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Årets stämma har precis avklarats och vi kan lägga 2018 
till handlingarna. Ett spännande år då vi varit många 
nya i styrelsen. Alla har arbetat hårt för att sätta sig in i 
sina ansvarsområden och uppdraget som styrelsemed-
lem. Som är ordförande kan jag inte säga annat att jag är 
både stolt och tacksam över det arbete samtliga lagt ner.

Den otroligt varma sommaren gjorde att trycket 
på våra stränder var högt, mycket högt. Men det med-
förde också att vi hade väldigt fina intäkter från våra 
betalparkeringar. Inom styrelsen hade säkerheten vid 
vår hopptornsbrygga diskuterats redan tidigare. Ett 
tillbud vid Flatenbadet under sommaren föranledde 
att styrelsen såg att vi behövde extern besiktning och 
bedömning av vår brygga. Efter 2 olika säkerhetsbe-
dömningar som båda dömde ut den befintliga hopp-
tornsbryggan beslöt styrelsen att byta den mot en ny. 
Tack vare ett enormt hårt arbete av Per Hållnissa fick 
vi det största bidraget Haninge kommun betalat ut! 
Den nya bryggan är nu på plats och vi hoppas givetvis 
på en lika fin sommar igen, om än med lite mer regn. 
Att Per även fått Sara Sjöström att vara ambassadör för 
bryggan kommer underlätta arbetet att söka sponsorer, 
vilket stämman biföll.

Vill Du eller Ditt företag sponsra bryggan kontak-
tar du Per, Jan Kårström eller undertecknad.

Våra stränder är ett återkommande diskussions-
ämne. Vi har alla ett gemensamt ansvar för vårt 
område och det är ytterst viktigt att vi alla säger ifrån 
om vi ser någon som eldar i badparken eller grillar på 
stränderna när det råder eldningsförbud.

2019 fyller vårt fina område 90 år. Det kommer 
såklart att firas ståndsmässigt med många arrange-
mang ledda av vårt eminenta föreningsutbud. 90 års 
historia innebär ju också att det finns en enorm mängd 
dokument. Ibland är det lite som att leta efter en nål i 
en höstack … Det finns därför ett mycket stort behov 
av att snarast inleda ett digitaliseringsprojekt. Detta är 
något vi inom styrelsen vare sig har tid eller kunskap 
att genomföra. Har du kompentens för att vara sty-
relsen behjälplig med struktur, tankar och idéer är du 
varmt välkommen att kontakta mig eller sekreterare 
Britt-Marie Bengtsson.

Med hopp om ytterligare en fin sommar (men kan-
ske inte lika varm).

Mattias

NÅGRA ORD FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Mattias Lindmark
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PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Tisdagen den 23 april 2019 Aulan i Åsö Gymnasium, Stockholm

Styrelsens ordförande Mattias Lindmark hälsade alla välkomna och öppnade 
stämman.

§ 1 Stämmans behöriga utlysande  
Då handlingarna innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive 
debiteringslängd skickades med post den 4 april 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 två justerare tillika rösträknare   
Kent Melander och Marianne Rocklind utsågs till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Godkännande av röstlängd   
Röstlängden godkändes genom 100 röstberättigade fastighetsägare, varav 6 
genom fullmakt. 

§ 6 Godkännande av dagordning   
Dagordningen godkändes.

§ 7 Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning   
gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna med rättelse på sidan 
7 under rubrik Löner och mötesersättningar, 4:e stycket ”som t ex dagvatten-
gruppen mfl” ska strykas. Även på sidan 6, under rubriken bryggor, andra 
stycket ska HSB ändras till HBS

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

§ 9 Ansvarsfrihet   
Mattias Lindmark gav en bakgrund till varför Gabriel Bartoletti valt att avge 
en egen revisionsberättelse.   
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av stämman för 2018.

§ 10 Framställan från styrelsen   
Styrelsens fråga till stämman är om man vill att styrelsen ska arbeta vidare 
med sponsringspaket för nya hoppbryggan med plaketter placerade på 
anslagstavla vid Torget och vid hoppbryggan vid Stora Badet.   
Bo Hellberg och Ingwar Åhman Eklund yrkar bifall till styrelsens förslag.   
Sten Nordell yrkar på ett tilläggsförslag att styrelsen ska återkomma med en 
policy/ramverktyg om hur samfälligheten ska hantera sponsring.   
Stämman biföll styrelsens förslag samt tilläggsyrkandet att till nästa års stämma 
återkomma med komplettering om att skapa ett ramverktyg för sponsring

§ 11 Motioner från medlemmarna  

 Motion nr 1   
Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den 23 april 2019, 
angående nyttjande av Samfällighetens fastighet kallat ”båtklubbens hus”  

 Styrelsen föreslår stämman att yrka bifall till motionen och att till stämman 
2020 inkomma med förslag om hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt 
föreningsliv.

 Styrelsens svar förtydligades på stämman med att samfälligheten med bidrag 
till ett aktivt föreningsliv menar att det gäller nyttjande av våra gemensamma 
fastigheter.

 Ett yrkande framfördes från Bosse Hellberg att man ska ta i beaktande 
anläggningsbeslutet samt att Båtklubben, Bastuverksamheten och 
Tennisklubben är verksamhetsområden inom samfälligheten.

 Ett yrkande framfördes från Ingwar Åhman Eklund att man ska ta i 
beaktande samfällighetslagen, ta hänsyn till tidigare överenskommelser samt 
även föra en dialog med andra föreningar i området.

 Stämman beslutade bifalla styrelsens svar på motionen med ovanstående 
kompletteringar: 

 Motion nr 2

 Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den 23 april 
2019, angående möjlighet att skaffa en förvaltare.

 Stämman 2018 gav styrelsen i uppdrag att utreda behovet/möjligheten av 
en förvaltare. 2018 var det första året då vi inte hade sommarvattnet att ta 
hänsyn till samt det första året på länge utan VA-frågor. Det är styrelsens 
uppfattning att ett års historik är för kort tid att grunda ett beslut om 
förvaltare på.

 Styrelsen föreslår stämman att hänvisa motionen till det beslut om utredning 
som togs 2018 och be styrelsen komma med förslag till stämman 2020 
Stämman biföll styrelsens förslag till beslut.   

 Motion nr 3

 Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den 23 april 
2019, angående återställande av Hamnbacken

 Styrelsens svar på motion om Hamnbacken:

 Vi instämmer till fullo i att en sk Y1 (dvs asfaltsbeläggning innehållande grus) 
beläggning är att föredra. Av den anledningen har styrelsen haft flera möten 
med både kommunen och entreprenörer, NCC och Peab. De entreprenörer 
som finns att tillgå lägger dock inte den typen av beläggning på så korta 
sträckor. Styrelsen har då haft att välja på rent grus alternativt asfalt. En 
ren grusbeläggning spolas bort vid regn och skulle därmed innebära stora 
kostnader, under oöverskådlig tid, för samfälligheten. För att bedöma det 
utförda arbetet har styrelsen konsulterat Riksförbundet enskilda vägar som 
bedömer att beläggningen är den mest lämpade för den berörda backen.  

 Årsta Havsbads vägnät är 1,6 mil och består nästan till fullo av grusvägar. 
Backarna i Kuttervägen, Kostervägen, Typografstigen och Hamnbacken har 
sedan lång tid tillbaka haft en form av asfaltsbeläggning för att förhindra att 
backarna ”regnar bort”. Efter VA-grävningarna har kommunen ett ansvar att 
återställa våra vägar och backar, vilket nu har skett med den mest lämpade 
beläggningen varför kommunen inte har någon skyldighet att betala om 
stämman beslutar göra om arbetet i Hamnbacken.

 Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen ska avslås

 Sten Nordell informerade om att han har fått flera offerter på att lägga Y1G 
(asfalt innehållande grus) i Hamnbacken och undrade om styrelsen skrivit på 
och accepterat kommunens arbete. Marianne bekräftade att så inte har skett.

 Sten Nordell, Stefan Serrander, Bo Hellberg m.fl yrkar bifall till motionen.

 Christer Reich yrkar avslag på den tredje att-satsen.

 Stämman beslutade

- Att bifalla yrkandet om att uppdra till styrelsen att bearbeta kommunen för att få 
den släta svarta asfalten utbytt till Y1G. Sten Nordell erbjöd sig vara med i den 
arbetsgrupp som ska bearbeta kommunen i detta ärende.

- Att bifalla att det är kommunen som ska bekosta återställandet av Hamnbacken 
till Y1G och inte samfälligheten.

- Att avslå yrkandet om att i andra hand om kommunen inte gör det, 
samfälligheten gör det i egen regi med hjälp av entreprenör och kräver kommunen 
på ersättning

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer  

1)  Arvode för föreningens administration 130 000 kr (oförändrat).   
Stämman godkände förslaget.  

2)  Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte 
för styrelsens ledamöter och suppleanter. (oförändrat)   
Stämman godkände förslaget.  
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3)  Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr då alla tre verksamhetsområden 
inom ÅHS ingår i revisionen. (oförändrat)  
Stämman godkände förslaget.

4)  Auktoriserad revisor med löpande räkning, Normal revision beräknas till 
ca 35 000 kr (Parameter Revision). 
Stämman godkände förslaget.

5)  Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver 
renodlat styrelsearbete (oförändrat). 
Stämman godkände förslaget.

 Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter 
ingår moms. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen 
på ett separat konto,

§ 13 Styrelsens förslag till beslut för 2018   
Styrelsen föreslog stämman:  

a)  att godkänna styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 samt 
underhållsplan för 2019 – 2038   
Stämman biföll förslaget.

b)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2019 och fastställa 
att en andel i Ga:1 är 3 690 kr att betalas i sin helhet senast 31 maj.
Debiteringslängderna framlades vid stämman samt var utskickade till alla 
medlemmar.   
Stämman biföll förslaget.

§ 14 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter   
Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7 st och antalet suppleanter  
ska vara 4 st.

§ 15 Val av ledamöter i styrelsen

 Valberedningen representerades av Börje Johansson och Sara Isman som 
presenterade valberedningens förslag.

 Val av ledamöter för två år  

 Ledamot Britt-Marie Bengtsson Omval 2 år   
Ledamot  Ingman Bengtsson Omval 2 år   
Ledamot  Lars Sjöholm 1 år kvar   
Ledamot Bo Holmberg 1 år kvar   
Ledamot Tille Tsiouras 1 år kvar

 Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelseordförande och kassör   
för en tid av två år växelvis

 Ordförande Mattias Lindmark 1 år kvar   
Ledamot/kassör Ragnhild Blomdahl 2 år nyval   
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 17 Val av suppleanter för en tid av ett år

 Suppleanter Per Hållnissa omval   
   Ola Ramqvist omval   
   Benny Brandefalk omval   
   Björn Larsson omval   
Suppleanterna inträder i ordning enligt ovan.   
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad  
revisionsbyrå för ett år   
Ordinarie revisor Gabriel Bartoletti 1 år omval   
Revisorssuppleant Göran Markström 1 år omval   
Auktoriserad revisor Parameter Revision AB 1 år omval   
  Marie Nordlander   
Stämman biföll valberedningens förslag.

§ 19 Val av valberedning bestående av minst tre personer.

 Föregående års valberedningen erbjuder sig att behålla uppdraget även 
till 2020 års stämma. Börje erbjuder sig att vara sammankallande även för 
2020. En förfrågan från Börje gick ut med uppmaning om att ställa upp i 
valberedningen varpå Jessica Ericsson och Linda Asperö anmälde sig.   
Stämman beslutade omval av Börje Johansson, Sara Isman och Erik Littorin samt 
nyval av Jessica Ericsson och Linda Asperö. Sammankallande är Börje Johansson

§ 20 Övriga frågor

 Framfördes önskemål om fler skyltar och information angående tex 
eldningsförbud och hundar i badparken. Togs även upp det nya rökförbudet 
på allmän plats samt att det är önskvärt att fler boende tar kvällspromenader 
för att försöka förhindra att man framförallt eldar, förstör och skräpar ner.

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

 Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 
anslagstavlan vid expeditionen senast 7 maj. Dessutom kommer 
stämmoprotokollet att redovisas i sommarnumret av Havsbladet.

§ 22 Stämman avslutades av ordföranden Lars-Erik Blom varefter Mattias 
Lindmark tackade avgående kassören Christer Reich för gott arbete samt 
hälsade tillträdande Ragnhild Blomdahl välkommen.

Vid protokollet

Britt-Marie Bengtsson

Justeras:

Marianne Rocklind   Kent Melander

På stämman i Åsö gymnasium avtackades Christer Reich efter sina förtjänstfulla 4 år 
som kassör.
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Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med detta.

Du mailar mig vilket/vilka namn som ska stå på 
lådan, din gatuadress och fastighetsbeteckning samt 
vid vilket brevlådeställ du önskar få den uppsatt.

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

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

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

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

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

Lediga boxar tilldelas efter kötid.
Du når mig på tel: 070-710 57 84, mail: 

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

Brevlåda
VILL DU HYRA FÖRENINGS

GÅRDEN SOM NU HAR 
VATTENTOALETT, STÖRRE 

HALL OCH NYTT KÖK?
Du som är medlem i samfälligheten har rätt att 
boka vår gemensamma föreningsgård i Årsta 
Havsbad. Den ligger fint placerad med sjöutsikt 
och har en fin interiör.

Gården kan hyras under alla årstider. 
Det finns full utrustning för 30 personer, fler 
får man inte vara enligt brandmyndigheten. 
Kostnaden är 500 kr för ett dygn från kl.12.00 
till kl.12.00 dagen därpå. För enstaka timmar 
dagtid t ex barnkalas eller kortare konferens är 
kostnaden 300 kr. Ordningsregler mm får du 
efter bokning då du hämtar nyckeln.

Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Maine Grönquist
070-355 86 09
maine.gronquist@arsta-havsbad.se

Mark och park – Dags att inventera!
Under 2019 kommer en inventering av parkerings-
platser, dassgångar och liknande småytor av samfälld 
mark att genomföras.

Det finns idag ett antal parkeringar på samfälld 
mark, vilka inte är registrerade som hyrda 
parkeringsplatser.

Tacksamt om ni som idag har parkering på samfälld 
mark utan att detta är registrerat, anmäler detta till 
parkeringsansvarig, ola.ramqvist@arsta-havsbad.se

Flera dassgångar och liknande småytor används 
idag som upplag av olika slag.

Ni som idag använder dassgångar och liknande 
småytor till upplag, vänligen töm dessa.

Uppmanar samtidigt alla fastighetsägare att se till 
att de rödmålade rören, vilka markerar er tomtgräns, 
finns och är synliga.

Lars Sjöholm, ansvarig för mark och park

Parkering i Årsta Havsbad
Som fastighetsägare lägger du din röda p-bricka synlig 
i vindrutan på bilen, när du parkerar på egen hyrd par-
keringsplats eller på någon av våra gemensamma par-
keringsplatser. Gäller i högst 7 dygn för gemensamma 
parkeringsplatser.

Som besökande i vårt område används p-platser 
med sms- eller automatbetalning. Med blå gästbricka 
får din gäst stå på våra gemensamma parkeringsplat-
ser i högst 7 dygn. P-brickor hämtas ut via formulär på 
hemsidan; www.arsta-havsbad.se

Parkeringsbolaget som samfälligheten använder 
sig av är P-service. Parkeringsförbud gäller på all övrig 
mark i vårt område. Vid felparkerade bilar går det bra 
att kontakta P-service direkt på 0771-77 11 00 eller 
parkeringsansvarig för eventuella åtgärder.

Årlig avgift för personbil är 500 kr/år och för last-
bilar 1000 kr/år.

På samfällighetens hemsida kan du läsa vårt parke-
ringsreglemente under fliken Trivselregler.

För övriga frågor kontakta Ola via mail; ola.ram-
qvist@arsta-havsbad.se

Trafik- och parkeringsansvarig

Ola Ramqvist
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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

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

Sara Isman sara.isman@gmail.com 073-361 86 71

Erik Littorin erik.littorin@telia.com 076-168 22 19

Jessica Ericsson jessica.ericsson@bredband.net 070-759 75 00

Linda Asperö lindaaspero@hotmail.com 073-939 08 77

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

OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Viktig information till alla båtägare!
Samtliga båtar, jollar eller annat dylikt som ligger på 
Samfällighetens stränder, markområde eller vatten 
på svaj skall märkas med namn, telefonnummer och 
fastighetsbeteckning. 

Samtliga ägare skall vara medlemmar i Hårsfjärdens 
Båtsällskap.

Båtar ej märkta före 15 augusti 2019 tillvaratas och 
transporteras bort.

Årsta Havsbads samfällighetsförening och Hårsfjärdens Båtsällskap
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Mulles0708-497 397

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

snickeriarbeten och mycket mer.

Vi har stor erfarenhet av 
trädgårdsplaneringar och att bygga 

friggebodar, attefallshus och altaner.
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ÖPPETTIDER
Fr.o.m. Valborg är restaurangen öppen  

varje dag från kl 11.00.
Bordsbeställning på telefon 08-500 34 888

VÄLKOMNA!

RESTAURANG HORSFJÄRDEN
Torget i Årsta Havsbad

ÅRSTA HAVSBADS LIVS HANDLAR’N
Torget i Årsta Havsbad

ÖPPETTIDER

Under högsäsong, juni, juli och augusti, är  
butiken öppen dagligen från kl 9.00 –19.00 (20.00)

Telefon 08-500 34 888
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ÅRSMÖTET
Den 24 mars hölls det sedvanliga årsmötet. Åsa 
Andersson och Per Karlsson avgick och två nya 
ledamöter Erik Gunnheden och Roger Gällefors valdes 
in. Protokollet från årsmötet finns på hemsidan eller 
kan beställas i pdf-form från info@harsfjarden.net.

BÅTVAKT 2019
Du som inte själv har skrivit upp dig till vaktpass under 
våren får under maj månad en skriftlig kallelse till 
två vaktpass utsedda av styrelsen. Du förväntas att gå 
dessa pass enligt de instruktioner som finns medsända 
i kallelsen och lämna en skriftlig rapport i klubbhuset 
efteråt. Om du har några frågor gällande båtvakten är 
du välkommen att höra av dig till vaktchefen Johan 
Bågander vakt@harsfjarden.net eller till 072-522 51 72.

GAMLA BADBRYGGAN BLIR VÅGBRYTARE I KARLSLUND
Under vintern har badbryggan vid Stora Badet bytts 
ut mot en ny fast brygga med både hopptorn, svikt 
och ”hopplian”. Den gamla flytbryggan kommer, efter 
en tillfällig vintervila vid Båtstigen, att läggas som 
vågbrytare längst ut på brygga tre i Karlslund (den 
stora flytbryggan).

Vi hoppas att detta ska göra att framför allt 
ytterplatserna vid de övriga bryggorna ska bli lite mera 
skyddade i fortsättningen.

MILJÖARBETE I BÅTKLUBBEN
Båtklubben vill verka för att få bort alla biocider, i 
synnerhet TBT från våra hamnar.

TBT, som redan i små doser är mycket giftigt, 
förbjöds redan 1989, men har mycket långa 
halveringstider vilket innebär att en båt som målades 
med biocidfärg på 80-talet fortfarande läcker gift när 
den ligger i vattnet. Mest läcker det naturligtvis på 
platsen där båten har sin hemmahamn.

Läs Stockholms läns informationsbroschyr och se vad 
du kan göra för att hålla ditt båtskrov rent så miljövän-
ligt som möjligt. Gå till Miljösamverkan Stockholms 
hemsida (skriv in den förkortade länken http://tiny-
url.com/bottenfarg i din webbläsare) och rulla ner för-
sta punkten under rubriken MSL-dokument. Genom 
att klicka på sista ordet i meningen kan du ladda ner 
dokumentet.

Ett annat tips, i synnerhet för småbåtsägare är 
Skärgårdsstiftelsens ”Havstulpanvarning”, en gratis 
sms-tjänst som meddelar dig när havstulpanerna 
börjar sätta sig fast på båtbottnar. Varningen 
underlättar för båtägaren som väljer att inte måla båten 
med bottenfärg. Meddelandet som du får via sms 
bygger på information från observatörer mellan Umeå 
och Limhamn. Läs mer på https://skargardsstiftelsen.
se/ sök på ”havstulpanvarning” på sidan eller anmäl 
dig direkt genom att skicka ett SMS till 71-120 med 
texten ”havstulpan start”.

KLUBBHUSET
Som alla vet är klubbhuset numera utrustat trinettkök, 
toalett och rinnande vatten. Kontakta Margareta 
Söderberg om du är intresserad att hyra till fest eller 
möte. Kostnaden är densamma som för hyra av 
föreningsgården.

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 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 

Hårsfjärdens Båtsällskap

Fotograf Loffa Boman.
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STYRELSEN 2019
Reidar Englund ordförande, hamnkapten, båtplatser & medlemmar 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-522 51 72 vakt@harsfjarden.net
Anders Danay 070-990 10 38 danay@harsfjarden.net
Erik Gunnheden sekreterare och informationsansvarig 070-358 92 56 gunnheden@harsfjarden.net
Roger Gällefors vice ordförande 070-198 28 40 gallefors@harsfjarden.net
Leif Söderberg samordnare bryggtillsyningsmän, materialansvarig, 

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

Robert Fockstedt sammankallande i valberedningen 073-345 11 33 robert.fockstedt@telia.com
Margareta Söderberg uthyrning av klubbhus 070-691 11 75 sodmar@gmail.com

Kontaktuppgifter: Hemsida: www.harsfjarden.net Facebook: www.facebook.se/batklubben
Postadress: Hårsfjärdens Båtsällskap, Postbox 3, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad

Fotograf Loffa Boman.

Viktig information till alla båtägare!
Samtliga båtar, jollar eller annat dylikt som ligger på 
Samfällighetens stränder, markområde eller vatten 
på svaj skall märkas med namn, telefonnummer och 
fastighetsbeteckning. 

Samtliga ägare skall vara medlemmar i 
Hårsfjärdens Båtsällskap.

Båtar ej märkta före 15 augusti 2019 tillvaratas 
och transporteras bort.

Årsta Havsbads samfällighetsförening och Hårsfjärdens Båtsällskap

med fastighetsbeteckning och telefon nummer. Båtar 
som inte är märkta kommer att fraktas bort.

HAR VI RÄTT E-POSTADRESS?
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 medde-
lande under våren så att vi kan kontrollera att vi har 
rätt uppgifter.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS
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ÅHTK – STYRELSEN 2019
Ordförande Claes Andersson 0708-88 75 79

Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43

Vice ordförande Tommy Gustafsson 070-161 40 54

Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16

Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42

Ledamot Stefan Norell 070-997 01 54

Suppleant Lotta Isberg 0730-73 15 35

Suppleant Caroline Sandberg 070-699 62 28

Suppleant Mats Gustafsson 073-543 88 66

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

TENNISSOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR! 
Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för: 
• Seniorer – 150 kr
• Juniorer (f. 2001 eller senare) – 60 kr 
Betalning kan ske via Swish nr 123 645 59 35  
eller via Plusgiro nr 61 01 52-1 (ÅHTK). 

Bokning av tennisbanorna
Banhyran är 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 – 16.

Tider bokas och betalas hos Handlar’n, butiken 
på torget. Betala i första hand med Swish och kon-
tanter i andra hand (ta med jämna pengar). Meddela 
vid bokning om du är medlem eller inte. 

Tennisskola 
Veckorna 28 och 29 kommer det arrangeras tennisskola. 
Anmälan sker på anslagstavlan vid tennisbanorna.

Vi siktar på skolor för barn/ungdomar på fm och 
för vuxna på em/kvällen, exakta tider kommer specifi-
seras längre fram beroende på hur många som anmäler 

sig. Priset för juniorer är 200 kr och för seniorer 250 kr, 
men det krävs att man är medlem i klubben för att 
delta i tennisskolan, vilket kostar 60 kr för juniorer och 
150 kr för seniorer. Det går bra att gå med i klubben 
samtidigt som man anmäler sig till tennisskolan. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln, spelas lördag 29 juni, kl. 9.30. Vi samlas 

vid tennisbanorna, ingen föranmälan krävs, alla med-
lemmar är välkomna och är du inte medlem kan med-
lemskap lösas på plats. 

•  Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och junio-
rer, spelas i slutet på juli, finalhelgen är 3–4 augusti. 
Det kommer troligtvis att spelas som ett gruppspel i 
år igen, mer info om detta kommer på anslagstavlan 
och i Facebookgruppen. 

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

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

VI SES PÅ BANORNA I SOMMAR!
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(ordinarie pris 390:-)
1 kr.

Var det länge sedan du kontrollerade din syn? 

Då skall du passa på nu! Boka tid hos 

våra legitimerade optiker redan idag. 

Inget köptvång. Gäller för glasögon 

(ej linser, intyg, recept etc).

SYNUNDERSÖKNING

Din Syn 
Västerhaninge Optik 

Centrumvägen 7
Västerhaninge C

Tidbokning telefon:
08-500 103 26

Stort sortiment 
märkesbågar.

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

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

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

Välj 2 par
betala för 1!

Västerhaninge Centrum Tel: 08-500 103 26 

Fd. Svedlunds Optik

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

BastubadarSällskap

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

ÅHB – STYRELSEN 2019
Ordförande Sten Norin 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 070-73 45 448
Kassör Stefan Johannesson 070-041 64 87
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Kicki Nordell 070-508 65 55

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

Årsta Havsbad firar 90 års jubileum.
Bastubadarsällskapet firar 65 år.

Under 2019-2020 Sommar-Vinter-Vår gäller 
nedanstående badtider.
1 Juni – 28Sept. 2019
Damer måndag/torsdag 17.00-18.00
Herrar onsdag/lördag 17.00-18.00

5 Okt – 26 Okt
Damer lördagar 14.30-16.00
Herrar lördagar 16.00-17.00

Nov – Mars.
Herrar 
Lördag 2 nov  13.00-14.00 
Lördag 16 nov 13.00-14.00 
Lördag 30 nov. 13.00-14.00 
Lördag 14 dec. 13,00-14,00 ( Luciabad.)
Tisdag 31 dec. 13.00-14.00 ( Nyårsbad )
Lördag 25 jan. 13.00-14.00 
Lördag 29 febr. 13.00-14.00 
Lördag 30 mars 13.00-14.00
(Frågor angående dambastun under vintern besvaras 
av Elizabet Sjögren 070-7345448.

4 April – 30 Maj 2020
Herrar lördag 16.00-17.00
Damer lördag 14.30-16.00
Fredag 10 april (Långfredagen ersätter lördag 11 april.)

Badtiderna finns också på våra anslagstavlor och nere 
vid bastun samt på hemsidan.

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

Medlemskapet gäller för hela familjen. Tillfälliga 
gäster är alltid välkomna att bada tillsammans med 
medlem. Frågor om uthyrning av bastun besvaras av 
Sören Olsson ÅH 50034380, 073-9190789

Väl mött.

Styrelsen
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Tjugoårsjubileum!
Vårt lilla museum fyller 20 år i år, samtidigt som Årsta 
Havsbad fyller 90 år. Fredagen den 23 juli 1999 invig-
des museet av HSB Stockholms dåvarande VD Ulrik 
Fällman. Se artikel här intill om invigningen.

Trädgårdsvård
Trädgårdssällskapet ser som vanligt till att plantor 
och buskar prunkar i sportstugeträdgården under 
sommaren.

Ungdomslaget sköter om gräsmattan, grusgången 
och buskarna vid staketet så att allt ser prydligt ut. 
Stugvärdarna tackar så mycket!

Öppet hus
Stugägareföreningen inbjuder till sedvanligt firande 
på midsommarafton fredagen den 21 juni. Då blir 
det Öppet hus i stugan, liksom i samband med Årsta 
Havsbads 90-årsjubileum.

Boka en egen visning !
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 för att höra om 
vi kan komma överens om dag och tid, så att dina gäs-
ter kanske kan få något extra att berätta när de kom-
mer hem igen. 

Vem vill göra en skylt till stugan!
Stugan behöver ha en skylt som talar om att stu-
gan är öppen för besök. I det förra numret av Årsta 
Havsbladet efterlyste vi någon händig person, som 
vill åta sig att tillverka en skylt med texten ÖPPET att 
hänga upp vid grinden. 

Vi upprepar frågan: finns det någon Årstabo som 
vill tillverka en skylt?

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

Gun Karlborg, telefon 0739-07 06 88.

En levande bild av sommarnöjet för 90 år sedan

VISAN OM ETT VITT SVARTBYGGE, SÅ KAN DET BLI I EN SOMMARSTAD.
Melodi: Invitation till Guatemala (”Jag har en rancho i Guatemala...”)Ur ”Förlustelser och Frid” av Evert Taube
Text: Richard Roosvall

1.
Jag har en stuga i Årsta Havsbad
som växer till sig för varje år
och Byggnadsnämnden blir överraskad
för varje gång som den ronden går.
Jag har byggt farstu och nya fönster
som inte finns med på ritningen.
Jag följer inte de givna mönster
som ges i byggnadsregleringen.
Jag bygger svart
alldeles svart.

2.
Min forna ’’trea’’ på Klipparvägen
har blivit ganska rejäl till slut.
Tre Friggebodar i skilda lägen
har jag byggt in innanför min knut.
En glasveranda, en inbyggd simpöl,
en utegrill under tak jag byggt.
En riktig bastu med bar för starköl
jag rest i timmer, som är så snyggt!
Jag bygger till
så som jag vill!

3.
Ett hus för växter att drivas upp i
jag konstruerat åt gumman min.
En hönsnätsbur med en leghornstupp i
är anlagd alldeles vid min grind.
En solaltan som är vänd mot söder
skall jag påbörja strax efter jul,
och jag skall gjuta en mur som stöder
en grund för carport och redskapsskjul.
Min tomt är min,
snart tar jag din!

4.
Jag har en plätt uti Årsta Havsbad
som börjat bli utav hus betäckt.
Den är nu fullsatt och överlastad
och expansionslusten min är väckt.
När ingen ser skall jag ta en meter
av närmsta dassgång för min berså.
Det bästa är med samfälligheter
att allt ditt, det är ju mitt också!
Jag mutar in,
din mark blir min!

5.
Min närmsta granne ger mig bekymmer:
han tänker odla vid mitt staket
och driva upp nå’t som kanske skymmer
min sol, min utsikt och mer, vem vet?
Jag har försökt tala karl’n tillrätta
men då han pekar på min kåkstad
och hotar med att dra inför rätta
mitt livsverk här i Årsta Havsbad.
Tänk en så’n en
te’ va’ gemen!

6.
Han har just hotat att saken skjuta
till Byggnadsnämndens bedömande
trots mitt försök att dem båda muta
med smicker och med berömande.
Men jag skall köpa varenda tomtbit
runt min domän, så att här blir tyst,
och bjuda nämnd och samfällighet dit
varifrån det ej hörs minsta knyst!
Se’n blir det vitt
livsverket mitt!
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Årstastugan fyller 20 år
Årsta Havsbads lilla museum, veterligen Sveriges enda 
sportstugemuseum, fyller 20 år i år. lagom till Årsta 
Havsbads 90-årsjubileum. Stugan, som under cirka 60 
år tjänstgjort som semesterstuga på Dagens Nyheters 
kvarter vid Torgvägen, skänktes år 1998 av familjen 
Jalke, för avhämtning på dess tomt vid Idrottsvägen. 
Stugan lyftes in innanför planket till Materialgården, 
där den fick övervintra medan en lämplig uppställ-
ningsplats söktes.

Sportstugemuseet invigdes i juli 1999
HSB Stockholm ställde sin tomt vid torget till förfo-
gande, och våren därpå flyttades stugan till nygjutna 
plintar på den nya platsen. Många intressanta och 
tidstypiska föremål strömmade in från givmilda Årsta 
Havsbadsbor, och snart var den lilla museistugan redo 
att invigas. 

Så här skrev Årsta Havsbladet i höstnumret 1999:
”Precis i rättan tid till invigningsdagen fredagen den 
23 juli stod Årstastugan redo: de senaste skänkta före-
målen var på plats, den gula färgen på fasaderna hade 
just torkat och de galvade hängrännorna och stuprö-
ren hade monterats, om än provisoriskt. Ute på den 
städade tomten var nytt pinnstaket och grind uppsatt 
och målat i klassiskt Årsta-grönt, den blå-gula flag-
gan vajade från nyuppsatt flaggstång, vedbacken och 
avloppsgropen var ordnade.

Old Time Five lirar tradjazz så mässingen glöder

Hela Årsta Havsbad är på benen denna dag

Ulrik Fällman invigningstalar, förra ordföranden i Årsta Havsbad samfällighets-
förening Eva Söderstedt assisterar.
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Nu stod stugan där och glänste i solen, klar att ta emot 
talare och gäster, men att få så många hundratals gäster 
hade den gamla stugan aldrig kunnat föreställa sig!

Utanför staketet mot Årsta Havsbadsvägen hade 
folket samlats långt i förväg för att lyssna på OldTime 
Five’s sprittande gladjazz. Där var så fullt av folk att 
bilar och bussar hade svårt att ta sig fram.”

Många besökare under museets första dagar
Hundratals Årsta Havsbadsbor samlades på torget 
och på museistugans tomt för att spisa dixieland och 
invänta invigningen. När klockan var två på eftermid-
dagen talade HSB Stockholms dåvarande VD Ulrik 
Fällman från verandan. Han berättade anekdoter ur 
HSB:s historia, och uttryckte sin glädje över att en av 
de få originalstugorna på detta sätt bevaras åt senare 
generationer. Så förklarade han Årstastugans sport-
stugemuseum för invigt. Att döma av noteringarna i 
gästboken, så besöktes stugan av ett tusental personer 
under de tre första dagarna.

Femhundra olika artiklar idag
Sedan dess har de flesta Årsta Havsbadsbor klivit 
över den nittioåriga tröskeln. Många har bidragit 
med möbler, husgeråd och andra tidstypiska föremål. 
Inventarieförteckningen upptar idag 493 olika artiklar. 
Press och etermedia har berättat om vår lilla ”femma” 
vid torget. 

Vi hoppas att den ska bli kvar länge och berätta för 
nya generationer om ”livet på landet” förr.

Richard Roosvall 

En fanfar förklarar Sportstugemuseet invigt

Stugfogden Richard Roosvall hälsar välkomna in i trettiotalet

Hur ska de få plats?
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Tidiga morgnar på onsdagar och lördagar under 1950-
talet kom ett hästanspänt ekipage knirkande upp-
för backen till torget i Årsta Havsbad. På vagnen satt 
en liten senig gumma och en brunbränd knotig karl. 
Bakom dem på flaket stod lådor och kartonger fyllda 
med de färggrannaste grönsaker, där var tomater och 
morötter, rädisor och rödbetor, salladshuven och 
blomkål.

Gumman var helt klädd i blått från huvudknopp 
till rocklinning. Karlen var arbetsklädd med en stor 
keps neddragen i pannan. På torget hjälptes de åt att 
förvandla vagnen till ett salustånd under en randig 
markis. Gumman tog plats vid kassalådan, medan 
karlen ledde hästen till en skuggig plats i badparken, 
där han lade sig att slumra med kepsen över ögonen.

Gummans namn var Amalia Nilsson. Hon bedrev 
handelsträdgård vid Beteby med hjälp av karlen, vars 

namn var Karlsson. Hon kallades av de flesta för ”Röda 
gumman”, kanske inte för färgen på klädseln utan för 
hennes humör. Hon fjäskade inte för stadsfruarna, 
hon visste värdet på sina varor. Den dam som klämde 
alltför misstänksamt på tomaterna kunde få sig en 
syrlig kommentar, kanske blev hon till och med 
svartlistad och fick fortsätta att handla via bulvan.

Amalia Nilsson hade arbetat i sin ungdom på 
en finare restaurang i Stockholm. Där mötte hon 
kärleken till en fransman, men han blev inkallad till 
det stora kriget. Efter år av väntan fick hon besked 
att fästmannen omkommit i skyttegravarna. Därefter 
levde hon ensam, så när som på Karlsson och hästen. 

Amalia Nilsson föddes i Ösmo 1895 och gick 
bort på Hagagården 1982. Nu hänger hennes por-
trätt, målat av Else Johansson i Ösmo, på väggen i 
Årstastugan Richard Roosvall 

”Röda gumman” alias 
Amalia Nilsson. Målad av 
Else Johansson för boken 
”Gårdar i Österhaninge” 
utgiven år 2018 av Ha-
ninge Hembygdsgille

PORTRÄTT AV ”RÖDA GUMMAN” PÅ TORGET
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Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

90 ÅR MED  
SOMMARSTADEN!

90 år i Årsta Havsbad är en lång tid. Tolv år - som vår 
förening fyller i år - är betydligt kortare.

Det kan låta pretentiöst att prata om kulturarv. 
Men kom ihåg att när Sven Wallander och Osvald 
Almqvist planerade Årsta Havsbad åt HSB så fanns 
det en avsikt: Skärgården ska inte bara vara en plats för 
societetshus och grosshandlarvillor, Vanliga storstads-
bor ska kunna tillbringa sina somrar i egen stuga, i en 
miljö som ligger Södertörnsnaturen nära.

Men i början på 2000-talet får vi höra att nu är det 
nya tider: sommarstaden Årsta Havsbad hör det för-
gångna till. En röststark grupp vill bygga större och 
högre hus och bredare vägar så bilarna kan komma 
fram. Man pekar på andra områden runt Stockholm; 
små sommarstugor har blivit omoderna! Villasamhälle 
med full service året om - det är framtiden! Att försöka 
hejda utvecklingen är patetiskt och meningslöst!

Men majoriteten Årstabor var - och är fortfarande 
år 2019 - sommarboende. Vi var många som ville slå 
vakt om de anspråkslösa stugorna, de gröna spjälstake-
ten och de smala vägarna. 

1992 hade förslaget om att införa kommunalt vat-
ten och avlopp röstats ner på samfällighetens stämma. 
Tio år senare kom förslaget tillbaka. Nu var det för-
ankrat i Haninge kommun. Årsta Havsbad utmålades 
som en blivande miljökatastrof.

Att många åretruntboende - inte alla - önskade sig 
kommunalt vatten och vattentoaletter är inte så kon-
stigt. Problemet var att VA-omläggningen innebar att 
samtliga stugor tvångsanslöts till ett system de flesta 
av oss inte behövde. Många sommarboende hade 
enkla, väl fungerande och godkända avloppssystem. 
Nu måste alla ansluta sig till åretruntstandard. De stu-
gor som saknade indraget vatten behövde dock inte 
ansluta sig till avloppet. Men deras ägare tvingades 
betala samma avgift som de som anslöt sig, 130-150 
000 kronor för ingenting.

Många sommarboende reagerade. Motioner om att 
bevara sommarstaden började dyka upp på stämmorna 

Årsmöte 
21 juli 2019 kl 15.00 
i Föreningsgården.

Alla medlemmar välkomna
www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se

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

Ledamot Carsten Palmaer Utsiktsvägen 10 carsten.palmaer@gmail.com 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

och ett antal Årstabor som inte tidigare känt varan-
dra bildade år 2004 en arbetsgrupp för att tillvarata de 
sommarboendes intressen. 2007 bildade vi Föreningen 
bevara sommarstaden Årsta Havsbad. 

Beslutet att införa kommunalt vatten och avlopp 
var en vändpunkt i utvecklingen. Tidigare hade det 
varit en uttalad och självklar sak att åretruntbosättning 
skulle ske ”på sommarstadens villkor”. I VA-beslutet 
var utgångspunkten i stället de åretruntboendes - cirka 
tjugo procent av Årstaborna - behov.

Det blev många år av uppvaktningar, inlägg och 
överklaganden. Striden om vattnet förlorade vi. Nu 
har vi åretruntvatten, dyrare och av sämre kvalité än 
sommarvattnet vi hade förut.

Många gamla Årstabor trivdes inte längre i områ-
det eller hade inte råd att bo kvar. De sålde sina stugor 
innan grävmaskinerna gick lös på vägarna. Vårt med-
lemsantal sjönk under några år till 115. Nu har anta-
let åter ökat - i dag är vi 135 medlemmar. Flera av dem 
är nyinflyttade sommarboende som är angelägna om 
att Årsta ska få behålla sin speciella karaktär - inte bli 
ytterligare en anonym villaförort med alltför stora hus 
på alltför små tomter.

Det händer att någon granne frågar med ett snett 
leende om det inte är dags för oss att lägga ner, nu när 
VA-systemet är infört. Men än finns det mycket att 
försvara och bevara. Vi vill behålla vår badpark som 
den är idag. Vi vill inte ha en kåkstad med Attefallshus. 
Vi vill att detaljplanens formuleringar om vår unika 
miljö fortsätter att vara riktmärke för oss i Årsta 
Havsbad.

Vårt område är inte bara en anhopning tomter där 
var och en ska göra det så bekvämt för sig själv som 
möjligt. Vi har ett gemensamt arv att förvalta.

Vad står det i detaljplanen?
DETALJPLANEN för Årsta Havsbad är det doku-
ment som bestämmer vad, var och hur vi får bygga 
inom vårt område. Den är upprättad och antagen av 
Haninge kommun, följer de övergripande planerna för 
markanvändningen inom kommunen, och är giltig i 
nuvarande utformning till år 2030. 

Planen omfattar såväl privatägd, som samfälld 
mark, hustomter, naturmark, vägar, parkeringsytor, 
butiker, föreningsgården mm. Däremot är större delen 
av badparken undantagen.

ÅRSTA HAVSBAD är av mycket stort intresse för kul-
turminnesvården, i egenskap av att vara ett unikt pion-
järprojekt från tiden då sommarboende gjordes möj-
ligt för oss vanliga människor. I HSB:s regi genom-
fördes ett för tiden storskaligt projekt, en sommar-
stad i skärgårdsnatur med ett fåtal stugtyper i enhetligt 
utförande, ett torg med butiker och generösa gemen-
samma ytor för rekreation och motion.

Denna tillkomsthistoria innebar att Årsta Havsbad 
fick en specifik och sammanhållen karaktär till skillnad 
mot andra sommarstugeområden, som ofta är präg-
lade av styckebyggen i olika stilar och material.

BESTÄMMELSERNA i detaljplanen speglar det utta-
lade målet att bevara områdets enhetlighet, att när 
bebyggelsen förändras över tiden, detta sker utan att 
den sammanhållna karaktären succesivt urvattnas utan 
lever vidare som Årsta Havsbads signum.

Därför innehåller planen föreskrifter om maximala 
husstorlekar och -höjder, placeringar på tomt, fasad- 
och takmaterial, takvinklar, gavelbredder mm. Att 
inreda vind är inte tillåtet och att fälla större träd eller 
förändra marknivåer i större omfattning kräver särskilt 
marklov.

Detaljplanen delar i princip in bostadsbebyggelsen 
i sex delområden med delvis skilda bestämmelser bero-
ende på att förutsättningarna varierar lite inom Årsta 
Havsbad. Vissa bestämmelser gäller generellt, andra 
bara lokalt.

FÖRÄNDRINGAR är naturliga och ofrånkomliga, 
men den som har planer på sådana, och som önskar en 
så snabb och smidig bygglovshantering som möjligt, 
gör klokt i att först och främst sätta sig in i detaljpla-
nen och dess bestämmelser, och först därefter forma 
sitt projekt – inte tvärtom. 

Vad gäller för just min fastighet, vilka förutsätt-
ningar finns egentligen för mina idéer?

De övergripande målen för hela området, vårt 
gemensamma Årsta Havsbad, är ju trots allt överord-
nat det som jag privat helst skulle vilja göra. 

Detaljplanen för Årsta Havsbad finns tillgänglig 
bland övriga gällande planer på kommunens hemsida, 
haninge.se. Den är också tillgänglig över disk på kom-
munens bygglovscenter.
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EN SOMMARSTADS FÖDELSE
Sven Wallanders dröm var på väg att upp-
fyllas. Stugspekulanterna nyttjade gratisre-
sorna för att se ut sina smultronställen vid 
Horsfjärden. Den 7 augusti 1929 presenterade 
Stockholmstidningen den nya badorten för 
Stockholmspubliken med denna entusiastiska 
artikel.

Hårsfjärden blir badort för stadsbon.
Hyresgästföreningens bad- och sommarkoloni 
startklar. Förevisas för allmänheten vid utflykt om 
söndag.
Bad- och sommarkolonin vid Hårsfjärde har nu avan-
cerat så lågt att dess fäder inom Hyresgästföreningen 
anse tiden mogen för en presentation. Den sker om 
söndag, då envar som är hågad, inbjudes att ta den 
påbörjade anläggningen i skärskådande.

Sol och friska vindar ha vi litet var behov av. Inte 
minst dem av oss som av så många olika skäl äro 
hänvisade till stadens stenöken sommaren igenom. 
Hur man knåpar med lösningen av Stockholms 
badfråga blir resultatet knappast mer ä något så 
när skapligt. Det vill till något mer för att göra den 
idealiska sommartillflyktsorten. Det är nämligen inte 
måttliga pretentioner man ställer.

Platsen skall ligga långt nog bort för att man skall 
komma bort från det hemmavanda, nära nog för att 
man dagligen skall kunna resa till och från arbetet. 
Den skall vara orörd idyll bortom allfarvägen och 
ändå helt nära denna. Det skall vara enhet över 
anläggningen, och ändå måste där finnas plats för 

det individuella. Där skall vara fint och modernt och 
bekvämt, men också billigt. Knappt ens Kraka skulle 
löst problemet.

Hyresgästföreningen har i alla fall tagit itu med 
saken, och man måste oförbehållsamt erkänna att 
man kommit bra nog nära idealet. En timmes bussresa 
för en ut till Hårsfjärden, näst intill det planlagda 
området finns skog där ingen förut satt sin fot, 
sandstranden är den bästa i Stockholmstrakten — 
vilket kanske inte säger så mycket, men man får vara 
nöjd ändå — en förträfflig väg leder ända fram till den 
blivande sommarrestaurangen, man får tillgång till 
alla moderna bekvämligheter och ändå — och det är 
kanske det bästa med alltsammans — ändå blir priset 
anständigt. En sommarstad på 600 stugor beräknas 
växa upp där ute på 3-4 år, och inom den allmänna 
standardmodell som ur enhetlighetssynpunkt är 
önskvärd vid en dylik anläggning finns ett tiotal 
typer, bland vilka den enskilde helt säkert kan finna 
någon som tillfredsställer hans smak. Det är inte 
häller omöjligt att få göra smärre ändringar efter 
sitt eget huvud, men det måste då ske i samråd med 
Hyresgästföreningens ombud. Utslag av alltför 
originella smakriktningar tolereras icke.

Centrum i anläggningen, som har arkitekten 
Sven Wallander till upphov, blir ett litet torg med 
butiker och liknande nyttiga institutioner, och strax 
i närheten lägges sommarrestaurangen på krönet 
av en terrassformig sluttning ner mot den ungefär 

Hela Sverige hurrar för Årsta Havsbad. Pansarskeppet Sveriges besättning mannar 
reling, hurrar och svänger med mössorna.

Här kommer stugspekulanterna till Årsta Havsbad, bjudna på resan från Stockholm. 
Byggnaderna på torget är ännu inte kompletta, men butiken är på plats. Den drevs 
de första åren av Tungelsta kooperativa förening, senare av Konsum Stockholm. 
Längst upp i backen på Torgvägen står den såg som sågade plank till stugorna. Årsta 
Havsbadsvägen är en grusväg, nyligen framdragen genom den f.d. ödemarken. Se 
bensinmacken av märket ”Nafta”.
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halvkilometerlånga sandstranden. Idrottsplats, 
tennisbanor och liknande anordningar komma icke att 
saknas inom området. Och kring de centrala delarna 
grupperas så de 600 stugorna så fritt som möjligt, 
men ändå efter ett bestämt system med vägar och 
parkanläggningar.

Och priset? Ja, det varierar förstås med stugorna 
storlek och typ. Kontantinsatsen svänger mellan 250 
– 1.000 kronor, årsomkostnaden de första 10 åren 
mellan 100 – 205 kronor och under nästkommande 
5 år 50 – 85 kronor. Därtill kommer en ständig årlig 
kostnad för tomterna — lika för alla — på 30-35 
kronor.

Om söndag blir det alltså en första visning av 
området, och till dess skall man ha en stuga av varje 
typ fix och färdig, inredd och allt. Annonser lämna 
närmare besked om när och hur man tar sig ut till 
koloniområdet. Man räknar nog inte fel om man gissar 
på en större folkvandring — och naturligtvis under 
förutsättning att Hyresgästföreningens ledning förstår 
att hålla sig väl med vädrets makter.

Här har stugspekulanterna bytt från tåg till buss i Västerhaninge på väg till sommar-
drömmen. Även vovven är med på stugsyn.

Stugorna trotsade terrängen, och klättrade modigt uppför stupen.

Här talar Sven Wallander förföriskt om det ljuva livet i Årsta Havsbad. Intresset var stort.

Ur stockholmstidningen den 7 augusti 1929

Artikeln är sammanställd av Richard 
Roosvall, alla foton utom Pansar-
skeppet Sverige, är hämtade ur filmen 
Hyresgästernas journal 1929.
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DU SKA INTE TRO DET BLIR SOMMAR  
IFALL INTE NÅN SÄTTER FART…
Vi tar till oss det Ida sjunger och sätter igång med allt 
det som är sommar i Årsta Havsbad. 

I år är Stugägareföreningens styrelse en härlig 
blandning av vana stugägarföreningspersoner och 
gröngölingar. Vi har under vintern arbetat för ett som-
marprogram där det förhoppningsvis finns något för 
alla att uppskatta. 

I år är det 90 år sedan Sven Wallander sjösatte sin 
briljanta idé och detta markerar vi med ett jubileums-
program och en Jubileumshelg där vi firar lite extra. 

Till alla sommarens aktiviteter och evenemang 
behövs funktionärer. Att ge lite av sin tid vid ett evene-
mang betyder inte att du sitter i möten och eller del-
tar i styrelsearbete. Vi behöver hjälpas åt med att bland 
annat plocka fram till aktiviteter, bygga tält, koka kaffe 
och diverse försäljning. Tänk den svindlande tanken; 
Vilka fantastiska evenemang vi kan åstadkomma till-
sammans om alla Stugägareföreningens medlemmar 
gav en timme eller två av sin sommar. 

Förra sommaren var det in i det sist osäkert om 
dansen på midsommaraftonskvällen skulle kunna 
genomföras. För att säkra dansen i år så efterlyser sty-
relsen redan nu personer över 18 år som kan vara med 
och hålla ordning och reda kring dansbanan. 

Styrelsen kan med glädje meddela att 
Stugägareföreningens hemsida har fått en uppfräsch-
ning tack vare en av våra medlemmar. Alla sommarens 
aktiviteter och evenemang, eventuella förändringar 
och möjligen inställda evenemang kommer att annon-
seras när de närmar sig. Håll utkik efter information 
på Stugägareföreningens hemsida, Facebook grupp 
och områdets anslagstavlor. Hemsidan: www.ahstuga-
gareforeningen.se

Sommarjobba på våra aktiviteter och evenemang. 
Alla ungdomar i Årsta Havsbad som fyllt 15 år har 
möjlighet att sommarjobba vid Stugägareföreningens 
aktiviteter och evenemang. Här använder vi ”först till 
kvarn” principen. Mejla Carina Breime, c.breime@
telia.com, för att anmäla ditt intresse. 

Varmt välkommen till ännu en fantastisk sommar 
och Grattis Årsta Havsbad 90 år! 

Tillsammans gör vi så att sommaren blir somrig. 

Simskolan
I skrivande stund finns det vissa frågetecken kring sim-
skolan. Dialog pågår med Södertörns Simsällskap och 

vi hoppas innerligt att vi landar i att det blir simskola 
enligt tradition. Vi vill trots osäkert läge ge alla en möj-
lighet att planera så här kommer några datum: 
Söndag 23 juni – Simskoleinskrivning 
• Vecka 28 och 29 simskola period 1 
• Vecka 30 och 31 simskola period 2
• Lördag 3 augusti – Simskoleavslutning,  

Mr Dannyman underhåller
Med bakgrund i osäkerhet kring simskolan måste vi 
avvakta med information om kostnader. 

Sommarträning
Flera medlemmar har lämnat önskemål om olika for-
mer av ledarledda träningsaktiviteter. Det är därför 
roligt att kunna presentera ett sommarprogram fullt av 
tillfällen för de träningssugna. 

Denise Kimström, personlig tränare, gruppträ-
ningsinstruktör och även massör kommer att leda 
bootcamps, slowmotions, core- och styrketräning. 
Samtliga pass passar alla, otränad som tränad. 

Bootcamp – Vi tränar alla kroppens muskler tillsam-
man i grupp. Fartfyllt, svettigt och roligt. 

Slowmotions – ”snabbare yoga”. Vi jobbar med vår 
egen styrka, rörlighet, balans och andning på mattan. 
Ta med egen matta eller handduk. 

Styrka – Lätta styrkeövningar i ett lite tuffare tempo. 
Core – Fokus på våran inre styrka och stabilitet med 

fokus på mage, ländrygg och rumpa. 
Vid varje tillfälle träffas vi på dansbanan, se kalen-

der. Om väder och antal badgäster tillåter genomför vi 
Slowmotions och Core på bryggan.

Tider och dagar kan kanske behöva ändras bero-
ende av väder och uppslutning. 

Midsommar
Torsdag 20 juni – Midsommarstången kläs
Vi samlas klockan 19:00 och klär midsommarstången 
tillsammans. Ta med så mycket blommor du orkar 
bära så skapar vi Sveriges vackraste midsommarstång. 
Fredag 21 juni – Midsommarafton med invigning av 
vår nya brygga 

Vi samlas vid torget klockan 11:00 för att tillsam-
mans med Söderringens folkdansare och årets fanbä-
rare, Familjerna Hållnissa och Kårström vandra ner 
till bryggan. Bryggan invigs med pompa och ståt och 
sedan startar vi midsommarfirandet vid dansbanan där 
vi reser stången och svänger oss i Midsommardansen.

Vi avslutar dagens firande ca. 14:30. 
På kvällen, 20:00 – 23:00, fortsätter midsommarfi-

randet på dansbanan med dans till Party Covers.

Kultur på stranden tre söndagar på dansbanan
30/6 OWE – Billey Shamrock kör Thörnqvist 
En föreställning om en annan 90-års jubilar. En före-
ställning i två akter á 45 minuter som innehåller ett 20 
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tal av Owe Thörnqvist mest älskade låtar. Kom och låt 
dig underhållas och sjunga med. 
28/7 VILL HA HUND! Teater Tittut framför en 
dansande dockteaterföreställning, om att toklängta 
efter en egen hund på, dansbanan. Föreställningen är 
tänkt att passa barn mellan 2 och 6 år, och alla andra 
med barnasinnet i behåll.
18/8 Gruppen Vandringsmän framför Dan 
Andersson på vårt sätt.

Jubileumshelg – Vi firar Årsta Havsbad 90 år 
Fredag 12 juli – Kultur på stranden 
Damma av musikkunskaperna och packa picknick-
korgen. Klockan 18:00 samlas vi på dansbanan för en 
trevlig kväll med svängigt musikquiz och toner från 
trubaduren Ubbe Holm. 
Lördag 13 juli – Årsta Havsbads Loppis & Dans i 
sommarkvällen 
Dagen startar med Årsta Havsbads loppmarknad 
9:00 – 13:00 och avslutas med dans på dansbanan till 
Sandbergsorkester 18:00 -21:00. Det finns möjlighet 
att handla fika, korv och lotter. 
Söndag 14 juli – Familjedag
Vi summerar jubileumshelgen 11:00 – 15:00 med bland 
annat ”Jubileumskampen”, där den traditionsenliga 
stövelkastningen ingår, och dragning av Årstalotten. 
Aja Baja Band underhåller och Mr. Dannymann 
 trollar för stora och små. 

Bagarstuga 
Klockan 11:00-16:00 förvandlas föreningsgården tra-
ditionsenligt till bagarstuga för barn och ungdomar 
mellan 9 och 15 år. Det finns 20 platser och här gäl-
ler först till kvarn. Kostnaden är 80 kronor per delta-
gare och i priset ingår lunch. Anmälan görs till Marina 
Kårström, telefonnummer 070 882 44 42. 

Kräftpicknick med dans – Lördag 24 augusti
Som en avslutning på jubileumsåret samlas vi samlas 
på dansbanan klockan 18:00 för att tillsammans duka 
och pynta till kräftskiva. Klockan 19:00 börjar dansen. 

Stugägareföreningens årsmöte – Söndag 27 oktober
Årsta Havsbad är unikt på många sätt. vi som bor och 
vistas här ett stort intresse för att behålla och vidareut-
veckla utbudet av aktiviteter och evenemang. 

Alla är inte bra på allt men tillsammans kan vi göra 
massor av bra saker. Du som har idéer om vad och hur 
och tycker det är kul att tillsammans med andra göra 
roliga saker för varandra ska inte tveka. Kom på årsmötet.

För mer info om styrelse etc
Följ oss via Facebook eller vår hemsida, 
www.ahstugagareforeningen.se eller kontakta 
 ordförande Annette Lundhquist Sandberg:  
annette.sandberg@outlook.com

JU
NI

20 Torsdag 19.00 Midsommarstången 
kläs Dansbanan

21 Fredag 11.00 Midsommarfirande Torget
21 Fredag 20.00 Midsommarfirande Dansbanan
22 Lördag

23 Söndag 13.00 Inskrivning till 
Simskolan Dansbanan

24 Måndag 18.00 Bootcamp Dansbanan
25 Tisdag
26 Onsdag 07.00 Core Dansbanan
27 Torsdag
28 Fredag
29 Lördag 09.00 Slowmotions Dansbanan
30 Söndag 14.00 Kultur på stranden Dansbanan

JU
LI

1 Måndag 18.00 Bootcamp Dansbanan
2 Tisdag

3 Onsdag 07.00
19.00

Core
Boule

Dansbanan
Fotbollsplan

4 Torsdag
5 Fredag
6 Lördag 09.00 Slowmotions Dansbanan
7 Söndag
8 Måndag 18.00 Bootcamp Dansbanan
9 Tisdag

10 Onsdag 07.00
19.00

Core
Boule

Dansbanan
Fotbollsplan

11 Torsdag 19.00 Hej Hoj Torget
12 Fredag Jubileumshelg Årsta Havsbad 90 år
13 Lördag Jubileumshelg Årsta Havsbad 90 år
14 Söndag Jubileumshelg Årsta Havsbad 90 år
15 Måndag
16 Tisdag
17 Onsdag 19.00 Boule Fotbollsplan
18 Torsdag 19.00 Tipspromenad Torget
19 Fredag
20 Lördag
21 Söndag
22 Måndag
23 Tisdag
24 Onsdag 19.00 Boule Fotbollsplan

25 Torsdag
11.00
Se anslag

19.00

Bagarstuga 
Simborgarafton
Hej Hoj

Föreningsgården
Badet
Torget

26 Fredag
27 Lördag 10.00 Årsta Maran Torget
28 Söndag 14.00 Kultur på stranden Dansbanan
29 Måndag 18.00 Bootcamp Dansbanan
30 Tisdag

31 Onsdag
07.00
18.00
19.00

Core
Styrka
Boule

Dansbanan
Dansbanan
Fotbollsplan

AU
GU

ST
I

1 Torsdag 19.00 Tipspromenad Torget
2 Fredag

3 Lördag 09.00
Se anslag

Slowmotions
Simskoleavslutning

Dansbanan
Badet

4 Söndag
5 Måndag 18.00 Bootcamp Dansbanan
6 Tisdag

7 Onsdag 07.00
18.00

Slowmotions
Styrka

Dansbanan
Dansbanan

8 Torsdag 19.00 Hej Hoj Torget
11 Söndag 14.00 Allsång på stranden Dansbanan
18 Söndag 14.00 Kultur på stranden Dansbanan
24 Lördag 18.00 Kräftpicknick med dans Dansbanan
27 oktober Söndag, Stugägareföreningens årsmöte, Föreningsgården
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Trädgårdssällskapet grönskar 
vidare i sommar!
MEN … sällskapet behöver en ny ordförande!  
Kanske DU?
Annandag påsk beslöt trädgårdssällskapets extra års-
möte att sällskapet skall fortsätta sin verksamhet. Ett 
mycket positivt årsmöte som handlade mycket om hur 
trevligt man har haft det på sina träffar genom åren.

Den största satsningen den här säsongen blir på 
ÅRSTADAGEN den 14 juli med ett traditionsenligt 
lotteri med växter som vinster. En örtvandring plane-
ras under juli liksom en utflykt till någon inspirerande 
trädgård.

Ekonomin är stark och antalet medlemmar lika 
många som tidigare. Vad som saknas är någon som vill 
bli ordförande för dessa positiva och aktiva medlem-
mar. Men någon brist på idéer är det inte.

Vi kan även bjuda in experter på olika ämnen inom 
vårt grönskande verksamhetsfält.

Hör av dig till mig om du kan och vill leda ett glatt 
och inspirerande gäng i sommar!

Gör en insats som du aldrig kommer att ångra.
Vi ses i på Årstadagen!
Ingwar Åhman-Eklund, 
mobil: 073 - 424 6930, mail: ingwarae@gmail.com

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Foto: Birger Sjögren
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Välkommen att boka Ert boende på Horsfjärdens Vandrarhem!  
Vi är ett familjeägt Vandrarhem med hög standard som har öppet året 
runt. Här finner Ni extra rummen Ni saknar eller en miniweekend på 
hemmaplan. Ni hittar oss vid hål 13 på HaningeStrand GK vid Årsta Säteri.

· Huvudbyggnad med 8 dubbelrum
·  Gemensamma utrymmen såsom 
kök och allrum

· Toa/dusch i korridor
· WiFi

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

· Bastu
· Bra parkeringsmöjligheter
· Golfpaket

Hjärtligt välkomna med Er bokning!
070-497 12 67 · www.horsfjarden.se
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Sven Wallander, en av HSB:s grundare, var en man med 
visioner. Han ömmade speciellt för ”småfolket” – arbe-
tarfamiljerna med många barn och dåliga bostäder i 
stan. På hans initiativ sjösattes det sociala experimentet 
Årsta Havsbad för att ge möjlighet till sol, frisk luft och 
rekreation även till de mindre bemedlade. När beslutet 
var fattat, återstod arbetet med att hitta en lämplig plats 
för ett ”småfolkets Saltsjöbaden”, som delar av pressen 
beskrev anläggningen. Och kraven var bland annat:
• En lång sandstrand belägen vid havsvatten
• Vacker terräng
• Inom en radie av 4 mil från Gustav Adolfs torg
• God vägförbindelse med staden

Vi citerar Sven Wallanders memoarbok, ”Minnen”:
”Jag kommer speciellt ihåg ett besök på Fågelbro gård, 
då ägd av bankdirektör Svensson, sedermera gan-
ska beryktad på grund av den skandalösa krasch, som 
drabbade den av honom ledda Allmänna Sparbanken. 
Han var vid vårt besök nog nära ruinens brant med 
sin bank, men ännu hade inget försports om den stora 
skräll, som skulle komma senare. HSB:s styrelse blev 
inbjudna att inta lunch på Fågelbro gård. Lunchen var 
av överväldigande dimensioner med många snapsar 
och stor vältalighet från värdens, direktör Svenssons, 
sida. Han ville nämligen att vi skulle köpa gården för 
det tillämnade havsbadet. Efter lunchen såg styrelse-
medlemmarna kanske flera öar än vad som fanns ute 
i Nämdöfjärden, men jag, som hyste stor misstro mot 
Svensson på grund av en tidigare kontakt, avstyrde och 
förhindrade att det blev något köp och mina styrelse-
kamrater var väl vid litet närmare eftertanke inte heller 

nämnvärt intresserade.
Vi fastnade däremot för ett annat område, på Årsta 

Egendom, som innehades av den på den tiden väl-
kände Herman Meeths.”

Området, som omfattade cirka 300 tunnland, 
inköptes våren 1929 till en kostnad av omkring 
250 000 kronor.

Vi Årstahavsbadsbor har mycket att tacka visionä-
ren Sven Wallander för. Ett bevis på vår uppskattning 
är att Ringvägen för ett antal år sen fick byta namn till 
Sven Wallanders väg.

Gun Karlborg

VI KUNDE HA HAMNAT PÅ FÅGELBRO GÅRD

Porträtt av visionären Sven Wallander
Foto: Jan de Meyere, Stockholmskällan

Årsta torg, Källa: HSB
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Åren rullar på och nu är vår förening inne på sjätte 
året, och vi tycker fortfarande att det är kul att sprida 
glädje inom konst och kultur. 

Men vad är egentligen konst och kultur? Det har 
alltid varit föremål för diskussion. 

Det definieras enligt Wikipedia som följande:
”Konst syftar antingen på en kulturyttring som 

kräver kunskap och färdighet eller på en sorts estetisk 
verksamhet. Det kan också i snävare mening vara syno-
nymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och 
konsthantverk. Det avgörande är inte konstverket som 
föremål, utan de egenskaper i ett konstverk som kan 
tänkas uttrycka en särskild avsikt hos konstnären eller 
som kan skapa en viss upplevelse hos betraktaren.”

Och vad är egentligen kultur? Det definieras enligt 
Wikipedia som följande:

”Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och 
avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet.

Kultur har dock två främsta betydelser: 
andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda 
levnadsmönster. Kultur har kallats ’levnadssättet hos 
ett helt samhälle’.” 

Nedan kommer årets kalendarium, och som ni 
ser så satsar vi på aktiviteter/kurser tidig vår och 
försommar samt sensommar/höst/vinter, dvs inte på 
högsommaren då vi av erfarenhet vet att många har 
fullt upp med att njuta av ”sommarlov”. 

Fyra av aktiviteterna har redan ägt rum vid tiden för 
utskick av Årsta Havsbladet. Information om dessa har 
affischerats på områdets anslagstavlor och vår hemsida.

Program 2019
• Årsmöte onsdag 30 januari.
• Blomsterarrangemang söndag 12 maj. 
• Gjut fågelbad & trädgårdsdekorationer i betong 

söndag 26 maj.

• Silverplätering lördag 8 juni.
• Kulturresa/Kyrksafari torsdag 13 juni kl 10-13 c:a. 

Vi besöker Österhaninge kyrka, Sorunda kyrka och 
Ösmo kyrka. Avslutning med gemensam lunch på 
Ösmo plantshop till självkostnadspris. Minst 7, max 
10 deltagare. Irene Kimanius berättar och guidar. Vi 
samåker i egna bilar. Anmäl dig senast 30/5.

• Konstfrossa söndag 16 juni kl 13-16 i 
Föreningsgården. Traditionsenligt visas och 
säljs konst och konsthantverk. Kaffeservering. 
Deltagaravgift 100:- medlem, 250:- ej medlem, 
anmälan är bindande och platsen säkrad när 
betalning skett. Anmäl dig senast 2/6.

• Skapa armband i pärlor & läder söndag 18 augusti 
kl 12-15. Plats: Vita Huset/Årsta Havsbadsvägen 13. 
Kostnad: 350:- inkl material till ett armband och 
fika. Kursledare: Eva Carlsson. Minst 7 deltagare. 
Anmäl dig senast 4/8.

• Höstmarknad lördag 7 september kl 11-15 på 
Torget. Liv och rörelse blir det med försäljning av 
frukt, grönsaker, inläggningar, bröd, konst och 
konsthantverk m m samt strömmingsmackor, 
korv, kaffe/te med hembakat. Deltagaravgift 100:- 
medlem, 250:- ej medlem, anmälan är bindande och 
platsen säkrad när betalning skett. Anmäl dig senast 
24/8.

• Vinprovarkväll lördag 14 september kl 16-18 i 
Föreningsgården. Endast för medlemmar = slutet 
sällskap. Här får du veta mer om vinets karaktär då 
det testas och berättas om olika viner med tilltugg. 
Kostnad: 150:- inkl vin och bröd. Kursledare: Gino 
Spagnolatti. Minst 15 deltagare. Anmäl dig senast 31/8.
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ÅHKK – STYRELSEN 2019
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28
Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Lotta Liljegren
Ledamot Kerstin ”Kickie” Bäck
För mer information: konstkultur.wordpress.com  
Kontakt: arstakonst@gmail.com

• Makramé grundkurs söndag 15 september kl 11-16. 
Plats: Vargvägen 28 i Västerhaninge. Lär dig knyta en 
vacker väggdekoration. Medtag något att knyta på, 
t.ex. träpinne, gren, stål. Kostnad: 400:- inkl material 
och fika. Kursledare: Lotta Liljegren. Minst 7 delta-
gare. Anmäl dig senast 1/9.

• Medlemsträff onsdag 13 november kl 18-20 i 
Föreningsgården. Vi börjar så smått fundera/planera 
aktiviteter för 2020 och om intresse finns startas en 
bokcirkel. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Anmäl 
dig senast 6/11. 

• Julmarknad lördag 7 december kl 11-15 på Torget. 
För tredje året i rad bjuds det på härlig julkänsla 
med eldkorgar, glögg, fika, strömmingsmackor, 
korv, konst, konsthantverk, fina julklappar, jul-
blommor, lotteri och besök av tomten själv, så klart. 
Deltagaravgift 100:- medlem, 250:- ej medlem, 
anmälan är bindande och platsen säkrad när betal-
ning skett. Anmäl dig senast 23/11.

Du anmäler dig till våra aktiviteter/kurser på 
arstakonst@gmail.com

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

WALLANDERS VISION OM HUR ÅRSTA HAVSBAD FÖDDES.
Text: Richard Roosvall
Kan sjungas till den gamla visan om ”Grevinnan och trubaduren”, om någon kommer ihåg den.

1.
Wallander han satt vid sitt ritbord,
han satt där var dag och var natt
och skissade över en bit jord
allt medan han tänkte att:
”Dom skulle nog ut på landet
och få sig en nypa luft
För fyra personer så kan det
i ett rum och kök vara tufft”

2.
En snilleblixt fick han en morgon
när solen just börjat gå opp:
”Jag ritar en stad där i skärgår’n
med hus och hotell på en topp.
Sen hyr jag ut pyttesmå lotter
med enkla små hus uppå dem.
Och ”småfolkets” satsade potter
kan ge dem ett sommarhem”.

3.
Wallander tog hatten från spiken
och for ut till Horsfjärdens strand,
för där uti vårfagra viken,
där fann han sitt drömda land.
Av Meethsen han köpte en yta
med stränder, med berg och med skog
Men Håsbe, som hörde Sven skryta,
med tvekan beslutet tog.

4.
Wallander han kavla upp ärmen
och satte igång med sin dröm.
Han svettades nog uti värmen
och av jobbet snart blev han öm.
Han hyvla och spika och såga,
han slog sig på tummen iblann’.
Men Sven kände inte nå’n plåga
för drömmen hans skulle bli sann.

5.
För sju ynka öre kvadraten
på livstid med arvsrätt därtill
så får de bo mitt i spenaten
och stanna så länge de vill.
Och vatten ska komma ur kranen
men dass får de dela uppå.
Ej stjärterum ryms i husplanen
och det är ju nyttigt att gå!

6.
Snart stod där en här utav stugor
i backar och dalar och skog.
Wallander stod omvärvd av flugor
och medan han efter dem slog
så räknade han på kalkylen:
”Hur fan ska det här gå ihop?”
han tänkte, och svalde albylen,
”Jag gräver min egen grop!”

7.
Men farhågorna för fiaskot
de kom ganska snart uppå skam,
för ute på Svens kära maskot
en härskara snart växte fram.
Av ”småfolk” i trångbodda lyor,
som lämnat all stress uti stan,
befolkades havsbadets stugor
av fyrtitalskullarnas barn

8.
Nu har det gått 90 år se’n
och kostnaden gick över styr,
så Håsbe har dragit sig ur den,
när stugbyn blev mycket för dyr.
Ja nu är det inte för arma
att bosätta sig i Svens sta’.
Nej, nu får den bankerna charma
som vill köpa tomt i Årsta!

Epilog
Wallander han ser från sin himmel
en myllrande levande stad,
som fylld är av människors vimmel,
och synen, ja den gör Sven glad.
Förundrad han ser hur hans stugor
förvandlas till villor i smått
och flera bosätter sig helår.
Har sportstugans tid snart gått?
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HUR ENKELT SOM HELST

Ove Säverman, mångårig medarbetare och 
bland annat redaktör för Namn och Nytt-
sidorna i Dagens Nyheter, skrev för några 
år sedan en krönika som han här bjuder 
Havsbladets läsare på:

Det enda viktiga innan man lägger båten i sjön, sa han, 
är att byta växellådsolja. Han borde veta, för han har 
sex båtar. Vi hade inte haft båt på några år, och hade 
glömt hur man gjorde.

 Det är hur enkelt som helst att byta växellådsolja, 
fortsatte han. Man skruvar loss undre skruven och 
så skruvar man loss övre skruven. Då rinner den 
gamla oljan ut. Sedan sprutar man in den nya oljan 
i det undre skruvhålet tills det sipprar ut ur det övre 
skruvhålet. Då skruvar man åt båda skruvarna. Hur 
enkelt som helst.

Båten låg på land. Utombordaren hade fått sitta 
kvar över vintern. De två skruvarna han talade om satt 
längst nere vid propellern.

Jag köpte en tub växellådsolja. Skruvade loss undre 
och övre skruven. Den gamla oljan rann ut. Den var 
glasklar, vilket var lite egendomligt med tanke på att 
syftet med bytet är att skydda motorn från gammal, 
slaggig olja.

Nu skulle nya oljan sprutas in. I instruktionsboken 
stod att motorn inte fick luta utan skulle vara rak. 
Fällde alltså ner motorn tills den satt lodrätt mot 
marken. Men då blev avståndet till marken bara fem 

centimeter. Omöjligt att få in oljetuben som var 
femton centimeter. Försökte spruta in oljan ändå. Allt 
hamnade utanför. 

Köpte ny tub. Grävde en grop under motorn. Folk 
som passerade trodde vi hade rivit upp gropen med 
propellern, vilket de varnade oss för eftersom det 
kunde skada motorn.

Nu fick tuben plats. Men pipen var för stor för det 
lilla skruvhålet där oljan skulle in. Oljan rann bredvid.

Ringde firman som sålt motorn. Där visste man 
varken ut eller in. Själva använde de en specialspruta, 
hur man gjorde med tuber kände de inte till. 

Båtfolk i bekantskapskretsen sa att det där är väl 
ingen konst, man bara trycker till. Men så fort de 
tryckt till och fått tubens innehåll i handen avvek de 
och visade sig inte mer.

Mannen med det goda rådet att byta växellådsolja 
höll sig vid det här laget på behörigt avstånd på en ö i 
andra änden av skärgården.

Återstod att skicka efter professionell hjälp. 
Överhopad med liknande uppdrag från andra 
utombordsägare infann sig proffset en lördag med 
vidhängande taxa och ordnade saken i en blink.

När jag sedan satte tillbaka instruktionsboken föll 
ett kvitto ur den. Där framgick att det sista vi gjort den 
höst vi senast hade använt båten var att lämna den på 
service, där man bland annat bytt växellådsolja. Enligt 
boken ska nästa byte ske efter femtio timmar, vilket 
med hänsyn till våra båtvanor lär inträffa om tre eller 
fyra år. Ove Säverman
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Syftet med Grannsamverkan
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostads-
områden mindre attraktiva för brottslig verksamhet 
genom ökad uppmärksamhet från de boende i 
området samt kunskap om hur man skyddar sig, 
vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att 
minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 
också trivseln i bostadsområden.

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

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

Polis/kommun har i första hand kontakt med 
kontaktombudet som är en länk mellan polis/
kommun och de boende.

Om det är väldigt många boende i området 
så utses fler kontaktombud som då är länk till 
huvudkontaktombudet. Det är helt avgörande för 
framgång att de boende själva är engagerade i området.

Metoden fungerar så varför inte gå med?
36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan
Grannsamverkan gör stor skillnad med en 
genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % 
i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 
kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra 
positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott 
i Grannsamverkansområden och en ökning av antal 
gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i 
jämförelse med kontrollområden.

Årsta Havsbads Grannsamverkan

Kontaktperson Kjell Grönquist, kjell.gronis@hotmail.com

För att minska inbrott och skadeverkan i Årsta Havsbad!

Vi gjorde i höstas en omstart, med ambitionen att 
belysa olika miljöfrågor som kan vara av intresse för oss 
i Årsta Havsbad. Hittills har vi hunnit med att göra ett 
nytt besök hos JPAB, den anläggning för mottagning 
och sortering av olika slags massor som finns i 
anslutning till vårt område. Vi återkommer med fler 
aktiviteter och möten som kommer att aviseras på våra 
anslagstavlor samt på en kommande hemsida. Vår kära 
90-åring förtjänar allas vår omsorg!

Vi nås tills vidare på följande e-postadresser:
goran.0850034141@telia.com
info@resiliency.se
bertil.ahsdagvatten@comhem.se
leifragnar.steiner@gmail.com

Välkommen att höra av dig till någon av ovanstående 
t.ex. om du vill ta upp miljöfrågor som behöver lyftas 
och belysas i området eller vill medverka på annat sätt.

Göran, Eva-Lotta, Bertil, Leif

MILJÖGRUPPEN
ÅRSTA HAVSBAD
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Under 2018 blev området äntligen helt anslutet till 
kommunalt VA och fiber. Det är en stor seger för vår 
förening som kämpat för kommunalt vatten i många år. 
Vi firar detta under jubileumshelgen lördagen den 13 
juli bl a med en koncert med Sixteen Flames kl 15.00.

Nu kan vi gå vidare med att förbättra livet i Årsta 
Havsbad. Allt fler bor nu permanent i området. Vi star-
tar en DETALJPLANEGRUPP nu i år för att arbeta 
på att finna möjligheter att förbättra nuvarande boende 
på de sätt som går inom Plan- och bygglagen samt ha 
en beredskap inför nästa detaljplan. Kommande planer 
norr om Årsta Havsbad kan komma att förbättra även 
vår detaljplan om man ser båda områdena som kom-
pletterande delar, med integrerande social- och kom-
mersiell service för båda områdena, i nya HANINGE 
SJÖSTAD. Vi arbetar även för att gång- och cykelvä-
gen till Västerhaninge skall förvekligas.

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

Nu startar planeringen norr om Årsta Havsbad
Planeringen av området norr om Årsta Havsbad har 
startat. Under våren formerades den exploatörsgrupp, 
med Fopha Invest, kommunen och markägarna, som 
ska arbeta med projektet som består av flera delar. Dels 
en del med nya bostäder i småhus och något äldrebo-
ende i Stymningevik, dvs skogen vid vattnet norr om 
Karlslund. Där kommer man också att kunna få in 
viktig social och kommersiell service av nytta för oss i 
Årstaområdet

En annan del av det aktuella projektet är en upp-
rustning av Årsta Slott som kommer att förses med 
konferens-anläggning, orangeri, hotell och spa. Samt 
en lunchservering i själva slottshuset som är öppen året 
runt. Den ska vara i full gång när du läser detta.

Utformning av området vid Utöbryggan (Årsta Brygga)
Under det gångna året har vår förening deltagit i en 
arbetsgrupp, REPLIPUNKT ÅRSTA BRYGGA som 
arbetar med hur området runt Årsta brygga bör utfor-
mas. Det kommer att byggas ny vänthall vid bryg-
gan. Kommunen betalar den nya vänthallen och 

Skärgårdsstiftelsen blir byggherre. Den nya vänthal-
len kommer att ligga mellan den nuvarande grillba-
ren och stranden och skall vara klar våren 2020. Vår 
förening vill att man prövar att uppföra små falu-
röda bodar med försäljning och service och har fått 
Skärgårdsstiftelsen att gå med på att pröva det.

Så kontaktar du oss…
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är 
till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till ord-
förande: ingwar@arstahavsbad.org. Besök gärna vår 
hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell informa-
tion om styrelsens sammansättning med mera eller vår 
sida på FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog 
med vår styrelse och andra medlemmar, ställa frågor 
och komma med synpunkter. En snabb väg till tydlig 
kontakt! Ny i styrelsen är Helena Lepistö efter Maria 
Wikman som avflyttat efter många goda insatser.

Bli medlem NU 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 full-
ständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan man 
inte se att pengarna avser medlemskap till just vår för-
ening! 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.

HÖR GÄRNA AV DIG om du vill bli aktiv!  
Det är mycket spännande på gång NU! Flera aktiva 
behövs på grund av alla lovande projekt!
STYRELSEN Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
NU HAR VI FÅTT KOMMUNALT VA OCH FIBER. NU GÅR VI VIDARE!

VI FIRAR DETTA JUBILEUMSHELGEN LÖRDAGEN DEN 13 JULI BL A MED EN KONCERT MED SIXTEEN FLAMES KL 15.00.

Ny vänthall vid Årsta Brygga. 
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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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Per Hållnissa är den i styrelsen som har ansvar för bad-
bryggor och badområdet och det tar han på största all-
var. Tack och lov, då det handlar om säkerhet. 

Per såg till att två externa besiktningar gjordes på 
den östra badbryggan med hopptorn. Dessa visade 
att det fanns säkerhetsbrister med den dåvarande 
bryggan, när det gällde klämrisken och förankringen 
av flytbryggan. Den används nu som vågbrytare vid 
Karlslunds bryggor.

Då bryggor aldrig är billiga att bygga föddes tanken 
hos Per att ansöka om bidrag från Haninge kommun. 
Med de två besiktningarna och en massa annan doku-
mentation uppvaktade Per kommunen och fick god 
hjälp av Janne Kårström, en van förhandlare och årsta-
havsbadsbo, att övertyga kommunen att utverka det 
största beloppet någonsin som kommunen gett till en 
förening, 750.000 kr.

Per hade då tagit in ett flertal offerter och gjort 
vattenanmälan till Länsstyrelsen för 
att få utföra arbete i vatten, vilket 
tillåts under väldigt kort tid. Valet 
av utförare föll på Bryggkompaniet, 
som under årens lopp gjort många 
bryggarbeten i Årsta Havsbad och har 
goda referenser.

Vid styrelsemötet den 14 januari 
beslöts att bygga bryggan med 
kontrollansvariga Kent Melander och 
H-G Ericsson, som följt arbetet och 
dokumenterat det med en mängd 
bilder. 

Trots det stora bidraget från kom-
munen blir det en stor kostnad för 

NU ÄR BRYGGAN PÅ PLATS!
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samfälligheten och Per har då tagit kontakt med före-
tag i kommunen om sponsring, vilket blev en fråga 
på årsmötet den 23 april. Medlemmarna ställde sig 
positiva till styrelsens förslag att placera plaketter med 
företagsnamn på en anslagstavla vid torget och vid 
hopptornsbryggan med tillägget att till nästa stämma 
återkomma med en policy hur sponsring ska hanteras i 
framtiden.

Per har även kontaktat Sarah Sjöström som stöder 
den nya bryggan dels genom ett rekommendationsbrev, 
dels genom att skänka en signerad baddräkt och ett 
antal badmössor, som kan auktioneras ut eller bli 
lotterivinster och ge ett bra tillskott. Även Björn Skifs 
har uttryckt sitt stöd för bryggan och skänkt ett antal 
signerade cd-skivor och idolbilder till auktion eller 
lotteri. Alla kommer att få möjlighet att vinna dessa 
gåvor under jubileumsårets aktiviteter.

Tack Per för ditt engagemang och din entusiasm som 
gett oss en ny brygga! 



För felanmälan se nedan kontakt-
information till styrelsen för res-
pektive ”Ansvarsområde”. T ex om 
någon lampa slocknat på Årsta 
Havsbadsvägen eller i området –  
kontakta Bo Holmberg inte Facebook.

KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

AVSÄNDARE
Årsta Havsbads Samfällighetsförening 
Box 32, Torget 1 
137 97 Årsta Havsbad

Ansvarsområde Namn Befattning Telefon E-post
Huvudansvarig för verksamheten, Planärenden, anläggningsbeslut, 
stadgar, Kontakt för Trafikverket och kommunen, Underhållsplan,  
Info på hemsidan 

Mattias Lindmark Ordförande 073-540 08 08 mattias.lindmark@arsta-havsbad.se

Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster, Försäkringar Ragnhild Blomdahl Kassör 073-428 02 42 ragnhild.blomdahl@arsta-havsbad.se
Protokoll etc, åtgärdslista styrelsen, Info anslagstavlor, 
kontaktperson mot SRV och LMV

Britt-Marie Bengtsson Sekreterare 070-299 24 52 britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se

Dagvatten och diken, Vägar, snöröjning och trappor Ingeman Bengtsson Ledamot 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Mark och park samt Torget, Postboxar o brevlådor Lars Sjöholm Vice ordförande 070-710 57 84 lars.sjoholm@arsta-havsbad.se
Elanläggningar Bo Holmberg Ledamot 073-313 18 13 bo.holmberg@arsta-havsbad.se
Båtbryggor Tille Tsiouras Ledamot 076-349 28 08 tille.tsiouras@arsta-havsbad.se
Badvattenprover, inspektion badbryggor och stränder Per Hållnissa Suppleant 070-339 31 07 per.hallnissa@arsta-havsbad.se
Trafik och parkering Ola Ramqvist Suppleant 070-464 05 91 ola.ramqvist@arsta-havsbad.se
Byggnader Benny Brandefalk Suppleant 072-334 55 10 benny.brandefalk@arsta-havsbad.se
Vägar, diken, dagvatten, trappor Björn Larsson Suppleant 076-842 83 69 bjorn.larsson@arsta-havsbad.se

E-post: info@arsta-havsbad.se ° Hemsida: arsta-havsbad.se ° Expeditionens öppettider: Onsdagkvällar mellan 18.00 och 19.00 från 12 juni – 7 augusti.

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

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

Låt gärna en arborist titta på 
era gamla träd, så de inte 
utgör en fara för er eller era 
grannar, när vinden tar i.

Tänk på att staket och 
murar ska vara minst 10 
cm innanför tomtgränsen 
mot våra vägar, så inget blir 
skadat vid snöröjning eller 
skrapning av vägen.

Hur ser din brevlåda ut?  

Se till att den har en ordentlig 

skylt med namn och adress 

väl fastsatt. Det underlättar 

brevbärarens arbete.


