herrar: Onsdag 17.00 – 18.00
 Lördag 17.00 – 18.00

7 oktober – 28 oktober 2017 
Damer: Lördag 15.00 – 16.00
Herrar: Lördag 16.00 – 17.00 

November – februari 2017 – 2018
Lördag 11.nov.  13.00 – 14.00
Lördag 25 nov.  13.00 – 14.00
Lördag 9 dec.  13.00 – 14.00 (Luciabad)
Söndag 31 dec.  13.00 – 14.00 (Nyårsbad)
Lördag 27 jan.  13.00 – 14.00
Lördag 24 febr.  13.00 – 14.00
Fredag 30 mars  13.00 – 14.00  
(Långfredagen, ersätter lördag 31 mars.)

Badtiderna finns också på våra anslagstavlor och nere 
vid bastun samt på hemsidan. Frågor angående dam-
bastun under vintern besvaras av Elizabet Sjögren.

Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som medlem-
mar till en kostnad av 150:- /år. Inbetalning sker till plusgiro-
konto 601764 – 4. Medlemskapet gäller naturligtvis för hela 
familjen. Tillfälliga gäster är alltid välkomna att bada tillsam-
mans med medlem. Frågor om uthyrning av bastun besvaras 
av Sören Olsson  ÅH 50034380

Väl mött.

Sten Norin

Ordförande.
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En myndig stuga.
Årstastugan blir myndig i sommar. Det är i år 18 År 
sedan Sveriges första och hittills enda kända sportstu-
gemuseum öppnades. I samband med Årsta Havsbads 
70-årsjubileum 23 juli 1999 invigningstalade HSB 
Stockholms VD Ulrik Fällman inför en större nyfiken 
allmänhet, som samlats på det soliga torget. 

Tradjazzbandet Old Time Five, för dagen förstärkt 
med en sjätte man på tuba, spelade gamla dixieland-
godingar, medan de första gästerna beträdde de histo-
riska tiljorna i Årstastugan. 

Redan hade de första tidstypiska föremålen skänkts 
av Årsta Havsbadsborna, men fler skulle komma. Stugan 
är nu fullt utrustad, men ett eller annat föremål som kan 
bidra till trettiotalsstämningen är alltid välkommet.

Årstastugan står på ”historisk” mark.
När familjen Jalke erbjöd sin lilla stuga till Samfällig-
hetsföreningen, uppstod frågan: var ska stugan stå? 

Flera alternativ dryftades, men HSB Stockholm 
kom med den bästa lösningen: en obebyggd tomt i 
händelsernas centrum vid självaste torget! 

Bättre plats kunde vårt museum inte få. Det här 
återgivna upplåtelsebrevet från dåvarande VD Ulrik 
Fällman finns i stugan. 

Vad är detta för pryl?
Detta föremål (se bilderna på nästa sida) skänktes en 
gång till Årstastugans samlingar. Det står Siemens på 
den, och då brukar det vara något elektriskt. Den är i 
svart plast, med ett snöre som löper tvärsigenom den. 
Om man öppnar dess lock, så ser det ut som en minia-
tyrkasettspelare. Men trots det elektriska ursprunget, 
har den ingen elsladd. Kan den vara handdriven 
genom att dra snöret fram och tillbaka? Och vad hän-
der väl då?

Nej, någon manuell minikasettspelare är det inte, 
men väl en rakbladsslipmaskin. När man drar snöret 
fram och tillbaka, roterar det slöa rakbladet över slipy-
tor, och – simsalabim – så blir det som nytt igen. Med 
dess hjälp kan man hålla nere sin rakbladsbudget på ett 
miljövänligt sätt. Genialt!

Stugans rabatter.
Trädgårdssällskapet ser 
som vanligt till att plan-
tor och buskar prun-
kar i sportstugeträdgår-
den under sommaren. 
Ungdomslaget sköter om 
gräsmattan, grusgången 
och buskarna vid staketet 
så att allt ser prydligt ut. 
Stugan tackar så mycket!

Öppet hus.
Stugägareföreningen 
inbjuder till sedvanligt 
firande på midsommar-
afton fredagen den 23 
juni. Då blir det Öppet 
hus i stugan, liksom på 
Årstadagen lördagen den 
15 juli.

En levande bild av sommarnöjet för 85 år sedan
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Årsta Havsbads Konst & Kulturförening arrangerar 
Höstmarknad lördagen den 2 september kl 10-14 i 
anslutning till Årstastugan, och det är ambitionen att 
hålla öppet då programmet pågår.

Alltså: öppet hus den 23/6, 15/7 och 2/9.
I övrigt visas stugan efter överenskommelse med 
undertecknade stugvärdar. Kanske får du några gäster 
under sommaren, som du vill bjuda på något utöver 
grillning, bad och promenad? Ring oss så kommer vi 
överens om dag och tid, så får dina gäster något extra 
att berätta när de kommer hem igen. 

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

Gun Carlborg, telefon 0739-07 06 88.

NÄR VAD VAR TYP AV FORDON ELLER AKTIVITET

Vecka 16–17 Båtutbildning Hårsfjärden och kringliggande skärgård Båtar och färjor

Vecka 19–20 Chefen för Fjärde sjöstrids-
flottiljens ubåtsjaktövning

Hårsfjärden och kringliggande skärgård Fartyg, båtar och helikoptrar

Vecka 22–23 Båtutbildning Hårsfjärden och kringliggande skärgård Båtar och färjor

Vecka 32 AK- 4 mästerskap Skjutbanorna på Berga Skytte

Vecka 34 Marin femkamp Berga Idrottsgrenar

Vecka 37–39 Försvarsmaktsövning 17 Övningen genomförs runtom i landet och kommer 
involvera området kring Hårsfjärden och Berga.

Fartyg, båtar, helikoptrar, flygplan, 
hjulfordon, bandfordon et cetera.

Vi kommer att arrangera Marinens dag den 2 september och vi kommer komma ut med särskild information kring detta.

AMFIBIEREGEMENTET INFORMERAR OM 
KOMMANDE AKTIVITETER
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Fors avloppsreningsverk (ARV)
Kommunens VA-arbete i Årsta Havsbad planeras 
bli klart i år. Spillvattnet skall pumpas till Fors ARV. 
Kommunen kommer att lämna in en ansökan om till-
stånd att bygga ut Fors till att kunna hantera 37 000 
anslutna. Förhoppningen är att skicka in ansökan 
till hösten 2017. Beslut förmodas tas i Länsstyrelsen/
Miljöprövningsdelegationen våren 2018. Tidplanen 
är att anläggningen skall tas i drift år 2023. Tre förslag 
diskuterades:
1   Att göra Fors till en pumpstation med överföring till 

Henriksdals reningsverk.
2   En anläggning med aktivt slam.
3   En anläggning kallad ”Organica” med renande 

 växter i växthus.

Valet blev aktivt slam vilket också är den metod som 
används idag och som kan beskrivas på nedanstående sätt.

Aktivt slam är den vanligast förekommande meto-
den för biologisk rening av avloppsvatten. Avsikten 
med processen är att med hjälp av mikroorganismer 
bryta ner och minska mängden organiskt material i det 
inkommande avloppsvattnet.

Biologisk rening av avloppsvatten liknar den natur-
liga rening som sker i ett vattendrag.  Nedbrytningen 
av avfallet (det organiska materialet) går dock mycket 
fortare i reningsverket eftersom man där kan upprätt-
hålla en hög halt av nedbrytande mikroorganismer, 
så kallat aktivt slam, samtidigt som man blåser in luft 
som tillför syre. Det aktiva slammet som består av bak-
terier och encelliga djur, används i reningsverkets luft-
ningsbassänger. Aktivslam-processer är syrekrävande.

Vad händer med slammet efter genomgången 
behandling?
Slammet ska så långt som möjligt återföras till jord-
bruksmark som växtnäring. För att säkerställa en bra 
kvalitet på detta slam har Fors ARV certifierat sitt 
slam enligt ett system Revaq. De bedriver ett aktivt 
uppströmsarbete (alltså innan det ankommer Fors) 
med syftet att minska flödet av farliga ämnen till 
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring 

samt att hantera riskerna på vägen dit.
Renare avloppsvatten till reningsverket 
är en förutsättning för ett hållbart sam-
hälle. Detta arbete är en miljöinveste-
ring. Med renare avloppsvatten får vi 
renare sjöar, vattendrag och hav – och 
bättre förutsättningar för kretslopp av 
näringsämnen i slammet. 

Revaq startade år 2002 och 
drivs idag av Svenskt Vatten, LRF, 
Livsmedelsföretagen och Svensk 
Dagligvaruhandel. Svenskt Vatten är 
ensam ägare till systemet.

Idag tar RagnSells som underleve-
rantör emot och distribuerar slam till 

jordbruk och intresserade gårdar. Man 
levererar c:a 80 000 ton slam, varav c:a 
1 400 ton/år från Fors. RagnSells upp-
lever också att det går lättare och lätt-
are att hitta avsättning för slammet. 
Den osäkerhet som kan finnas då det 
gäller slammets kvalitet upplever man 
i huvudsak härrör från en oro hos kon-
sumenten. Detta kan i sin tur med-
föra att jordbrukaren inte är helt säker 
på att kunna avyttra sin spannmål. Ett 
faktum är ju dock att den allra största 
delen av läkemedelsresterna följer med 
ut i avloppsvattnet och alltså inte åter-
finns i slammet.

Kommande krav
Kraven på certifieringen höjs successivt 
och tuffare gränsvärden införs efter-
hand, t ex för tungmetaller som kvick-
silver och kadmium. Även halten av 
kväve i utgående renat vatten kommer 
att sänkas, kanske till hälften av nuva-
rande gränsvärde.

För Miljögruppen  
Bertil Lindborg och Göran Johansson

MILJÖGRUPPEN
ÅRSTA HAVSBAD
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Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

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

Sekreterare Gunilla Ladberg Östra parkvägen 2  08-767 61 18, 08-550 34 036

Ledamot Carsten Palmaer Utsiktsvägen 10 073-340 1958

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

Sommarstad – det innebär att både kulturmil-
jön och naturmiljön ska bevaras. Vår förening 
arbetar för att Årsta Havsbad ska fortsätta att 
vara ett sommarstugeområde och inte omvand-
las till ett mini-villasamhälle.
Årsta Havsbad är ett unikt område, både till sin till-
komsthistoria och till sin nuvarande karaktär, med de 
smala vägarna, de små tomterna, de anspråkslösa stu-
gorna som smögs in mitt på tomten för att inte domi-
nera bilden. Naturen skulle ha huvudrollen med det 
kuperade landskapet och de stora karaktärsträden tall 
och björk.

De flesta är sommarboende
Vi arbetar för att den stora majoriteten sommarboen-
des intressen ska tas tillvara allt framgent. Det innebär 
bl.a. att tomterna och vägarna ska bevaras i nuvarande 
skick och att inga större komplementbyggnader ska 
kunna byggas på de små och tätt belägna tomterna.

De allra flesta i ÅH är sommarboende. Vi var-
ken vill eller kan hindra att ett antal av våra grannar 
har valt att bosätta sig permanent. Men vi tycker det 
är viktigt att majoritetens, d.v.s. de sommarboendes 
behov och önskemål beaktas.

Kommunen har börjat lyssna
I början var det svårt att få gehör hos kommunen för 
sommarboendes synpunkter. Glädjande är nu att vi 
bl.a. fått igenom att vattnet ska kunna stängas av på 
hösten. Vi tror också att vi bidragit till att kommunen 
fått upp ögonen för vårt områdes unika karaktär. Detta 
syns i detaljplanen, bland annat i begränsade byggrätter 
till 70 kvm, att takvinkeln ska vara flack och att man 
inte får ändra hur som helst på sin tomt. Kommunen 
har också undantagit Årsta Havsbad från det allmänna 
tillståndet att sätta upp ”Attefallshus” på 25 kvm.

Vi deltar nu regelbundet i möten med kommunen 
kring VA-utbyggnaden. På vår hemsida informerar vi 
våra medlemmar om fakta ifråga om VA, bland annat 
om kostnader för olika alternativ.

Vissa medlemmar i samfälligheten trycker på kom-
munen för att bland annat få större byggrätter och 
större möjligheter att ändra på tomterna utan hänsyn 
till området som helhet. Vi vill istället att sommar-
stadens unika kulturmiljö ska bevaras. Därför menar 
vi att vi behövs för att fortsätta föra de sommarboen-
des talan. Vi ser också gärna att Torget återställs till sitt 
ursprungliga utseende.

Välkommen som medlem!
Vi vill att vår förening talar för den stora majoriteten 
i Årsta Havsbad. Ju fler medlemmar vi är, desto mer 
hänsyn tas till våra synpunkter. Så vill du värna om 
sommarstaden, gå med i vår förening!

Välkommen till vårt årsmöte i Föreningsgården  
söndag 30 juli 2017 kl. 15.00!
OBS! Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift, 
detta för att slippa tidskrävande administration.Vi 
samlar in frivilliga bidrag till våra utgifter på våra möten.

Karin Marcus, ordförande

Foto: Lars-Otto Frick
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MED LAPP FRÅN HANDLARNS TRAPP
Kön en sommarlördag kunde vara så lång att mamma 
skickade mig till affären för att hämta en nummerlapp. 
Jag fick inte glömma att samtidigt se efter vilket num-
mer som gick just då. Och jag fick inte tappa min pap-
perslapp på vägen.

När jag kom hem med lappen, räknade hon de mel-
lanliggande numren, och kalkylerade ungefär vid vil-
ken tidpunkt det var dags att gå till affären. 

På så sätt sparades onyttig tid på handlarns trapp. 
Men förlorades social samvaro med andra köande. 
Mamma tog igen den förlusten senare, när hon väl 
hade handlat allt till helgen.

Cederbergs Livs i Årsta Havsbad låg mitt emot 
korsningen Årsta Havsbadsvägen/Simmarstigen.

Affären var länge öppen året runt, för att betjäna 
bofasta i Årsta Havsbad och på öarna i närheten.

På 1950-talet var kommersen livlig sommar-
tid, men öppettiderna var begränsade, inget kvälls- 
eller söndagsöppet. Få hade bil, så de flesta hand-
lade lokalt på nära håll i Årsta Havsbad. Köerna var 
därför ofta långa, trots konkurrensen från tre lokala 
Konsumbutiker samt charkuteriaffären, bageriet och 
grönsaksstånden på torget, och försäljningen av färsk 
fisk vid Årsta brygga.

Affärsverksamheten upphörde 1968, varpå byggna-
den var privatbostad för Elizabet och Birger Sjögren 
med barn fram till 1985, då den revs och ersattes av en 
modern villa. Richard Roosvall 

Du har tappat ditt ord och din papperslapp,
du barfotabarn i livet
Så sitter du åter på handlarns trapp
och gråter så övergivet. 

Vad var det för ord - var det långt eller kort,
var det väl eller illa skrivet?
Tänk efter nu - förrn vi föser dej bort,
du barfotabarn i livet.

ur Nils Ferlins Barfotabarn 1933
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ÅHS ordförande Marianne lämnar här 
över en blomma vid öppningsdagen till 
butiksinnehavaren Peter och önskar 
lycka till med butiken.

Nu har HANDLAR’N kommit till vårt torg och har 
öppet mellan 8.00 och 20.00 varje dag.
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Tack till ÅHB-BYGG AB, Bernt 
Andersson, Krister Lindén och 
Conny Andersson.

Under vintern har föreningsgården blivit utbyggd 
och fått ett helt nytt kök med diskmaskin men fram-
förallt en vattentoalett, som vi alla väntat länge på!
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I februari öppnades den lilla  
butiken vid Torget,  

”Årstafruns diversehandel”.

Vid disken möts vi av Lisa Holm, Yvonne och Janne 
Malmström samt Janne Holm.

Här är Årsta Havsbads flitige fotograf Gerd Johansson 
fångad på bild med Yvonne och Janne Malmström på 
öppningsdagen.

Även påskkärringen har hittat till Årstafruns diverse-
handel. Undrar vad hon köpte?

Det är Lisa och Janne Holm samt Yvonne och Janne 
Malmström, som slitit hårt för att få till detta positiva 
inslag i torgbilden. Resultatet blev fantastiskt! Kunder 
kommer från när och fjärran och det finns något för 
alla att köpa. Bara att gå in i butiken är en upplevelse.



Årsta Havsbad
VAD HÄNDER I

26

ÄNTLIGEN!

Efter flera års enträgen kamp och uppvaktningar 
till kommunen och Trafikverket har nu en vänlig själ 
på kommunen satt upp en vägskylt med text ”Årsta 
Havsbadsv.”, där vägen börjar vid Berga bro.

TACK säger Marianne Rocklind, som inte gav upp när 
kommunen och Trafikverket skyllde på varandra vems 
ansvar det var.

Nytt staket runt 
grusbanan.
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VA-arbetet I Årsta havsbad pågår och är beräk-
nat att vara klart i slutet av augusti. Observera 
att detta är en uppskattad tid för när samt-
liga fastighetsägare ska ha möjlighet att kunna 
koppla ihop sina VA-ledningar med kommu-
nens VA-ledningar. 
Antalet fastigheter som är driftsatta i Årsta havsbad 
är 217 stycken av 836.  I område K är ledningsnätet 
klart och vi väntar på svar på vattenprover för detta 
område. Om vattenproverna är godkända kan områ-
det driftsättas. Innan kommunen kan koppla in vat-
ten och avlopp till fastigheterna är det en del adminis-
trativt arbete som måste göras. De berörda fastighets-
ägarna kommer att få ett brev med information om 
detta samt besked om kostnad för anläggningsavgif-
ten. I brev kommer det även att finnas en faktura för 
anslutningsavgiften. 

Hur kommer arbetet att fortgå i sommar? Arbete 
med förläggning av VA pågår i det sista området. Inget 
arbete kommer att ske under vecka 28-31. 

När återställs staket? Kommunen har börjat med 
arbete att återställa staket som har skadats. De fastig-
hetsägare som sagt att de vill ha hjälp med återställ-
ningen kommer att kontaktas av kommunens byggle-
dare för att bestämma tid för genomgång av arbetet.  

När får fastighetsägarna LTA-bidraget? För att få 
bidraget ska fakturan för anläggningsavgiften vara 
betald och fastighetsägarens VA-anläggning ska vara 
driftsatt. Bidraget skickas till det konto som fastig-
hetsägaren har uppgett på LTA-bidragsblanketten, 
som medföljer brevet med fakturan för 
anläggningsavgiften. 

Var finns information om projektet? När vi har ny 
information om arbetet kommer vi att lägga upp det på 
hemsidan. För information om projektet, vad du som 
fastighetsägare behöver göra för att få kommunalt vatten 
och avlopp, information om avgifter och kommunala 
lån mm se vår hemsida www.haninge.se/arstahavsbad

Ni kommer i kontakt med oss via mejladressen: 
arstahavsbad@haninge.se eller via telefonnummer 
08-606 82 06.

HANINGE KOMMUN INFORMERAR  
OM VA I ÅRSTA HAVSBAD

HUMORISTISK HÄLSNING  
FRÅN OKÄND PROFET

På en plankstump, som återfanns 1991 bakom en 
panel vid ombyggnad inför öppnandet av sommar-
postkontoret i Årsta havsbad, kan man läsa följande 
gåtfulla text:

"Torsdagen den 19/5 1949 uppsattes denna sockel 
av profeten Bengt Pettersson från Österhaninge. Den 
energiske Lennart Larsson måste övervaka arbetet enär 
stor fuskrisk förelåg."

Vem profeten Pettersson och den energiske Larsson 
var är okänt. Likaså om energiske Larsson någonsin 
ertappade profeten Pettersson med byggfusk. Om de 
känner igen sig, kanske de vill höra av sig.

Plankstumpen fanns en tid uppsatt på väggen i 

expeditionen på torget, men är tyvärr försvunnen. 
Kanske någon vet var den finns och kan återställa den?

Sommarpostkontoret var beläget där den lilla antik-
butiken nu finns, och var i drift sommartid fram till 

1991. Där fanns en riktig levande och mycket vänlig 
postfröken, komplett med stämplar och frimärken och 
nittio stycken postboxar. Utanför köade tidvis en lång 
rad av adressater som väntade på brev och tidningar.

Innan tiden som postkontor var lokalen platsen för 
en bensinmack av märket Nafta, och efter posttiden 
var den först en brödbutik, och sedan en åretruntlä-
genhet. Ändamålen skiftar under åren.

Richard Roosvall 
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Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

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

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

Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom

El, VVS, Platt och Plåt

Vakna upp i jordbrukslandskap med intilliggande golfbanor i lugn och 
behaglig miljö. 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

·  5 st. 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
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Vi utför alla typer av bygg- 
och anläggningsarbeten samt 

samarbetar med duktiga 
underentreprenörer.

Rangstavägen 21 148 97 SORUNDA byggpartner@telia.com

F-SKATT & FÖRETAGSFÖRSÄKRING FINNS FÖR DIN SÄKERHET.

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

Foto: Åsa Andersson
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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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ÅHKK – STYRELSEN 2017
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28
Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Birgitta ”Bia” Svanbäck
Ledamot Kickie Bäck
För mer information se: konstkultur.wordpress.com 
Kontakt: arstakonst@gmail.com

Konst & Kulturföreningen vill främja, utveckla 
och sprida glädje, konst och kultur i Årsta 
Havsbad.
Vi anordnar intressanta och roliga aktiviteter och hål-
ler fortfarande medlemsavgiften väldigt låg, endast 
100 kr/år.  Är du ännu inte medlem kanske det kan 
vara dags nu! 

Medlemsavgiften betalar du in till bank-
giro 512-3419, ange namn och e-postadress eller 
telefonnummer. 

Följ oss på Facebook: Årsta Havsbads Konst 
och Kulturförening och läs mer på hemsidan 
www.konstkultur.wordpress.com

Aktiviteter sommar och tidig höst 2017
Vid deadline för Havsbladet är datum/tid och plats 
inte helt klara för några av våra aktiviteter. Håll utkik 
på vår hemsida och anslagstavlorna i Årsta Havsbad.

• Måla på stenar torsdag 15 juni kl 13-16. Vi målar 
motiv på stenar med akrylfärg. Kostnad 100 kr, mål-
ningsmaterial och fika ingår. Medtag egna stenar. 
Plats: Hos Bia Svanbäck, Arkitektvägen 32.

• Årsmöte torsdag 29 juni kl 18-19.30. Plats: ÅHs 
föreningsgård. 

• Konstfrossa lördag 8 juli kl 11-15. Konstnärer och 
konsthantverkare ställer ut sina alster. Platsavgift 
100 kr medlem, 250 kr icke medlem.

• Betonggjutningskurs datum ej klart. 
Fortsättningskurs samt demonstration av målnings-
teknik på betong. För dig som inte gjutit tidigare 
finns det möjlighet att lära sig grunderna. Kostnad 
350 kr, material och fika ingår. Plats: Hos kursledare 
Eva Carlsson, Lotsvägen 3. I samverkan med ÅHs 
Trädgårdssällskap.

• Luffarslöjd datum ej klart. Kallas även trådslöjd, 
trådarbete eller trådtjack, Vi formar olika dimensioner 
av metalltråd till fina alster. Kostnad 300 kr, material 

och fika ingår. Kursledare: Åsa Sandh. Plats: Hos 
Susann Fält, Typografstigen 6.
 
• Smyckestillverkning datum ej klart. Vi lär oss till-
verka smycken av pärlor och läder. Kostnad 350 kr, 
material och fika ingår. Kursledare: Eva Carlsson. 
Plats: Vita Huset på höjden, Årsta Havsbadsvägen 13.

• Örtsalvetillverkning, onsdag 9 augusti kl 13. 
Kostnad 50 kr medlem, 100 kr övriga. Fika 20 kr. 
Kursledare: Lotta Helsdotter. Plats: ÅHs förenings-
gård. I samverkan med ÅHs Trädgårdssällskap.

• Kyrksafari, fredag 11 augusti kl 10-14 ca. 
Kostnadsfri guidning med start kl 10.00 i 
Österhaninge kyrka. Vidare till Sorunda kyrka och 
Ösmo kyrka med avslut i Ösmo plantshop med buffé 
till självkostnadspris. Samåkning ordnas vid behov. 
Guide: Irene Kimanius.

• Tovningskurs lördag 12 augusti kl 12-16. Vi tovar 
tofflor av ull. Kostnad 350 kr, material och fika ingår. 
Kursledare: Renée Blomstedt. Plats: Hos Kickie Bäck, 
Skogsråstigen 3. 

• Höstmarknad lördag 2 september kl 11-15.  
Plats: Torget. I samverkan med Museistugan. 
Platsavgift 100 kr medlem, 250 kr icke medlem.

Du anmäler dig till våra kurser och aktiviteter på 
arstakonst@gmail.com
Först till kvarn gäller, begränsat antal deltagare.
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OMAX SCHAKT & BYGG AB

Jag jobbar med att 
gräva och installera LTA-
anläggningar för kommunalt 
v/a från gatan till huset, 
även som totalentreprenad 
för el, rör, ombyggnation 
och renovering.

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

070-577 39 68
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Välkomna till vår VATTENFEST lördagen den  
2 september på Dansbanan.
I år är äntligen vårt efterlängtade vintervatten klart. 
I höst stängs sommarvattnet av för sista gången och går 
till historien. Detta resultat har vi arbetat hårt för att 
uppnå ända sedan vi bildades och många av oss ända 
sedan tidigt 1980tal. Det har varit många möten och 
uppvaktningar men vi har haft utvecklingen på vår sida!
SÅ DET HÄR MÅSTE FIRAS! Och det tänker vi 
göra rejält på Villaägarnas dag den 2 september som 
sker samma dag som årets höstmarknad i området. 
Det blir musik och hurrarrop och serve-
ringar. Vi återkommer med en detaljerad 
inbjudan i sommar. Nu ser vi hur det 
nya vattnet leder till ett förändrat Årsta 
Havsbad. Många passar på att bygga 
nytt. Nya fina hus skjuter upp på tom-
terna. Allt fler flyttar ut permanent till 
Årsta Havsbad som därigenom blir ett 
levande samhälle året runt. Och det vi 
ser nu är bara början på en ny blomst-
ringstid i Årsta Havsbad.

Nytt område kan komplettera Årsta Havsbad.
I Haninges översiktsplan utreds nu byggandet av ett 
nytt kustnära bostadsområde i skogsområdet mellan 
Stymningeviken (Koviken) och Haninge Strands golf-
bana. Det ska utformas så att det kan garantera både 
förbättrad service, kommersiellt och socialt, och god 
kollektivtrafik. Ett område som innebär ökad när-
service och en god kollektivtrafik skulle vara viktigt för 
oss, särskilt som många av oss här kommer att bo per-
manent i Årsta Havsbad.

Så vill vi att området närmast Årsta Brygga utformas.
Vi kommer att föreslå Skärgårdsstiftelsen och Haninge 
kommun att den närmaste omgivningen vid bryg-
gan planeras så att den ger ökat liv åt platsen och mer 
service åt resenärerna vilken även kan utnyttjas av oss 
som bor i området. Vi är positiva till den väntsal med 
kiosk som planeras på skärgårdsstiftelsens tomt på 
den plats där grill- och glasskiosken ligger idag. Ännu 
bättre vore en restaurang. Vi vill även att den nya pla-
nen ger möjlighet till försäljning och/eller service i 
några mindre bodar (gärna röda typiska skärgårdsbo-
dar) nära bryggan. En mindre lekplats vore också bra 
eftersom en del av de väntande är barn.

Så får Du kontakt med oss.
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är 
till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till ord-
förande: ingwar@arstahavsbad.org. Hela vår styrelse 
blev omvald på vårt årsmöte. Ordförande är även i år 
Ingwar Åhman-Eklund, mobil 073-424 6930. Besök 
gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell 
information om styrelsens sammansättning med mera 
eller vår sida på FACEBOOK där du kan föra en aktu-

ell dialog med vår styrelse och andra medlemmar, 
ställa frågor och komma med synpunkter. En 

snabb väg till tydlig kontakt!

Bli medlem i vår förening.
Betala din medlemsavgift till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. 
Det är viktigt att du anger kod 1330 
och att du lämnar namn, mail, telefon 
och fullständig adress. OBS! Om du inte 

anger koden kan man inte se att peng-
arna avser medlemskap till just vår förening! 

Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 
kr. Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på 

vår hemsida. Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. 
Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas 
ABC-region. Då kommer du till ett formulär som du 
kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på posten.

Vi ses snart … i sommar.
Du kommer att kunna möta oss personligen på flera 
olika sätt i sommar. Genom information på områ-
dets anslagstavlor och på ett medlemsmöte med 
ett angeläget föredrag. Vi kommer också att infor-
mera under Årstadagen, lördagen den 9 juli och 
på VATTENFESTEN vid Villaägarnas dag vid 
Dansbanan lördagen den 2 september.

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD! 
Läs Fastighetsägareföreningens hemsida 

www.arstahavsbad.org
och vår facebookgrupp för att få fakta, 

inspiration och argument.

Vi ses i Årsta Havsbad! Styrelsen

I ÅR BLIR VÅRT NYA KOMMUNALA VA ÄNTLIGEN KLART! SISTA SOMMAREN MED SOMMARVATTEN!
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✞ Sigvard Lindström
Sigvard Lindström har gått bort.
Den 10 mars i år avled Sigvard Lindström på 
Dalens sjukhus i en ålder av 87 år.

Sigvard var en mycket erfaren journalist, som 
arbetade på Aftonbladet i drygt fyrtio år fram till 
pensioneringen. 

Sigvard Lindström hyrde under ett antal år en av 
lägenheterna på torget. Med gröna fingrar fick han 
blomster och buskar att prunka i den lilla trädgår-
den. Vintertid tog han sig ofta ett bad, förutsatt att 
temperaturen inte översteg 4 plusgrader.

Han prydde den lilla sommarbostaden med 
häftiga bilder på de vildaste djur han mött under 
sina strapatsrika resor till fjärran kontinenter. I 
Venezuela tog han blodtörstiga pirayor på metspö, 
och tjusade de rysligaste giftormarna.

Sigvard medverkade ofta i Årsta Havsbladet. 
Hans reportage och kåserier var underfundiga och 
humoristiska, som ibland beskrev katten Rymmar-
Nisses äventyr. Det märktes att författaren var en 
driven journalist och en fantasifull stilist.

För mig, som var amatör-redaktör för 
Havsbladet, var det en stor ära att samarbeta med 
Sigvard.

Efter att ha fångat några pirayor på metspö, låter han 
sig omslingras av denna rysliga orm.

ATT HA HUND
Som hundägare berörs du av djurskyddslagen och 
av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgiv-
ningen. Det gäller bland annat miljöbalken, lagen om 
tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen.

Du är som hundägare skyldig att hålla din hund 
så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra 
människor. Det innebär bland annat att du inte får låta 
hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs.

Miljöbalken
Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och 
miljön negativt. I miljöbalkens förordning 1998:899 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det 
bl.a. att ”husdjur och andra djur som hålls i fången-
skap ska förvaras och skötas så att olägenhet för män-
niskors hälsa inte uppkommer”. 

Det innebär t.ex.
• att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
•  att hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor 

eller planterade gräsmattor och dylikt.

Miljöbalken gäller för alla. Miljöbalken innehåller 
allmänna hänsynsregler som gäller både för enskilda 
människor och för de som utövar någon form av verk-
samhet, t.ex. kennel. Här kan du se några av de all-
männa hänsynsreglerna:

Kunskapskravet
Du som har hund ska skaffa dig den kunskap som 
behövs för att skydda miljö och människors hälsa 
mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäl-
ler ihållande kan det t.ex. bero på att den inte mår bra 
eller att den är understimulerad. Därför behöver behö-
ver du veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.

Försiktighetsprincipen
Redan risken för att något kan medföra störningar är 
tillräckligt för att du ska göra vad som går för att för-
hindra störningen. Detta innebär att du ska minimera 
risker för störningar, t.ex. ur vattenskydds- och buller-
synpunkt (skall). Fråga dina grannar om din hund står 
och skäller när du inte är hemma!

Jag – vi alla – saknar dig Sigvard. Skriv oss några 
rader från din molntapp!

Richard Roosvall 
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NCS I EKEBY AB 
Gräver för anslutning av kommunalt vat-
ten och avlopp, delen som sträcker sig från 
tomtgränsen och in till huset.

Litet familjeföretag, så den du pratar med 
är även den som utför jobbet.

Vi är även utbildade inom stenspräckning, 
så om vi stöter på berg är det inga pro-
blem.

Vi utför givetvis även andra uppdrag inom 
både mark & bygg, mest dräneringar. Är 
certifierade av Isodrän AB (Isocert 2).

Vi har F-skattsedel och är ansvars-
försäkrade till ett värde av 10 miljoner.

Hör gärna av er om ni har några frågor, 
önskemål om offert eller vill ha ett möte.

Kontakt: 
Micke Nilsson  076-904 64 64
Viktoria Borgström  076-777 07 77
info@ncsconstruction.se
ncs@telia.com
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GRANNSAMVERKAN
Grannsamverkan är old school så det räcker 
och bli över. Grannar som ser till varandra och 
blåser i visslan om de ser något som verkar 
skumt. Det handlar om grannsamverkan, meto-
den som föddes i USA på 70-talet och som har 
använts i Sverige sedan mitten av 80-talet för att 
minska brottsligheten Det är en effektiv metod. 
Enligt aktuella siffror från Brottsförebyggande 
Rådet (BRÅ) sjunker brottsligheten med 
i snitt 26 procent i områden där det drivs 
grannsamverkanprojekt.

Checklista inför semester  
– 16 punkter som ökar säkerheten
• Varsko grannar
• Be någon tömma brevlådan
• Ställ om eller pausa tidningsprenumerationer
• Anlita någon att klippa gräset eller se till 

robotgräsklipparen
• Be någon vattna blommor eller skaffa annan lösning
• Sätt lampor på automatik
• Dra ur kontakter till tv och andra elektriska apparater
• Stäng av vatten
• Säkra dörrar och fönster
• Undvik att ha värdefulla saker synliga
• Förvara trädgårdsredskap i låst förråd
• Flytta kristallglasen
• Installera ett uppkopplat larm
• Märk värdesaker med DNA
• Dokumentera ditt hem
• Töm kylen och soporna

Nattvandring
Bli nattvandrare, ungdomar som vistas ute på helg-
kvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring 
sig. Nattvandring finns där ungdomarna är, fullt syn-
liga och tillgängliga på gator och torg. Tanken är att 
skapa förtroende och trygghet genom att ställa upp 
för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om 
att lyssna, medla, plåstra om eller påkalla hjälp om det 
skulle behövas. Även ungdomar som normalt har det 
tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situa-
tioner där de behöver stöd. Andra kanske helt saknar 
trygga vuxna i sin tillvaro. Sammantaget leder din när-
varo till ett tryggare miljö där våld, skadegörelse, alko-
hol och narkotikaanvändning minskar.

Gannsamverkan/Nattvandring Årsta Havsbad

Cathrin Johansson

08 500 349 55, 070 321 50 26, mailcathrin@gmail.com
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STYRELSEN 2017
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg astrid-kristina100@hotmail.com 070-836 63 00
Sekreterare Michael Johansson micjoh5555@gmail.com 0735-11 25 55
Vice ordförande och kassör Mattias Lindmark lindmarkmattias0@gmail.com 0735-40 08 08
Ledamot Maja Sandberg majasandberg@hotmail.com 0707-726 28 24
Ledamot Maine Grönqvist
Ledamot Irene Sandberg 0707-55 87 88
Ledamot Nina Sandberg 070-791 28 81
Ledamot Maja Sandberg
Suppleanter Mikel Welin
Suppleanter Madeleine Rosell maddeluttan56@hotmail.com 070-782 56 89

SOMMARPROGRAM 2017
Vårt program startade redan Valborgsmässoaftonen, 
där vi som vanligt firade in våren med körsång och 
majbrasa nere vid lilla stranden. 

MIDSOMMAR
Torsdagen den 22/6 kl 19:00 på dansbanan
Kom och hjälp oss att klä midsommarstången.
Ta med så många vackra blommor som ni kan så vår 
midsommarstång blir riktigt fin. Alla barn som hjälper 
till får saft och kaka.

Midsommarafton fredagen den 23/6 11:00 – 14:00  
på dansbanan
Vi samlas på Torget kl 11.00 för gemensam vandring 
ner till dansbanan med Söderringens folkdansare och 
med årets fanbärare i täten. 

Nere på festplatsen finns bunkrarna och cafét 
öppna med försäljning av korv, fika, lotterier, fisk-
damm, ballonger, sockervadd, popcorn, choklad-
hjul mm. Dans och lek kring stången 11:00, 12:00 
och 13:00. Midsommarfesten fortsätter med dans till 
orkester på dansbanan från 20:00 till 23.00.

Inskrivning till simskolan  
söndagen den 25/6 kl 12.00 i Föreningsgården
Simskolan anordnas precis som föregående år i samar-
bete med Södertörns Simsällskap. Simlärare kommer 
att finnas på plats under inskrivningen för frågor och 
dem kommer även hjälpa till så att man hamnar i rätt 
klass. Simskolan kommer att pågå under två perioder,  
period 1 under veckor 28 & 29 och period 2 under 

veckor 30 & 31. OBS! Endast kontant betalning och 
gärna jämna pengar.

Nissepokalen 30/6 – 1/7 på Årstavallen
Årsta Havsbads egna fotbollsturnering. 
Ansvarig är och anmälan sker till Hans Erkendal 
hans.erkendal@advania.se

Årstadagen 15/7 kl 9:00 – 13:00 & 17:00 Plats: 
Dansbanan & Stranden
Insläpp till loppmarknaden början 8:00. Föreningar 
i Årsta havsbad kan reservera plats. Loppmarknaden 
startar för besökare 9:00. Alla bunkrar och cafét är 
öppna. Dragning av Årtsalotten sker 13:00.

OBS! Det är ej tillåtet att sälja kaffe, mat eller dryck 
under loppisen! Klockan 17:00 startar picknick på 
stranden med musikquiz och sedvanlig stövelkastning.

Barnens Dag & Simskoleavslutning 5/8  
kl 11:00 – 15:00 på Dansbanan
Håll utkik för mer information på anslagstavlan, hem-
sidan och Facebooksidan för mer information.

Boule på fotbollsplan Idrottsvägen/Badvägen
Onsdagar: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7 och 26/7
Ansvariga: Curt och Claes Andersson

Hej Hoj 
Måndagar 6/7, 21/7 och 4/8 Ansvarig: Bo Linde

Tipspromenad för barn & vuxna
Tisdagar den 18/7 och 1/8 
Ansvariga: Familjen Lindqvist/Hållnissa
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Torsdag 22 jun 19.00 Lövning av majstången Dansbanan

Fredag 23 jun
11.00 Vi reser majstången,
20.00 Dans till Sandbergs Orkester 

Dansbanan

Lördag 24 jun

Söndag 25 jun 12.00 Inskrivning i simskolan Dansbanan

Måndag 26 jun

Tisdag 27 jun

Onsdag 28 jun 19.00 Boule Fotbollsplanen

Torsdag 29 jun

Fredag 30 jul Fotbollsturnering Nissepokalen Årstavallen

Lördag 1 jul Fotbollsturnering Nissepokalen Årstavallen

Söndag 2 jul

Måndag 3 jul

Tisdag 4 jul

Onsdag 5 jul 19.00 Boule Fotbollsplanen

Torsdag 6 jul 19.00 Hej hoj Torget

Fredag 7 jul

Lördag 8 jul

Söndag 9 jul

Måndag 10 jul

Tisdag 11 jul

Onsdag 12 jul 19.00 Boule Fotbollsplanen

Torsdag 13 jul

Fredag 14 jul

Lördag 15 jul Årstadagen

Söndag 16 jul

Måndag 17 jul 19.00 Hej hoj

Tisdag 18 jul 19.00 Tipspromenad

Onsdag 19 jul 19.00 Boule Fotbollsplanen

Torsdag 20 jul 19.00 Hej hoj Torget

Fredag 21 jul

Lördag 22 jul 11.00–15.00 Barnens dag Dansbanan

Söndag 23 jul 16.00 Allsång på stranden Dansbanan

Måndag 24 jul

Tisdag 25 jul

Onsdag 26 jul 19.00 Boule Fotbollsplanen

Torsdag 27 jul

Fredag 28 jul

Lördag 29 jul

Söndag 30 jul

Måndag 31 aug

Tisdag 1 aug 19.00 Tipspromenad

Onsdag 2 aug

Torsdag 3 aug Torget

Fredag 4 aug 19.00 Hej hoj

Lördag 5 aug Barnens Dag & Simskoleavslutning Dansbanan

Lördag 20 aug Sommaravsl. med kräftpicknick Dansbanan

Söndag 8 okt 13.00 Årsmöte Föreningsgården

Varmt välkomna på 
våra aktiviteter önskar 

vi i Årsta Havsbads 
Stugägareförenings styrelse!

Sommaravslutning med kräftpicknic lördagen 20/8 på 
dansbanan
Vi dukar upp på dansbanan med bord och bänkar. 
Packa din korg med kräftor och dryck. 
Håll utkik för mer information på anslagstavlan, hem-
sidan och Facebooksidan för mer information.

Årsmöte
Söndagen den 8/10 kl 13.00 i föreningsgården.

Vi efterlyser någon/några som kan ta hand om Årstamaran.
Tyvärr så kommer vi att få ställa in tävlingen om vi inte 
hittar någon som är intresserad. Du/ni som är intres-
serade har möjlighet att påverka evenemanget efter hur 
ni tycker det ska vara. Hör av er till Annette Nettan 
Lundhquist Sandberg 0708-366300

OBS! 
• Håll utkik för mer information om evenemangen på 
vår Facebooksida eller vår hemsida: www.ahstugagare-
forening.se
• Vid dåligt väder kan evenemangen helt eller del-
vis ställas in, detta utannonseras i så fall på vår 
Facebooksida.

Vi behöver funktionärer
Att hjälpa till någon timme på en aktivitet betyder inte 
att du sitter i möten eller deltar i något styrelsearbete.
Vi behöver hjälp med tex: att plocka fram till aktivi-
teter, bygga tält, sälja lotter, sälja korv, café, plocka 
bort och städa efter aktivitet. Anmäl dig till Annette 
Sandberg 0708366300 eller annette.sandberg@out-
look.com

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

Kontakt
Mail: info@ahstugagareforening.se
Hemsida: www.ahstugagareforening.se
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KARIN MARCUS LÄMNAR NU 
VALBEREDNINGEN EFTER 5 INTENSIVA ÅR.

En solig dag efter årets stämma bjöd jag hem Karin 
Marcus, som just valt att lämna valberedningen, för att 
höra hur dessa 5 år varit.

Karin valdes in vid stämman 2012 och blev snart 
sammankallande. Karin tog fasta på den motion 
som Cathrin Johansson skrev till stämman 2012 om 
riktlinjer för valberedningens arbete och att regler/
rutiner måste läggas upp och följas för att kunna 
rekrytera rätt till samfällighetens styrelse.

I sin tidigare profession som skolledare vet Karin 
vad regler och struktur betyder för ett lyckat resultat. 
Att planera och organisera och vara ute i god tid är ett 
måste i en valberedning. Något som också är viktigt 
i all föreningsverksamhet är kontinuitet, vilket Karin 
stått för envis som hon är men också ansvarstagande.

Karin, som är ordförande i  ” Föreningen Bevara 
sommarstaden” har god personkännedom och ett stort 
kontaktnät, vilket är till hjälp vid rekrytering. Hur har 
då dessa år varit?

Roliga säger Karin även om det varit ansvarsfullt. 
Vi har tagit fasta på grunden i Cathrins motion och 
gjort intervjuer med alla kandidater samt inhämtat 
referenser, vilket setts som positivt av de intervjuade 
som också då fått tillfälle att ställa frågor. 

Värdefullt för valberedningen har varit att ha flera 
medlemmar som suttit som ledamöter, ordförande och 
vice ordförande i samfällighetens styrelse och vet vad 
som krävs av ledamöterna. Alla i valberedningen har 
jobbat efter samma riktlinjer och tillfrågat styrelsens 
medlemmar vars period går ut om de vill fortsätta eller ej. 

Det har varit roligt att få utforma en arbetsordning 
tillsammans med erfarna medlemmar i valberedningen 
och kunna genomföra den säger Karin som 
tycker att de gjort ett gediget arbete, vilket känns 
tillfredsställande. Vi har haft en god dialog och givetvis 
råder tystnadsplikt.

Valberedningen har ju ansvar för styrelsens 
utformning och Karin ser styrelsens förslag med 
arbetsgrupper som ett första steg för medlemmar att 
hjälpa till.

Samarbetet mellan styrelsen och valberedningen 
har varit god under dessa år kan både Karin och 
jag intyga. Viktigt är att de tillfrågade har både 
kunskaper och intresse för de ansvarsområden som 
styrelsen har, att det finns föreningserfarenhet och god 
samarbetsförmåga samt förmåga att ta eget ansvar.

Även om Karin nu lämnar valberedningen så 
klappar hennes hjärta för Årsta Havsbad och hon 
kommer att sammanställa alla dokument som kan vara 
till nytta för det fortsatta arbetet i valberedningen.

Karin har sen barndomen längtat efter ett litet 
hus nära havet, då hennes finaste minnen är från 
Stockholms skärgård i familjens segelbåt. Först blev 
det ett hus på Kryssarstigen som fick Karins omsorg 
men nu njuter Karin av närheten till havet i sitt lilla 
hus tillsammans med Kjell, särbo sen 25 år tillbaka.

Tack Karin för alla timmar du lagt ner för Årsta 
Havsbads bästa!

Marianne Rocklind

Ordföranden Marianne Rocklind överlämnar en blomma  
till Karin som tack från styrelsen. Foto: Pia Mannerlind
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Välkomna till trädgårdsåret 2017! 
I år kommer vi att få lära oss om fjärilar och vad vi kan 
göra för att de ska trivas i våra trädgårdar. Vi kommer 
även att få lyssna på ett föredrag om permakulturod-
ling,  trädgårdsvandring och tillverka örtsalvor, se mer 
i programmet nedan. 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.

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

Alla aktiviteter kommer även att annonseras på 
anslagstavlorna i området. 

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

Trädgårdssäsongen 2017 
❀ Utflykt den 17 juni kl. 13 till Sune Trygg Handels 
trädgård som är specialiserad på pelargoner. Plats: 
Tornbergavägen 2 i Tungelsta. Vi träffas vid Torget för 
att transporta oss med egna bilar till trädgården. I mån 
av lediga platser kan den som inte har egen bil följa 
med, hör av er till någon av oss i styrelsen.

❀ Torsdagen den 6 juli kl. 12 samlas vi vid torget för 
att gå på en fjärilsvandring under ledning av Catarina 
Johansson. Hon kommer att berätta om fjärilar vi ser, 
vad man kan göra i sin trädgård för att de ska trivas 
genom att plantera växter de behöver för sin överlev-
nad och livscykel. Avgift för icke medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 15 juli kl. 9-13 (Årstadagen) säljer 
vi lotter vid dansbanan. Vi säljer även en del blommor 
och andra växter. Liksom förra året tar vi gärna emot 
växter för försäljning som ni annars skulle ha slängt, 
t.ex. sådana ni drivit upp men fått över eller plantor 
som gallrats bort från rabatten. Därigenom stödjer ni 
vår verksamhet.

❀ Betonggjutarkurs no. 3, kl. 13-16 Info om datum 
meddelas senare, se hemsidan. Fortsättningskurs samt 
demo av målningsteknik. Om du ej gått tidigare kurs 
i betonggjutning så finns möjlighet att lära sig grun-
derna. Max 8 pers. Kostnad 350kr, ingår material 

och fika. Plats: Evas 
trädgård,  Lotsv. 3 
i ÅH. Kursledare 
Eva Carlsson. 
Samarrangemang 
med Årsta 
Havsbads Konst & 
Kulturförening.

❀ Torsdagen den 20 
juli kl. 15. Gunilla 
Teofilusson berättar 
för oss om permakul-
tur i Catarinas träd-
gård, Östra Parkvägen 
7. Avgift för icke medlemmar: 40 kr. Kaffe med hem-
bakat (20 kr) kommer att finnas. 

❀ Lördagen den 5 augusti kl. 13 blir det trädgårds-
vandring i Eva Bäcks trädgård, Idrottsvägen 76. Avgift 
för icke medlemmar: 40 kr. Kaffe med hembakat (20 
kr) kommer att finnas. 

❀ Onsdagen den 9 augusti kl. 13-15 blir det en 
kurs om hur man kan tillverka örtsalvor. Plats: 
Föreningsgården. Avgift:50 kr för medlemmar och 100 
kr för icke medlemmar. Anmälan till Lotta Helsdotter 
(elva.johansson@hotmail.com) senast 6 augusti. Max 
deltagarantal 20 personer. Kaffe med hembakat (20 kr) 
kommer att finnas. Samarrangemang med Årsta 
Havsbads Konst & Kulturförening.

❀ Söndagen den 20 augusti kl. 14 äger vårt årsmöte 
rum i föreningsgården. Vi bjuder på kaffe och läsk 
med hembakat.

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

STYRELSEN 2017
Ordförande Lotta Helsdotter 076-059 34 45
Vice ordförande Johanna Teofilusson 072-363 27 44
Sekreterare Birger Sjögren 073-982 05 28
Kassör Catarina Johansson 070-612 44 45
Ledamot Lotta Forssman 076-122 30 91
Ledamot Kerstin Sporrong 08-500 34 021
Ledamot Maria Hallnér 08-500 34 580
Suppleant Bodil Dahlgren 070-386 53 63
Suppleant Anna-Stina Elfving 076-256 60 06
Suppleant Else Roeck Hansen 070-717 40 45
Suppleant Gunilla Johansson 070-759 95 14
Suppleant Emanuel Skoglund 072-311 51 73
Suppleant Lovisa Skoglund 070-409 07 78
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Bli medlem och få allt detta:
❀  6 nr av tidningen Hemträdgården med infor-

mation om det senaste inom trädgård
❀  Fri trädgårdsrådgivning per telefon om träd-

gårdsplanering och odling, erbjudanden om 
kurser

❀  Rabatter på resor, böcker, fröer och växter och 
även rabatt till mässan Nordiska Trädgårdar

Läs mer på Riksförbundet Svensk Trädgårds hem-
sida: www.tradgard.org
Du kan bli medlem i Trädgårds-sällskapet 
genom att girera in medlemsavgiften 300 kr till 
Riksförbundet Svensk Trädgård, plusgiro 1215-3 
och ange ditt namn, adress, e-postadress och Årsta 
Havsbads Trädgårdssällskap på talongen. Är du 
osäker så ring Lotta Helsdotter eller Birger Sjögren 
på telefon nedan.Pionvallmo, bild tagen vid vår trädgårdsutflykt 2016.

Blomförsäljning vid Årstadagen 2016.



KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

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

Hastigheter
Hastigheten är 40 km genom Årsta Havsbad 
utom vid Torget där det är 30 över sommaren. 
Glöm inte att det bara är 20 km i själva området. 
Akta våra barn – speciellt vid korsningar.

Sly, buskar och träd
Sly, buskar och träd är den enskilda fastighetsäga-
ren skyldig att hålla efter så inga grenar sticker ut 
genom staketet. Det ska vara fritt 4,5 meter upp i 
luften utmed staketet annars får vi ingen slamtöm-
ning eller latrintömning. De fastighetsägare som 
har häckar måste klippa ner dessa i korsningar till 
70 cm för att bilförare ska få fri sikt.

Lantbrevbäraren 
Lantbrevbäraren delar även fortsättningsvis ut post-

paket till boende i Årsta Havsbad. Nytt utlämningsställe 

är butiken ”Änglahimlen” i Västerhaninge C men vid 

hämtning av rekommenderade brev och försändelser 

med postförskott är det till ICA på Tungelstavägen man 

måste gå.

Vattensystemet 
Vårt sommarvattensystem kom-
mer att vara ansträngt denna 
sista sommar så var sparsam 
med vatten – ingen slangvattning 
av gräsmattor är tillåten.  
Vid problem ring Marianne på 
070-563 53 52.

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 mellan kl 18.00 och 19.00 

varje onsdag mellan den 14 juni och 9 augusti.

Anslagstavlor
Samfällighetens anslagstavlor i området sköts av sam-
fälligheten. 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
Eldning är endast tillåten vecko

rna 

15 och 16 på våren och 41, 42 på 
hösten enligt SMOHF. Totalt 
eldningsförbud råder övrig tid även 

förbud att elda i tunna.

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

Marianne Rocklind Ordförande 500 34 301  
070-563 53 52

marianne.rocklind@arsta-havsbad.se

Mark, park o torget samt vattenområden  
inkl. bryggor, underh-plan & VA-etableringen

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

Britt-Marie Bengtsson Sekreterare 070-299 24 52 britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se
Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster Christer Reich Kassör 070-581 17 66 christer.reich@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
Byggnader Kjell Grönquist Ledamot 070-750 51 25 kjell.gronquist@arsta-havsbad.se
Vägar, snöröjning och trappor Ingeman Bengtsson Suppleant 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Vattenprover av dricks- & badvatten Per Hållnissa Suppleant 070-339 31 07 per.hallnissa@arsta-havsbad.se 
Beställning av postboxar & brevlådor Lars Sjöholm Suppleant 070-710 57 84 lars.sjoholm@arsta-havsbad.se 
Ansvarig för samfällighetens elanläggningar Mikael Isaksson Suppleant 073-500 86 96 mikael.isaksson@arsta-havsbad.se


