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Allra först vill jag tacka för det förtroende jag fått av 
stämman att vara ordförande under de närmaste åren. 
Tillsammans med den nya styrelsen har jag en spän-
nande och ansvarsfull uppgift att följa utbyggnaden 
av vatten och avlopp i området och försöka påverka 
att det blir så bra som möjligt för alla oavsett vad man 
tycker om den förändring som nu sker i Årsta Havsbad.

Det är ju vi medlemmar som gör Årsta Havsbad till 
den fantastiska plats vid Horsfjärden som vi har. Det är 
med stolthet vi kan berätta för omvärlden att medlem-
marna är engagerade i 10 olika föreningar som alla har 
sin egen profil samtidigt som vi inte får glömma bort 
att vi alla även är medlemmar i samfälligheten och 
bidrar till Årsta Havsbads utveckling på olika sätt.

Ett nytt anläggningsbeslut kommer Lantmäteriet 
att besluta om för Årsta Havsbad, då vi nu får kom-
munalt V/A och vårt sommarvatten försvinner. I den 
processen har alla föreningar varit delaktiga och inte 
minst förre ordföranden Bosse Hellberg tillsammans 

med mig. Det är mycket som ska vägas in, då det är an-
läggningsbeslutet som anger vad styrelsen har mandat 
att förvalta. 

Stämman har valt en styrelse som även har hjälp 
av några adjungerade medlemmar men området är 
stort och vi är få, därför behöver vi er hjälp med att få 
tips om vad som behöver göras. Till vår hjälp har vi en 
tillsynsman och ett antal ”gubbs” samt en ”kvinns”, 
som alla gör en fantastisk insats för vårt område. Jag 
vill passa på att tacka Janne vår tillsynsman sen många 
år tillbaka, som nu väljer att lämna oss efter ett för-
tjänstfullt arbete. På baksidan av denna tidning finner 
ni kontaktuppgifter på styrelsens ledamöter och deras 
ansvarsområden – tag kontakt när det är något ni vill 
dryfta som rör Årsta Havsbad eller om ni vill hjälpa till.

Jag ska göra vad jag kan för ett trivsamt Årsta Havs-
bad och jag hoppas att ni gör detsamma!

Trevlig sommar med mycket sol och många aktivi-
teter önskar Marianne!

Ordförande Några ord från vår

Marianne Rocklind
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Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya 
anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad.

Ordförande Bo Hellberg öppnade mötet.

§1  Stämmans behöriga utlysande  
Då handlingarna skickades med post den 3 april, beslöts det att stämman var 
behörigen utlyst.

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

§3 Val av sekreterare till stämman  
Monika Malaguti valdes till sekreterare för stämman

§4 Val av justerare tillika rösträknare  
Ulf Aulin och Hans Gordon utsågs till justerare tillika rösträknare.

§5  Godkännande av röstlängd,  
 170 närvarande fastighetsägare, varav 20 genom fullmakt. 

§6 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes

§7 Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning gicks 
igenom och fastställdes av stämman.

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

§9 Ansvarsfrihet  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013

§10 Ersättning till styrelse och revisorer 

a) Arvode för föreningens administration 110 000 kr 
Stämman godkänner förslaget  

b) Mötesersättning om 250 kr för styrelsemöte och för annat protokollfört möte 
för styrelsens ledamöter och suppleanter.   
Stämman godkänner förslaget  

c) Arvode till föreningsvald revisor 5 000 kr, då HBS ingår i revisionen   
Stämman fastställer förslaget  

d)  Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till 
c:a 25 000 kr  

d) Timarvode 150 kr efter styrelsebeslut utgår för speciella uppdrag utöver 
renodlat styrelsearbete (oförändrat)   
Stämman fastställer förslaget

§11 Styrelsens förslag till beslut för 2014  
Styrelsen föreslår stämman  

a) att godkänna styrelsens förslag till budget för 2014 samt förslag till 
underhållsplan för de närmaste 20 åren.  Frågan om kommande kostnader 
för dagvattnet togs upp. I framtiden kommer kraven för hanteringen av 
dagvattnet att öka. Frågan om vi inte kan samordna grävningen av dagvattnet 
med kommunens grävning av det kommunala vattnet kom upp. Styrelsen 
svarade att den självklart kommer att i så stor utsträckning som möjligt 
samordna grävandet. Ingwar Åhman-Eklund hänvisar i ett inlägg till sin 
motion där han vill förtydliga hur kostnaderna för medlemmarna ständigt 
ökar. Ingwar förtydligar hur viktigt det är att vi ser över våra tillgångar och ser 
olika lösningar för att lösa våra kostnader i samfälligheten. Ingwar anser att 
hans motion är besvarad.  
Bo Hellberg förtydligar; –Den olyckliga branden i fastigheten vid Torget 
och det eftersatta underhållet av bryggorna har kostat på det periodiska 
underhållet. Detta har styrelsen arbetat för att åtgärda. Bo Hellberg förklarar 
att det tyvärr har blivit något fel då underhållsplanen trycktes, summan 
stämmer men inte alla kolumner. Stämman bifaller förslaget till budget för 
2014 samt förslag till underhållsplan de kommande 20 åren.

b-c)  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2014 och att fastställa 
att avgiften per andel för skötsel och underhåll är 410 kr samt att fastställa 
att årsavgiften delas upp på två inbetalningar med två fakturor i samma 
utskick, en betalas senast den 31 maj och den resterande delen senast den 30 
november 2014. 
Stämman bifaller förslaget

d)  att godkänna styrelsens förslag till dagvattenpolicy. 
Styrelsens adjungerade Göran Johansson presenterade förslaget för hur 
samfälligheten ska förfara när det gäller dagvattnet. 
Stämman bifaller styrelsens förslag till dagvattenpolicy.

e)  att godkänna styrelsens förslag till namnförändring av Parkvägen till Västra 
och Östra Parkvägen. 
Stämman bifaller styrelsens förslag

§12 Val av ordförande och styrelseledamöter  
Karin Marcus presenterar valberedningen och deras förslag. 
Stämman biföll valberedningens förslag: 
Ordförande: Marianne Rocklind valdes på  2 år. 
Ledamöter:  
Ingeman Bengtsson 2år 
Bertil Lindborg 2år 
Kjell Lönnberg 2år 
Daniel Magnergård  fyllnadsval 1år 
Monika Malaguti och Ingela Widén sitter kvar ytterligare ett år.

§13 Val av Suppleanter  
Stämman biföll valberedningens förslag: 
Bo Hellberg 1år ersättare nr 1 
Aina Lagerberg 1år ersättare nr 2

§14 Val av revisor och revisorsuppleant för samfälligheten och dess  
verksamhetområden  
Stämman biföll valberedningens förslag: 
Parameter revision Marie Nordlander 1år 
Revisor Gabriel Bartoletti 1år kvar 
Revisorsuppleant Göran Markström 1år

§15  Val av ny valberedning på 1 år  
Stämman fastställer att det ska vara fem ledamöter i valberedningen. 
Från tidigare valberedning återväljs: 
Karin Marcus (sammankallande) 
Bengt Andersson 
Lars-Otto Frick 
Cathrin Johansson 
Nyval till valberedningen: 
Bert Ejderskog

§16 Motioner från medlemmar  
Motion nr 1, ang ved till medlemmar. 
Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget. 
Stämman bifaller styrelsens förslag 
Motionen är avslagen

 Motion nr 2, ang gemensamma arbetsdagar för samtliga medlemmar. 
Bengt Andersson anser att styrelsen besvarat motionen. 
Styrelsen ser den goda tanken och motsätter sig inte att medlemmarna själva 
tar ansvar och ser till att ta hand om närområdet. Samfälligheten kan dock 
inte tvinga medlemmar att delta i arbetsdagar. 
Styrelsen föreslår att stämman skall anse motionen besvarad. 
Stämman bifaller styrelsens förslag 
Motionen är besvarad

PROTOKOLL fRån åRsTa Havsbads 
samfäLLigHeTsföRenings åRssTämma

Onsdagen den 29 april 2014, Fredrika Bremerskolan i Handen
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 Motion nr 3, ang. de högre avgifterna 
Ingwar Åhman Eklund anser att styrelsen besvarat hans motion. 
Efter en kort diskussion med inlägg av Aina Lagberg förtydligar Bo Hellberg 
att styrelsen har fått mandat av stämman 2012 att ta upp lån på upp till 
1,5mkr vid behov. 
Stämman bifaller styrelsens förslag 
Stämman anser att motionen är besvarad

Motion nr 4, ang. vägbommars placering 
Ulf Aulin presenterar sin, Kent Melanders och Göran Johanssons motion och 
yrkar att stämman bifaller hans motion. Detta för att skapa ett öppnare Årsta 
Havsbad, där alla känner sig välkomna.  
Bo Hellberg förklarar styrelsens ståndpunkt att följa föregående års 
bompolicy. Styrelsen arbetar för ett öppet och välkomnande Årsta Havsbad 
men ser att behovet av bommar finns p.g.a. trafiksäkerhetsskäl. 
Hans Gordon förtydligar behovet av bom vid Utöstigen och övriga bommar 
i Årsta Havsbad. Detta är inte för att hålla människor borta utan för att se 
till att hålla fritt från bilar så att de boende kan komma till och från sina 
fastigheter och yrkar avslag på motionen. 
Göran Johansson, framhåller att bommarna gör att många känner sig 
ovälkomna och ifrågasatta när de besöker baden. Det är bristen på ett öppet 
och välkomnande Årsta Havsbad och yrkar bifall till motionen. 
Ingwar Åhman Eklund, belyser behovet av bommar då ett fåtal människor 
tyvärr missköter sig och yrkar avslag på motionen och bifall till styrelsens svar. 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
Stämman beslutar att avslå motionen.

§17 Övriga frågor  
Alf Björnberg ställde frågor om stoppskyltar på Kuttervägen och Briggvägen 
samt informerade om att det nu finns varningskoner vid diket vid utfarten 
från Kuttervägen till Årsta Havsbadsvägen som Alf ställt dit. 
Styrelsen har genom kontakt med Alf Björnberg besvarat frågan och 
meddelat att skyltarna kommer att tas bort och att det ska byggas ett staket 
vid diket.

§18 Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan, 
anslagstavlan vid expeditionen senast 13 maj.

§19  Stämman avslutades med att avgående ordförande Bo Hellberg tackar 
Marianne Rocklind för hennes fantastiska stöd och arbete under året som 
varit.  
Stämman och styrelsen avtackar Rickard Wahlberg som avgick efter många 
trogna år i styrelsen som sekreterare och arkivarie. Stämman och styrelsen 
avtackade även Mathias Bierfeldt, Fredrik Löfstedt, Börje Johansson och 
Anna Andersson för deras arbete i styrelsen. Marianne Rocklind avtackar 
Bo Hellberg, avgående ordförande för det arbete han gjort och även i 
fortsättningen kommer att göra.

Vid protokollet Monika Malaguti

Justerare Ulf Aulin&Hans Gordon

Dagvatten
Aktuella åtgärder - och en uppmaning
I höstas inventerade vi områdets dagvattenbrunnar och fann att 
flera ligger dolda på tomter eller under väggrus, t.o.m. under 
asfalt. Dessa måste friläggas vartefter och vid behov slamsugas och 
ledningar spolas. I första hand de som finns söder om Årsta havs-
badsvägen där ledningarna bland annat avvattnar vägen och den 
blivande gångbanan. Detta kräver att vi rensar rent från sly och 
buskar för att komma åt på dassgångar mm. En konsultfirma har 
på kommunens uppdrag utrett frågan om vägens och gångbanans 
avvattning – hela vägen från väster till öster. ÅHS har därutöver 
inhämtat en offert för utredning av övriga avrinningsområden 
i ÅH. Vi har vidare tagit fram ett förslag till en dagvattenpo-
licy som ÅHS styrelse lade fram på stämman för godkännande. 
Utmed några vägar i området där det finns dagvattenproblem har 
vi också diskuterat en samordning med kommunen om nedlägg-
ning av dagvattenledning i ledningsgraven för kommunala VA. 

Vi har därför diskuterat detta på plats med två konsulter. Under 
sommaren kommer vi att försöka lösa några större problem där vi 
inte är i vägen för arbetet med kommunala VA.

Vi vill slutligen uppmana fastighetsägare att till styrelsen 
påpeka brister i dagvattenhantering, avrinningsfunktion, vanliga 
ställen för vattenansamlingar, felaktiga eller saknade skyltar och 
anordningar i övrigt (brunnslock, överväxta brunnar och dylikt). 
I en del fall kommer vi att uppmana enskilda fastighetsägare att se 
till så att vi kan komma åt dolda brunnar – kan gälla situationer 
där brunnen finns på en tomtgräns mellan fastigheter eller inne 
på en fastighet. Bertil Lindborg och Göran Johansson

Trivselregler för oss i Årsta Havsbad
Kör 40 km på Årsta Havsbadsvägen dygnet runt. Tänk på de 
boende längs med vägen, de störs av för höga hastigheter. Kör 20 
km på våra småvägar, vi har stora som små som cyklar, springer 
och leker. Håll rent runt alla vägkorsningar inom området, så vi 
slipper köra på och skada våra grannar p.g.a. dålig sikt. Hängande 
grenar över våra vägar ska fastighetsägaren ta bort – det måste vara 
fritt 4,5 meter upp i luften från vägen räknat.

Bada och njut av stranden, ha gärna med dig matsäck, glöm 
inte att ta med soporna bara,skulle du råka vara rökare, ta med dig 
fimparna, det är så tråkigt med förgiftade småbarn. Tänk på att 
smågrillarna förstör våra bryggor.

Värna om dina grannar, så att vi slipper inbrott, om de inte är 
hemma.

Hyr du P-plats, se till att Fastighetsbeteckningen syns, på anvi-
sad plats, annars kan vi inte bötfälla de som ställer sig fel.

Eldningsveckorna är som vanligt vecka 15, 16 på våren och till 
hösten 41 och 42. Det är endast då man får elda. Inte ens i tunna 
får man elda under övriga tider. Ingela Widén

Gångbana genom Årsta Havsbad
Styrelsens trafikgrupp har i många år arbetat för att få en bättre och 
säkrare trafiksituation genom Årsta Havsbad. Efter många upp-
vaktningar och kontakter med kommunens och Trafikverkets tjäns-
temän fick vi igenom 40 km genom Årsta Havsbad men ett nej på 
att göra Torget till ”gångfartsområde” och även nej till 30 km på 
den farligaste sträckan vi har; från Videnäsvägen till Lotsvägen.

Nu har Trafikverket och kommunen ”satt ner foten” och 
bestämt att en gångbana ska det bli från Flottans plan fram till 
Videnäsvägen. Döm om vår förvåning att gångbanan slutar där 
vi helst vill att den ska börja. Efter Videnäsvägen finns inga lokala 
vägar att ta sig fram för barnen till glasskiosk, tennisbanor eller 
simskolan. Efter stora påtryckningar har kommunen lovat att 
grusa vägrenen mellan Videnäsvägen och Lotsvägen, vilket natur-
ligtvis inte är tillräckligt! Vår kamp fortsätter – stöd oss gärna!

Marianne Rocklind

NY REDAKTÖR SÖKES FÖR DENNA TiDNiNG!
Vill du ha ett roligt jobb med många kontakter – ring mig! 
Årsta Havsbladet kommer ut två ggr per år till alla medlem-
mar i Årsta Havsbads Samfällighetsförening och är en viktig 
informationskanal.

Som nybliven ordförande räcker tiden helt enkelt inte till. 
Ring eller maila mig så berättar jag vad arbetet består i.

Marianne Rocklind, 070-563 53 52

marianne.rocklind@arsta-havsbad.se
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namnändRing  
av PaRKvägen

Styrelsen föreslog årsstämman att Parkvägen byter namn till 
Västra och Östra Parkvägen, vilket stämman godkände.

Dels finns Parkvägen på tre ställen i Haninge kommun och 
dels finns det ingen bilväg genom parken därför välkomnar 
Haninge kommun stämmans beslut att byta till Västra och Östra 
Parkvägen för att alla och inte minst utryckningsfordon ska hitta 
rätt adress.

Östra Parkvägen får ny numrering med start från parken. Alla 
fastighetsägare måste göra en adressändring och ändra på sina 
brevlådor till rätt vägnamn och nytt vägnummer.

Västra Parkvägen behåller sina vägnummer men alla fastighets-
ägare måste ändå göra adressändring och ändra på sina brevlådor 
till rätt vägnamn. Den nya ordningen börjar gälla från 1 september 
2014. Styrelsen

viLL dU HYRa  
föReningsgåRden?
Föreningsgården är nyrenoverad med vacker inte-
riör, där det passar till bröllop, dop, middag, konfe-
rens, killfest, tjejfest, barnkalas, kräftskiva mm.

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

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

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

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

hämtar nyckeln.

Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Margareta Söderberg  
070-305 15 48
maggan@arsta-havsbad.se

Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brev-
låda? Jag hjälper dig med uppsättning av brev-
lådan och informerar Posten och Citymail. 

En ny brevlåda kostar 300 kr. 
Se över era brevlådor, många namnremsor fladdrar för 
vinden, andra är oläsliga. Haninge Sko- och Nyckel-
service i Handen Centrum har bra skyltar till ett 
rimligt pris. 

De brevlådor som saknar namn och adress kom-
mer att ta’s ner efter sommaren då brevbäraren har 
stora svårigheter att hitta rätt adressat!

Det finns risk för att din post hamnar i en brev-
låda som ingen äger!

Behöver du en brevlåda ringer du till Margareta  
Söderberg 070-305 15 48 eller mailar 
maggan@arsta-havsbad.se.

Postbox
Postboxen kostar 100 kr per år att hyra men tyvärr 
finns det för närvarande inga lediga. Hör av dig om du 
vill sätta upp dig på en väntelista för en box.

Brevlåda
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Det är parkeringsförbud inom hela Årsta Havs-
bads vägnät. Vi har tre olika sorters parkeringar;
•  för allmänheten, dessa är försedda med betal

automater. Du som har en parkeringsdekal eller en 
gästbricka får parkera gratis här i max 7 dygn. Fastig-
hetsbeteckningen måste vara väl synlig och fordonet 
får ej vara belagt med körförbud eller avställt.

•  för medlemmar i samfälligheten. Dessa platser är 
endast till för medlemmar i samfälligheten och deras 
gäster. Du måste vara uppmärksam så att du inte 
parkerar på en förhyrd plats. Varje förhyrd plats ska 
vara försedd med tydlig skylt med väl synlig fastig-
hetsbeteckning för att vara giltig. Varje fordon måste 
vara försett med antingen en parkeringsdekal eller en 
gästbricka med väl synlig fastighetsbeteckning. For-
donet får ej vara belagt med körförbud eller avställt.

•  av samfällighetens enskilda medlem förhyrd parke-
ringsplats. Dessa platser är endast till för den enskilda 
medlem som hyr platsen och dennes gäster. 

Varje fordon måste vara försett med parkeringsdekal 
eller en gästbricka med tydlig fastighetsbeteckning 
(samma som på skylten för den förhyrda parkerings-
platsen) Fordonet får ej vara belagt med körförbud 
eller avställt.

Nu då VA-utbyggnaden pågår måste vi vara extra 
noggranna när vi parkerar våra fordon så att vi inte 
ställer till förtret för vår omgivning. 

P-Service nås på 077-177 11 00 för anmälan av 
felparkerade fordon.

 Monika Malaguti

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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Öppet hus
Öppet hus planerar vi som vanligt på midsommarda-
gen i samband med folkdansen och flaggparaden på 
Torget. 

I år firas Årsta Havsbads 85-årsjubileum med 
Barnens Dag hela lördagen den 19 juli. Se vidare i 
Stugägareföreningens program. Årstastugan kommer 
att hållas öppen tidvis under dagen, se skyltning vid 
stugans entré.

I övrigt hålls stugan inte öppen annat än efter 
överenskommelse med undertecknad. Tag gärna med 
vänner och bekanta och titta in i 1930-talets sportstu-
geliv, men ring mig först.

Stugans historia
Stugan byggdes 1930 som semesterhyrstuga på Dagens 
Nyheters kvarter vid Torgvägen-Idrottsvägen-Typo-
grafstigen, den s.k. Dehlgrensgården, döpt efter DN:s 
dåvarande VD och chefredaktör Sten Dehlgren (1881-
1947). I samband med sin 50-årsdag 1931 donerade 
han 10 stugor till den grafiska personalen i tidnings-
tryckeriet i Klara. Flera generationer typografer och 
annan personal i tryckeriet njöt en veckas friskvård 
från vardagens slammer, pappersdamm och bly, tills en 
dag i början av 1990-talet tiden hade passerat det enkla 
stuglivet och verksamheten avslutades.

Kvarteret styckades upp i mindre tomter som 
försåldes med stugor och allt. Den goda familjen Jalke 
ville bygga ny sommarvilla på sin nyköpta tomt, och 
skänkte sin lilla ”femma” till samfällighetsföreningen, 
som kom på tanken att bevara den genuina 30-talsstu-
gan till ett muséum. 

År 1998 lyftes stugan in bakom planket till mate-
rialgården, där den tillbringade vintern i väntan på 
en permanent plats. Sommaren 1999 ställde HSB 
Stockholm tomten vid Torget kostnadsfritt till förfo-
gande, och samma sommar invigdes Sportstugemuséet 
Årstastugan.

Årsta Havsbadsborna var inte sena att rota fram 
tidstypiska föremål, möbler och husgeråd, som de 
glatt skänkte till ”sitt” museum. Snart var stugan fullt 
möblerad. Inventarieförteckningen upptar närmare 
fem hundra artiklar!

Stugan väckte inte bara uppmärksamhet bland de 
närmast boende, även tidningar, TV och böcker har 
skildrat det unika lilla muséet. Nu står hon där sedan 
15 år och visar dagens generationer hur enkelt men 
sunt sportstugelivet gestaltade sig förr.

Behövligt underhåll
Vår åttiofyraåriga museistuga har sakta men säkert åld-
rats. Även om trämaterialet är av det seglivade slag som 
fanns förr, så flagnar färg och ruttnar trä. Under denna 
vinter och vår har Leif Söderberg med varsam och 
kunnig hand pysslat om patienten. Han får beskriva 
med egna ord vad han gjort och vad som ska göras:

”Halva altantaket är bytt, det var så ruttet. Ny 
tjärpapp är lagd på altantaket. På framsidan är takfots-
brädorna bytta. Hängrännorna lutade åt fel håll så det 
är åtgärdat.

Vindskivorna är bytta samt kompletterade med 
vindskiveplåt.

Baksidan är ej åtgärdad då jag väntar på material. 
Jag har beställt hängränna och stuprör, så fort det 
kommer hem så monterar jag det.

Avsikten är också att komplettera fönstren med 
fönsterbleck, vilket göres i samband med baksidan. Jag 
har material hemma för att iordningställa trappräcket.

Till sommaren är det meningen att Rolf Aspers 
med hjälp av sommarungdomar skall måla muséet.

Årsta Havsbad2014-04-24  Leif Söderberg”

Stugans rabatter 
Trädgårdssällskapet kommer som vanligt att se till att 
plantor och buskar prunkar i sportstugeträdgården 
under sommaren. Ungdomslaget sköter om gräsmat-
tan, sandgången och buskarna vid staketet så att allt ser 
prydligt ut.

Richard Roosvall, 0709-62 45 64
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miLjögRUPPen  
åRsTa Havsbad

Våra ambitioner är att på olika sätt belysa sådana om-
råden som vi bedömer kan ha stor betydelse för Årsta 
Havsbad. Dels via öppna möten i Föreningsgården 
men också via en mer aktiv insats på vår blogg – se 
nedan. Några exempel framgår nedan:
•  Miljöaspekter av den kommande VAanläggningen 

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

tagande av områdets dagvatten
•  Uppföljning av kommunens handlingsplan för att 

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

•  Kontinuerlig kontakt med kommunen i frågor om 
trafiksäkerhet, främst i form av gång- och cykelvägar 
till och inom Årsta Havsbad

•  Exempel på anpassade lösningar för förnyelsebar 
energiproduktion, t ex genom solceller och eventuellt 
små vindkraftverk

•  Vad händer med den fortsatta hanteringen av schakt-
massor m m i den närliggande anläggningen i vårt 
västra närområde, vilka risker kan finnas för en nega-
tiv miljöpåverkan på Årsta Havsbad?

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

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

Vi emotser gärna fler förslag på olika områden och 
miljöaspekter att ta upp för vårt gemensamma bästa i 
Årsta havsbad. Vi hälsar alla miljöengagerade välkom-
na till våra aktiviteter och att bli medlemmar - gratis 
medlemskap. Vi nås bäst via den nya bloggen som 
återfinns under namnet:
www.miljogrupp.wordpress.com

Göran Johansson Bertil Lindborg Leif Steiner

Polaroid 
SuncoverS

SVEDLUNDS Optik

Västerhaninge Centrum
Tidsbeställning 08-500 103 26
svedlund52@hotmail.com
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Till skillnad mot vintern 2013, går nog denna 
vinter till historien som en av de varmare på 
många år. Till vår stora glädje kan vi notera att 
antalet Årstabor som upptäckt att det finns en 
bastu i Årsta även på vintern har ökat.
Vi får hoppas att intresset fortsätter och att medlems-
antalet ökar ytterligare till säsongen 2014/15. Vi väl-
komnar alla Årstabor att få uppleva ett härligt bastu-
bad, både på sommaren och vintern till den mycket 
ringa bastu avgiften 150:- per hushåll. (Bastuavgiften 
är endast till för att täcka elkostnaderna.) pg.601764-4

2014 firar vi 60 årsjubileum i vår nyrenoverade Bastu.
Året 1954 byggdes bastun och samma år blev även 
förenings gården klar.

Vi kommer att uppmärksamma detta under året, vi 
återkommer. Var, När och Hur. Information kommer 
på anslagstavlorna.

Badtider under Sommar/Höst 2014.
7 juni – 27 sept.
Herrar: onsdagar & lördagar 17.00-18.00
Damer: tisdagar & fredagar 17.00-18.00
4 okt – 1 nov.
Herrar: lördagar  16.00-17.00
29 november Herrar: lördag  13.00-14.00
13 december (lucia) Herrar: lördag  13.00-14.00
31 december (Nyår) Herrar: onsdag 13.00-14.00

Sten Norin, Ordförande

Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

åHb – sTYReLsen 2014
Ordförande Sten Norin 500 342 48, 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 500 340 19
Kassör Sören Olsson 500 343 80, 073-919 07 89
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Ingrid Kokk 500 343 86

För mer information se: www.arsta-havsbad.se
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KOnsT- OcH KULTURinTResseRade  
åRsTa HavsbadaRe?

Missa inte våra aktiviteter nu i sommar:
Konstfrossa vid havet – Konstutställning i Årsta Havsbad – 
lördag 28 juni och söndag 29 juni kl 11–15. Konst och konst-
hantverk ställs ut. Anmäl till arstakonst@gmail.com, först till 
kvarn gäller. Ta med egna skärmar och bord om du behöver det.  
Föreningsgården är bokad, partytält är hyrda. Platsavgift 100:- för 
medlem, 300:- för ickemedlem. 

Välkommen som utställare eller besökare!

Akvarellkurs: planeras under juli. Kursledare är Ragnhild 
Blomdahl och Bia Svanbäck.

Historisk dag eller afton - Årsta Havsbads historia: planeras 
någon gång i juli

Konstutflykt till Öja: datum ännu ej spikat.

Göra smycken: kurs planeras någon gång i sommar

Årsta Havsbads Marknad – 
lördag den 6 september.

Datakurs – hålls troligtvis 
vid två tillfällen i september. 
Kursledare Edith Demeter

Blir du medlem får du info 
per mail. Vi informerar 
också via anslagstavlorna. 
Medlemsavgiften är 100:- per 
år. Vårt bankgiro är 512-3419. 
Vårt plusgiro är 691720-7. 
Ange namn, e-post, telefon och 
gärna adress när du betalar. Du 
kan också betala medlemsavgift 
på plats vid våra aktiviteter.

Besök gärna vår blogg 
på webbadressen: konst-
kultur.wordpress.com, gå 
med i vår facebookgrupp: 

Årsta Havsbads konst och kulturförening, eller ring Ragnhild 
på telefonnummer 0734-280242. Via mejl når du oss på 
arstakonst@gmail.com. 

Vår postadress: Årsta Havsbads Konst och Kulturförening, 
c/o Susann Fält, Typografstigen 6, 13797 Årsta Havsbad. 

Varmt välkommen till Årsta Havsbads Konst & Kulturförening

åHKK – sTYReLsen 2014
Ordförande Lisa Holm
Sekreterare Susann Fält
Kassör Ragnhild Blomdahl 0734-28 02 42
Ledamot Birgitta ”Bia” Svanbäck
Ledamot Ingwar Åhman-Eklund
Webmaster Maria Hallnér

För mer information se: konstkultur.wordpress.com

Akvarell av Ragnhild Blomdahl
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Det är inte så konstigt att Verisure fi nns installerat i 300 000 hem runt om 
i Sverige. Verisure är ju så mycket mer än bara hemlarm. Vi gör din vardag lite 
enklare och tryggare, med smarta tjänster och produkter för hemmet och 
familjen. Om du är intresserad kommer vi gärna hem till dig och går i genom 
brand- och inbrottsskyddet. Helt utan kostnad.

Boka en gratis
Safety Check!

Mycket mer än 
bara ett hemlarm.

Ring Jocke på 070-956 33 98 eller läs mer om 
det uppkopplade smarta hemmet på verisure.se

VERISURE PARTNER

Haninge Larm & Säkerhetspartner AB
E-post: 0111@partner.verisure.se



16

Vi utför alla typer av elinstallationer,  
inga arbeten är för små och vi är mycket flexibla.  

Rot-avdrag används givetvis.

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

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

Org nr: 556867-4062

Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

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

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

Bygg AB

allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom

el, VVs, Platt och Plåt
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Midsommar
Kvällen före midsommarafton lövar vi stången. Alla 
välkomna med blommor och blader!

Midsommarafton – Fredag 20/6
12.00-16.00 café, lottförsäljning, fiskdamm, sock-
ervadd mm. Dans kring stången med Söderringens 
folkdanslag. Dans på kvällen 20.00 – 23.00

Midsommardagen – Lördag 21/6 
Kl 14.00 tågar vi ner till dansbanan med fanbärare. 
Lottförsäljning mm. Dragning i Årstalotteriet kl 15.00

Simskolan
Söndag 29/6 kl 13.00-15.00 anmälan på dansbanan. 
1:a period 7/7 – 18/7, 2:a period 21/7 – 1/8. Kostnad 
500 kr/period, 2 perioder 800 kr. För icke boende i 
Årsta Havsbad 700:-/period, 2 perioder 1000:-. Mär-
kestagning 250 kr. Teknikgrupp, crawlgrupp 250 kr/
veckan. Avslutning och promovering lördag 2/8

Boule
Onsdagar kl 19.00 fotbollsplanen (grus), 2/7, 9/7, 
16/7, 23/7, 30/7

Fotbollsturnering – ”Nisse Pokalen”
Fredag 4/7 kl 18.00, lördag 5/7 kl 11.00 på Årstavallen

HEJ HOJ
Måndagar kl 19.00 från Torget, 30/6, 14/7, 28/7

Tipspromenad
Torsdagar kl 19.00 från Torget, 10/7 och 24/7

Årstadagen – Lördag 12/7, OBS! Ny tid för loppis
Loppis 09.00 – 13.00 vid dansbanan, caféförsäljning 
kaffe, korv mm musikfrågesport på stranden kl 17.00 
trubadur, picknick, stövelkastning mm

85-årsjubileum – Barnens Dag – Lördag 19/7 
Jubileumsdag lördag 19/7, hela dagen vid dansbanan 
blir det barnteater, trollkarl, ponnyridning mm mm. 
På kvällen kommer Billey Shamrock och hans band 
och ger kabarén Owe - Owe Thörnqvist. Därefter dans 
till Jättebandet

Barndisco – Fredag 25/7 
Kl 18.00 – 20.00 på dansbanan. Vid dåligt väder 
inom hus i Föreningsgården

Årstamaran – Lördag 26/7 
Kl 10.00 från Torget. För små och stora löpare

Allsång på stranden – Torsdag 31/7
Se vidare anslag

Simborgarafton
En kväll i slutet av juli/början augusti

Årsmöte – Lördag 27/9
Stugägareföreningens årsmöte lördag 27/9 kl 14.00 
i föreningsgården

Mer arbetskraft sökes
Vi tycker det skulle vara roligt om fler erbjuder sig att 
hjälpa till vid våra olika aktiviteter – alla behövs – i 
synnerhet på midsommarhelgen, Årstadagen och 
85-årsjubileumsdagen som samtidigt är Barnens Dag!

Välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen

sTYReLsen 2014
Ordförande Annette L Sandberg astrid-kristina100@hotmail.com 070-836 63 00
Kassör Ulla Andersson curtulla@comhem.se 070-340 26 36
Sekreterare Marie Barck Wiklander marie.barck.wiklander@telia.se 070-699 53 30
Ledamot Maja Sandberg majasandberg@hotmail.se 070-726 28 24
Ledamot Irene Sandberg 070-755 87 88

VALBEREdNINGEN
Göran dormvik 070-745 35 90/goran@gdtrading.se (sammankallande), Curt Andersson och Gunnel Westerberg.
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Måndag 16 jun

Tisdag 17 jun

Onsdag 18 jun

Torsdag 19 jun Lövning av majstången 
kl.19.00 

Väl mött på dansbanan 

Fredag 20 jun Midsommarafton Se under programpunkt 

Lördag 21 jun Midsommardagen kl.14.00 Se under programpunkt 

Söndag 22 jun

Måndag 23 jun

Tisdag 24 jun

Onsdag 25 jun

Torsdag 26 jun

Fredag 27 jun

Lördag 28 jun

Söndag 29 jun Inskrivning till simskolan  
kl. 13.00-15.00

Dansbanan, kontant 
betalning

Måndag 30 jun Hej Hoj kl.19.00 Torget 

Tisdag 1 jul

Onsdag 2 jul Boule kl. 19.00 Fotbollsplanen, Badvägen 

Torsdag 3 jul

Fredag 4 jul Fotbollsturnering kl.18.00 Årstavallen

Lördag 5 jul Fotbollsturnering kl.11.00 Årstavallen

Söndag 6 jul

Måndag 7 jul

Tisdag 8 jul

Onsdag 9 jul Boule kl. 19.00 Fotbollsplanen, Badvägen 

Torsdag 10 jul Tipspromenad kl. 19.00 Torget 

Fredag 11 jul

Lördag 12 jul Årstadagen kl. 09.00–13.00 
OBS! Ny tid.
Årstadagen kvällsaktiviteter 
från kl.17.00

Se under programpunkt 
eller anslagstavla

Söndag 13 jul

Måndag 14 jul Hej Hoj kl.19.00 Torget 

Tisdag 15 jul

Onsdag 16 jul Boule kl. 19.00 Fotbollsplanen, Badvägen 

Torsdag 17 jul

Fredag 18 jul

Lördag 19 jul 85- årsjubileum med  
barnens dag

Se under programpunkt

Söndag 20 jul

Måndag 21 jul

Tisdag 22 jul

Onsdag 23 jul Boule kl. 19.00 Fotbollsplanen, Badvägen 

Torsdag 24 jul Tipspromenad kl. 19.00 Torget 

Fredag 25 jul Barndisco Dansbanan. Vid regn 
föreningsgården

Lördag 26 jul Årstamaran kl.10.00 Torget

Söndag 27 jul

Måndag 28 jul Hej Hoj kl.19.00 Torget 

Tisdag 29 jul

Onsdag 30 jul Boule kl. 19.00 Fotbollsplanen, Badvägen 

Torsdag 31 jul Allsång på stranden

Fredag 1 aug

Lördag 2 aug

Söndag 3 aug

Måndag 4 aug

Tisdag 5 aug

Onsdag 6 aug

Torsdag 7 aug

Fredag 8 aug

Lördag 9 aug

Söndag 10 aug

Lördag 27 sep Årsmöte kl.14.00 Föreningsgården



20

Det är 85 år sedan vi fick börja bygga stugor ute 
i Årsta Havsbad! Det var tack vare Sven Wallan-
der på HSB som tyckte att även de som kanske 
inte hade så mycket pengar kunde få bygga en 
enkel stuga nära havet. Och så blev det.
De första stugorna började byggas 1929 vid torget 
och vartefter åren gick byggdes fler och fler stugor och 
Årsta Havsbad utökades mer och mer.

På 50-talet började man dra in elektricitet i stugorna 
och i slutet på 70-talet fick man friköpa sina tomter och 
nu på 2000-talet får vi kommunalt vatten och avlopp!

Redan i begynnelsen startade traditionen att roa 
Årsta havsbadsborna med olika aktiviteter.

1931 anordnades för första gången Årsta-veckan av 
HSB, där man anordnade olika vattensportlekar mm.

I ett festprogram från något av de första åren står att 
läsa om aktiviteter som bjöds:

Att roa och engagera sig i föreningar, fester, lekar 
och tävlingar är en tradition som stugägarna burit 
med sig än idag och ett starkt och rikt föreningsliv och 
utbud finns att delta i för Årsta havsbadsborna.

Barnteater
Vi i Stugägareföreningen tänker uppmärksamma 
85-årsjubileet med en alldeles speciell Jubileumsdag 
den 19/7 med en mängd aktiviteter för både barn och 
vuxna. Vi börjar med barnteater av Tant Klavèr och 
slutar på kvällen med dans till Jättebandet.

Under jubileumsåret kommer vi också att krydda våra 
aktiviteter och lotterier med lite extra bl.a. så kommer vi 
att lotta ut en damcykel för de som deltar i Hej Hoj.

Håll utkik på våra anslagstavlor för vidare information.

Årsta Havsbad 85 år 2014
Årsta Havsbads stugägareförening inbjuder till en jubi-
leumsdag lördagen den 19 juli. På dansbanan spelar 
Tant Klaver föreställningen Ett bad äventyr, sen kom-
mer trollkarlen Mr Dannyman och därefter bjuder 
Aja Baja Band på sång och dans för alla barn. Det är 
ponnyridning mellan kl 13.00-16.00. Framåt kväl-
len kommer Billey Shamrock och hans band och ger 
kabarén Owe - Owe Thörnqvist. Kvällen avslutas med 
dans till Jättebandet. Alla kiosker kommer att ha öppet 
med försäljning av kaffe, korv, lotter mm. För vidare 
information se våra anslagstavlor.

Sommarjobb för dig som är 16 år eller äldre!
Det är inte för sent ännu att söka sommarjobb hos oss 
i Stugägareföreningen.

Vi behöver ungdomar som jobbar vid våra ak-
tiviteter, det kan vara både att plocka fram inför 
eller plocka bort efter aktivitet, att sälja lotter, pop-
corn, godis mm. hör av dig till Maja Sandberg på 
maja.sandberg@hotmail.se

åRsTa Havsbad fYLLeR 85 åR i åR

•	Pilkastningstävlan
•	Trebenslöpning(För	barn)
•	Potatisplockning	(För	damer)
•	Ägglöpning	(för	barn)
•	Säcklöpning	(Tävling	för	medelfeta	herrar)
•	Vattenpolomatch
•	Terränglöpning	(ca	2000	meter)
•	Simtävlingar	för	damer	och	herrar
•	Föredrag	av	arkitekt	Sven	Wallander.	
•	Sång	av	Orfeuskören.	
•	Musik.
•	Dragkampstävlan
•	Succétävling		
(kombinerad	hinderlöpning		
för	korpulenta	herrar)	

•	Prisutdelning



21

Grannsamverkan
Grannars samverkan och samarbete med lokal 
polis är en metod att minska det som kallas 
vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, 
förråd och andra utrymmen liksom skadegö-
relse är exempel på sådan brottslighet. Grann-
samverkan har också betydelse för tryggheten i 
området. Det ökar självklart känslan av trygg-
het att veta att grannar bryr sig om varandra 
och varandras egendom.
Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusom-
råden som i områden med flerfamiljshus och i fritids-
husområden.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och enga-
gemang kan grannar tillsammans bryta igenom den 
anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker 
i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd 

och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det 
som kan vara brott eller förberedelse till brott.
Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer 
medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad 
man kan göra för att förebygga den. 

Grannsamverkan Årsta Havsbad, Cathrin Johansson, 08 500 349 55

naTTvandRaRe
Välkommen som nattvandrare i sommar i Årsta Havs-
bad. Många känner igen oss tack vare våra gula jackor 
som vi alltid har på oss när vi är ute och vandrar. Syftet 
med nattvandring är att vara en vuxen förebild och att 
vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar 
samt att förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfient-
lighet och skadegörelse.

Behovet av nattvandrande vuxna finns minst lika 
mycket i dag. I Sverige finns i dag nattvandring i olika 
konstellationer och samhörigheter, men det gemen-
samma är oftast detsamma. Det är viktigt att sätta 
verksamheten och trovärdigheten högt upp på listan 
över egenskaper för såväl lokala grupper som organi-
sationer och sponsorer. Vi måste också slå vakt om vår 
grundverksamhet som vuxna förebilder för vår fram-
tid, dagens ungdomar.

Tillsammans skapar vi trygghet
Nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar 
i samhället vi lever i. När vuxna och unga vuxna finns 
på stan minskar risken för drogmissbruk, våld, skade-
görelse och annan kriminalitet bland ungdomar.

Med nattvandring skapar vi ett naturligt och socialt 
kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Det är viktigt 
att man som medmänniska bryr sig och vågar ta steget till 
en tryggare tillvaro. Våra nattvandringar och kontinuerli-
ga arbete med att hjälpa ungdomar pågår över hela landet 
och vi behöver även din hjälp i detta viktiga arbete.

Kontakta Grannsamverkan, Cathrin Johansson 
08 500 349 55, 070 3215026

åRsTavaLLen  
LeveR vidaRe!

I år firar Team Årsta havsbad 25 år! De första 
åren höll laget till på grusplanen mitt i Årsta 
havsbad. 
Men 1992 gavs möjligheten att fixa till en egen gräs-
plan ”Årstavallen” drog igång. Några av eldsjälarna 
var Nisse och Åke Lundell, och det är även de som sett 
till att planen fortfarande finns kvar. Med allt vad det 
innebär, klippa, vattna, så gräsmattan, arrangera den 
årliga Fotbollscupen, mm.

Förra året blev dock det sista i deras regi, då de 
kände att det vore skönt att sitta bredvid och bara kolla 
in matcherna, och slippa stressa runt;)

Vi kände då att det vore trist om planen läggs ner, 
och beslöt oss för att ta över och se till att den överlever 
många år till.

Ett stort tack till Lasse Fröstad som låter oss köra 
vidare, så att Årsta havsbads viktigaste tillställning 
fortsätter ”Fotbollscupen” i början av juli.

Vi har dock en ändring i år, cupen byter namn till 
”Nisse Pokalen” som ett stort tack till Nisse Lundell för 
allt han gjort för Årstavallen.

Vi kommer starta upp en hemsida, samt en Face-
book sida, där man kan anmäla sitt lag till cupen, eller 
om man vill boka tid för träning mm.

Nu kör vi!
Vi nås på 076-140 01 59 eller hans.erkendal@advania.se 

Hasse, Annica, Micke, Nicke, Sussi
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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening bildades 2004 av några 
eldsjälar i området som brann för att påverka framtiden och driva 
en vidareutveckling av Årsta Havsbad till att bli ett mer modernt, 
levande och välkomnande skärgårdssamhälle. Till det som för-
eningen hittills med framgång kämpat för är det kommunala 
VA-system som nu byggs ut för fullt i vårt område. Vår förening är 
ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Via denna anslutning kan 
medlemmarna få fri rådgivning med ett antal experter inom arki-
tektur, juridik och teknik. Dessutom har medlemmarna generösa 
rabatter vid inköp hos ett stort antal återförsäljare av produkter 
och tjänster av olika slag. Se www.villaagarna.se för alla detaljer.

Våra aktiviteter i sommar var vi tyvärr inte klara med 
när detta skrevs. Men titta på områdets anslagstavlor 
och på vår hemsida. Där finner du dem säkert när du 
fått detta blad i juni.
På föreningens årsmöte den 30 mars i föreningsgården avgick 
Ingwar Åhman-Eklund som ordförande för föreningen. Ett upp-
drag han haft sedan starten för tio år sedan. Men han är kvar i 
styrelsen som ledamot. Hans Gordon som också varit med från 
starten för tio år sedan valde att lämna styrelsen och avtackades av 
årsmötet. Årsmötet beslutade välja Gunnar Bäck (Skogsråstigen) 
till ny ordförande för föreningen på ett år. 

Mötet beslöt i övrigt att till ledamöter välja Kimmo Sievänen 
(sekreterare), Malte Cederström, Lars-Henrik Söderström och 
Ingwar Åhman-Eklund på två år samt Pernilla Blom och Lisa 
Holm (kassör) på ett år samt att fyllnadsvälja Gunnar Bäck 
(Idrottsvägen) (vice ordförande) på ett år. I styrelsen kvarstår där-
utöver Arne Fridström, vars mandattid utlöper först nästa år. 

Till revisorer omvaldes på ett år Birger Sjögren och Tommy 
Olsson samt till revisorsuppleant på ett år Yvonne Axelsson. 
Birger Sjögren utsågs till sammankallande revisor. 

Till valberedare på ett år omvaldes Mathias Bierfeldt och 
Birgitta Svanbäck med Mathias Bierfeldt som sammankallande 
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre personer varför 
valberedarna uppmanades att komplettera valberedningen med 
ytterligare en person.

Det här får du som medlem i Årsta Havsbads 
Fastighetsägareförening:
Kostnadsfri rådgivning med olika experter via Villaägarnas 
Riksförbund och mängder med generösa rabatterbjudanden från 
entreprenörer och företag som specialiserar sig på produkter och 
tjänster för dig som småhusägare. Viktigt nu när Du skall dra in 
kommunalt V/A i huset.

Ägarskyddsförsäkring – om din lagfart skulle kapas får du 
via Villaägarnas Riksförbund juristhjälp för att utreda bedrägeriet 
och vinna tillbaka din fastighet.

Inspirerande läsning via förbundets medlemsmagasin 
Villaägaren, fullspäckad med idéer och tips. 

Inbjudan till medlemsmöten där du förutom kontakter 
med andra med likartade behov och intressen som du har, får 
mer direkta informationer och tips om mycket som har med ditt 
boende i Årsta Havsbad att göra – allt från finansieringsmöjlighe-
ter till tips om entreprenörer och hantverkare. Många tips kom-
mer du inom kort även kunna komma åt via en lösenordsskyddad 
sida på föreningens hemsida. Kontaktuppgifter till styrelsen fin-
ner du på vår hemsida www.arstahavsbad.org där bloggen nu är 
inkluderad. 

Välkommen som medlem i Årsta Havsbads 
Fastighetsägareförening!
Medlemsavgiften för ny medlem är idag 405 kr. Det är en 
förstagångsavgift. Om du redan är medlem i Villaägarnas 
Riksförbund (genom att du t ex har villa någon annanstans) betalar 
du enbart 100 kr i särskild tilläggsavgift till Årsta Havsbads 
Fastighetsägareförening. 

Den fortsatta årliga avgiften (för den som inte redan är medlem 
via ett annat boende) är 450,00/år.

Du går med som medlem genom att sätta in 405 kr (eller 
100 kr om du redan är medlem via ditt boende på annan ort) på 
Villaägarnas Riksförbunds postgiro 4334165-0. Obs – du måste 
i meddelandefältet ange kod 1330 (koden avser medlemskap via 
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening) samt namn och fullstän-
dig adress.

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Läs gärna 
Fastighetsägareföreningens 

hemsida och blogg
www.arstahavsbad.org

för att få fakta, argument och 
inspiration.
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Hårsfjärdens Båtsällskap

sTYReLsen 2014
Berndt Carlborg ordförande 076-767 47 00 berndt.carlborg@comhem.se
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Åsa Andersson sekreterare & informationsansvarig 070-733 20 07 andersson@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-522 51 72 vakt@harsfjarden.net
Reidar Englund vice ordförande & bryggansvarig 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
H-G Ericsson hamnkapten, båtplatser & medlemmar 070-640 81 34 medlem@harsfjarden.net
Per Karlsson bryggor o material 076-122 78 66 karlsson@harsfjarden.net
Leif Söderberg materialansvarig, klubbhus o uthyrning 070-851 57 40 leif@stalnackeentreprenad.se

Information och kontakt: info@harsfjarden.net  Meddelande till samtliga styrelsemedlemmar: styrelsen@harsfjarden.net

VÅGBRYTAREN ViD BÅTSTiGEN
I början av säsongen kom den nya vågbrytaren till hamnen vid 
Båtstigen. Den är placerad längst ut på stora bryggan och ska 
framför allt minska sjön när sydvästen ligger på. Det vi sett av 
resultatet än så länge (tidigt i maj) är mycket lovande.

BADDÄCKET ViD VÅR BOSTADS VÄG
I höstas färdigställdes även det så kallade baddäcket vid nya bryg-
gan vid Vår Bostads väg. Skälet till de långa staketen vid sidorna 
av ”badbalkongen” är att det finns gamla bryggfundament i vatt-
net som man som badande kan göra sig illa på.

KÖP BÅTKLUBBENS FiNA TRÖJOR O KEPSAR
Nu finns återigen våra populära klubbtröjor samt vimplar och 
kepsar till försäljning. 
• Ttröjor (vita eller marinblå) 100 kr
• Klubbvimplar 100 kr
• Kepsar 100 kr
Knacka på hos Leif Söderberg och fråga snällt om du vill handla 
något. Leif bor granne med Klubbhuset i Karlslund (Loggvägen 9). 
OBS! Ta med kontanter.

HiNNER DU iNTE SJÖSÄTTA TiLL 15 JUNi?
Har du problem att få din båt i sjön innan den 15 juni (då den 
ska vara borttagen från badparker och stränder)? Kontakta styrel-
sen så hjälps vi åt att ordna en tillfällig plats åt din båt i väntan på 
sjösättning.

GÄSTPLATSER
Om du får båtgäster till Årsta Havsbad så går det bra att nyttja 
någon av de gästplatser som finns i området. Kontakta Leif 
Söderberg för gästplatserna i Karlslund, Claes Ernow för 
Båtstigen och Reidar Englund för Vår Bostads väg.

FÖRTÖJ ALLTiD FÖR STORM
Det är viktigt att din båt är ordentligt förtöjd, detta både för din 
egen och dina båtgrannars säkerhet. Enligt båtklubbens ordnings-
regler ska alla båtar:
•  vara väl förtöjda med för båtstorleken rekommenderade 

repkvaliteter och dimensioner.
• ha regelbunden tillsyn och ösas.
• vara väl avfendrade mot intilliggande båtar

Vid båtklubbens bryggplatser med y-bom eller pållare gäller att 
två tampar ska användas i aktern. Dessa ska förses med fjäderan-
ordningar och säkras förbi de fjädrande delarna. 

Är du osäker på hur du ska förtöja din båt, rådfråga i fackhan-
deln eller prata med någon av dina bryggrannar i klubben. I sam-
band med kallelsen skickas varje år skrivelsen ”Förtöj alltid för 
storm” ut, den finns även på klubbens hemsida.

ÅRSSTÄMMA
Årets stämma ägde rum den 30 mars i klubbhuset i Karlslund. 
Jan-Olof Boman valdes till kassör (till 2016). 

Åsa Andersson, Reidar Englund och Leif Söderlund valdes 
till ordinarie styrelseledamöter (till 2016). Per Karlsson valdes till 
suppleant fram till 2015.

Från och med räkenskapsåret 2014 kommer Båtklubben att 
använda sig av Samfällighetens revisorer och några egna har där-
för inte valts.

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

KOMMUNiKATiON ViA E-POST
Den vanligaste anledningen till att medlemmar inte fått kallel-
sen är att vi har haft en felaktig e-postadress (ett viktigt skäl till att 
vi varje år får uppdaterade uppgifter på den ifyllda ”Bekräftelse 
av båtplats”), men det förekommer också att Båtklubbens 
e-brev har hamnat i mottagarnas spam-filter. Hör av dig till 
info@harsfjarden.net om du har några frågor om e-postutskicken.

Foto: H-G Ericsson
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FASTiGHETSBETECKNiNG = MEDLEMSNUMMER
Eftersom det är vanligt med många olika namn som bor i samma 
hushåll i Årsta Havsbad (kanske är det farfar som äger huset, kan-
ske är det sambon som står på kontraktet, fast det är den andra 
parten som är aktiv i båtklubben) så är det avgörande att du alltid 
anger er korrekta fastighetsbeteckning så att vi matchar dina upp-
gifter 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 2014. Fastighetsnumret brukar oftast se ut så här ungefär: 
S8:123 eller A7:123.

HEMSiDA & FACEBOOK
Håll dig uppdaterad på det som händer genom att kolla båtklub-
bens hemsida www.harsfjarden.net. Sidan ”Nyheter” uppdateras 
regelbundet. 

Vi har även en sida på Facebook www.facebook.se/batklubben. 
”Gilla” sidan så kommer våra nyheter upp direkt i ditt flöde.

Har du förslag om vad som borde vara med på hemsidan eller 
på Facebook? Kontakta Åsa Andersson

MOTiONER TiLL STYRELSEN 
Den som vill lämna en motion till årsmötet kan göra det när som 
helst under hela året. För att behandlas på årsmötet ska motionen 
vara inskickad senast den 1 februari varje år (annars tas den upp 
vid nästkommande årsmöte).

Du kan skicka in motionen till info@harsfjarden.net eller 
skicka den per post.

ARBETA i STYRELSEN?
Om du skulle kunna tänka dig att jobba i båtklubbens styrelse, 
kontakta Jan Holm i valberedningen: mapaholm@live .se.

Foto: H-G Ericsson

Foto: H-G Ericsson
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Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

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

För mer info se: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se

Ge inte upp! 
Och så har eländet börjat. Grävmaskinerna är i gång 
längs Årsta Havsbadsvägen. Snart ska de börja äta sig 
in på våra småvägar.

Det är ett stort nederlag för oss som vill bevara vårt 
unika sommarstugeområde och leva det enkla som-
marliv vi har fått uppleva tillsammans med föräldrar, 
barn och barnbarn sedan 1929. Livet i Årsta Havsbad 
kommer att bli besvärligare och betydligt dyrare.

Att sommarstugeområden i närheten av stora 
städer förvandlas till villaförorter brukar framställas 
som någon sorts naturlag: Kommunerna talar om ett 
”permanentningstryck” - att fler och fler människor 
bosätter sig året om i områden som är planerade för 
sommarbruk. I Årsta Havsbad är ungefär en femtedel 
av tomterna bebodda hela året.

Men problemet är inte att några av oss Årstabor 
väljer att bosätta sig i sina stugor på vintern. Problemet 
är att det är kommunen själv som skapar ett konstlat 
permanentningstryck genom att tvinga inte bara de 
vinterboende, utan också sommarstugeägarna att be-
tala för åretruntstandard på vatten och avlopp.

Några av oss tvingas därför att mot sin vilja sälja 
sina stugor: barnfamiljer som inte klarar ytterligare ett 
lån, pensionärer med låga inkomster.

För att verkligen kunna representera våra medlem-
mar har vi i Föreningen Bevara sommarstaden Årsta 
Havsbad ställt en rundfråga till våra medlemmar om 
hur de ser på omvandlingen. Svaren visar att detta inte 
handlar om en harmonisk övergång. Många är rädda 
att de inte kommer att kunna bo kvar i Årsta med det 
nya avloppssystemet och reagerar med förtvivlan och 
raseri. Andra känner uppgivenhet.

Vi fortsätter kämpa
Men vi tänker fortsätta att slåss för mer flexibla 
lösningar och tycker att vi har nått vissa resultat:

Vi kommer att kunna stänga av vattnet över vin-
tern och sätta på det på våren, ungefär som nu.

Den som inte har vatten indraget i huset utan 
nöjer sig med en kran på trappan behöver inte an-
sluta sig till avloppet och slipper gräva eller spränga 
ner någon pumpenhet. Latrin måste man – precis 
som nu – ta hand om på godkänt sätt: mulltoa/eltoa 
eller budning med SRV.

Kommunen vidhåller att det är miljövänligare att 
skicka ut kemikalier, läkemedelsrester och nödtorftigt 
renad latrin i Östersjön istället för att hand om det på 
landbacken. Vi håller inte med. Och vi fortsätter att 
kämpa för rätten att bo i en sommarstuga.

I vårt vidsträckta och glesbefolkade land är fritidshuset 
ingen lyx utan ett självklart sätt att ta vara på våra korta 
somrar. Det var därför HSB en gång byggde Årsta 
Havsbad. Vi vill fortsätta att leva det enkla sommarli-
vet och inte tvingas gå över till villastandard. Visst går 
det fortare att stoppa in tallrikarna i en maskin istäl-
let för att stå på tomten och diska i en balja i solned-
gången. Det är enklare att trycka på spolknappen på 
toaletten istället för att själv ta hand om sin latrin. Och 
det är varmare att ställa sig i duschen än att hoppa i 
Horsfjärden från bryggan.

Men miljövänligare är det inte.
Och det var inte för att bo precis som i stan som vi 

sökte oss till sommarstaden Årsta Havsbad. 

Fotnot
Vi ställde alltså några frågor till medlemmarna i Bevara 
Sommarstaden Årsta Havsbad. Cirka 50 procent sva-
rade. Det syns tydligt vad medlemmarna vill även om 
det finns variationer. En tredjedel av våra medlemmar 
vill ha vattenkran utomhus till en kostnad av – i dags-
läget – ca 110 000 kr i anslutningsavgift + kostnad 
för budning eller mull/eltoa. Två tredjedelar vill ha 
indraget vatten på sommaren och måste ha avloppsan-
läggning, till en kostnad – i dagsläget- ca 135 000 kr i 
anslutningsavgift. Har man egen brunn med godkänt 
vatten sjunker kostnaden med nästan 50 000. Endast 
två har egen brunn. För samtliga tillkommer kostnader 
för arbetet på tomten. En klar majoritet tycker inte att 
det är viktigt med vintertappställe och vinterplogning. 

åRsmöTe 2014
söndag 27 jULi

i föreningsgården kl 15.00 

alla medlemmar är välkomna!

NY MAiLADRESS? 
Maila den till: karmar@telia.com
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Tänk att få vakna upp i skogsgläntan med en härlig utsikt över 
lantbruk och golfbanor. Vi är ett familjeägt vandrarhem som har 
öppet året runt. Här finner Ni de extra sovplatserna till Era gäster. 
Ni hittar oss granne med HaningeStrand GK vid Årsta Säteri. 
·  Huvudbyggnad med 9 dubbelrum
·  Gemensamma utrymmen  
såsom kök, tv-rum samt  
liten konferensdel.

·  Toa/dusch i korridor

·  5st. nybyggda stugor med kök, 
tv-rum samt toa/dusch

·  Trådlöst internet
·  Bastu
·  Bra parkeringsmöjligheter

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

Horsfjärdens Country Home
Ett vandrarhem i Haninge

Jag hjälper dej med 
om- och tillbyggnader, 

renovering, altaner, 
trappor, staket m.m. 

Naturligtvis kan du använda dig av ROT-avdraget.

RING elleR maIla aNDeRS 

076-295 80 23
liljegren_anders@hotmail.com

Krigslida Bygg i Årsta havsbad
Företaget innehar F-skattsedel

– En hantverkare nära dej

mL elservice AB
Blombacka • 137 93 Tungelsta

Mobil 070-334 35 24
Fax 08-500 311 13 • Epost ml.elab@telia.com

Mikael Leijon

nyanläggning, 
installation, underhåll

er el-entreprenör i  
Årsta Havsbad
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Årsta Havsbads Tennisklubb

väLKOmna T iLL  våRa banOR!

åHTK – sTYReLsen 2014
Ordförande Caroline Sandberg 070-699 62 28
Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16
Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43
Vice Ordf dennis Gustafsson 070-575 83 06
Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42
Ledamot Tommy Gustafsson 070-161 40 54
Ledamot Stefan Norell 070-816 67 56
Suppleant Lotta Isberg 073-073 15 35

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

Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för 
• seniorer 150 kr 
• juniorer (f. 1996 eller senare) 60 kr
Detta sätts in på Plusgiro 61 01 52 -1 (ÅHTK). 

Bokning av tennisbanorna
Banhyran är 70 kr per timme för medlemmar och 100 kr för icke 
medlemmar. Ungdomar (t o m 14 år) spelar för 40 kr per timme 
på Plexipavebanan, vardagar 08:00 – 16:00.

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

Tennisskola
Självklart vill vi gärna få till vår Tennisskola för juniorer som van-
ligt. I skrivande stund har vi dock inte lyckas lösa tränarfrågan.  
Får vi till detta köra vi troligen i trakterna vecka 27/28/29. Följ 
info på anslagstavlorna! 

Tävlingar
Datum för årets tävlingar är: 
Blixtdubbeln lördagen den 28 juni från kl 09.30. 
Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och ungdomar spelas 
under vecka 30 (start 21/7). Håll utkik efter anmälningslistor och 
information när den tiden börjar närma sig.

i övrigt…
Sommarens program är fortfarande i planeringsfasen. Kanske föl-
jer vi upp med en ny innebandycup på Plexipavebanan i år igen, 
kanske hittar vi på något annat! 

Mer info följer på anslagstavlorna och vår Facebook-sida.
Kontakta oss gärna genom att maila till arstahavsbadtennis@

hotmail.com. 
Vi finns också som en grupp på Facebook https://www.face-

book.com/groups/arstahavsbadtennis/gruppen heter Årsta 
Havsbads Tennisklubb. Där lägger vi upp bilder och info om 
kommande evenemang.  
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Arbetet med utbyggnaden av VA fortsätter i 
Årsta havsbad. Byggentreprenören för etapp 
1 är i full gång med arbetet längs med Årsta 
havsbadsvägen. Samtidigt förbereder Haninge 
kommun upphandling och information för 
etapp 2,3 och 4. 

Etapp 1, Årsta Havsbadsvägen 
Entreprenör för etapp 1 är SIAAB - Svenska infra 
och anläggningsbyggarna AB som har börjat med 
ledningsarbetet och anläggning av en gångbana på 
Årsta havsbadsvägen. Hittills har mycket av arbetet 
kretsat kring parkeringen vid Årsta torg. Enligt tid-
planen kommer SIAAB att slutföra ledningsarbetet 
längs Årsta havsbadsvägen förbi Årsta Torg och fram 
till Videnäsvägen innan sommaruppehållet på Årsta 
havsbadsvägen den 19:e juni. 

Trafikinformation
Busshållplatsen Årsta Havsbad vid Torget är tillfälligt 
flyttad 70 m västerut. 

Ytterligare trafikavstängningar har placerats på 
Årsta havsbadsvägen mellan Torget och Materialgårds-
vägen

Om din fastighet har en tomtgräns mot Årsta Havs-
badsvägen kan det vara dags att fundera på att flytta 
staket och buskar som finns utanför tomtgränsen. 
För att undvika skarvar i beläggningen i Årsta havs-
badsvägen planeras asfalten på de delar av vägen som 
påverkats av VA-utbyggnaden nyläggas under oktober-
november 2014. 

Utbyggnaden betyder att framkomligheten kom-
mer att vara begränsad längs med Årsta Havsbadsvä-
gen. Ett körfält kommer att lämnas öppet med signal-
reglering och bussarna planeras i nuläget att gå enligt 
tidtabell. 

Etapp 2,3,4 
För de resterande etapperna 2,3 och 4 så förbereds 
upphandling var och en för sig vilket betyder att det 
kan bli tre olika entreprenörer som fortsätter VA-
utbyggnaden i området. Upphandlingen av de tre 
etapperna blir klar i mitten av maj. Innan varje etapp 
startar så kommer det att skickas ut brev till fastighets-
ägare med förslag till placering av förbindelsepunkt. 
Detta förslag går att ge synpunkter på och kan sedan 
skickas tillbaka till Haninge kommun. Vi kommer 
också att erbjuda rådgivning om anslutningspunkt på 

Haninge KOmmUn infORmeRaR

Sprängning och ledningsarbete under parkeringen vid Årsta Torg
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plats i Årsta havsbad. Det 
kommer även att anordnas 
och kallas till möten inför 
byggstart till varje etapp där 
vi går igenom en mer detal-
jerad tidplan, LTA-teknik, 
avgifter och information 
från byggentreprenaden.
•  Etapp 2. (väster) 

Period för byggandet: Före 
sommaren 2014 – Våren 
2015

•  Etapp 3. (mitten) 
Period för byggandet: Efter 
sommaren 2014 – Hösten 
2015

•  Etapp 4. (öster) 
Period för byggandet: Sen-
hösten 2014 – Senhösten 
2015

Ritningar över ledningssystemet
På kommunens webbplats finns det nu kompletta 
principritningar över Årsta havsbad. Ritningarna 
visar hela ledningssystemet och förbindelsepunkter 
för hela området, i alla fyra etapper. Dessa ritningar är 
framtagna i informationssyfte och visar planerade och 

inte slutgiltiga dragningar av VA-ledningar. De ska 
inte förväxlas med officiella bygghandlingar. De finns 
under rubriken ”Dokument och ritningar”.

För mer information och kontakt, se vår webplats 
för Årsta Havsbad: haninge.se/arstahavsbad

Läs mer på: www.haninge.se/arstahavsbad Etapp 1 

Etapp 2 

Etapp 3 

Etapp 4 

Torget Årsta Brygga Båtklubbens klubbhusFotbollsplanenFlottans plan Runda plan

2
1

1 1

1

3 4

Signalreglering på Årsta Havsbadsvägen
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VISNING
PÅGÅR!
Tvärt emot vad många tror är 
sommaren ett utmärkt tillfälle 
att sälja sin bostad. Utbudet är 
lågt och köparna många. Vi på 
Mäklarringen jobbar gärna för 
högtryck, även på sommaren.
Ring oss 08-745 82 80

Runstensvägen 6, Handen
www.maklarringen.se

Carina Rosendahl
0701-42 45 39

Gunilla Abejón
0701-49 59 49
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Det traditionella fritidshusområdet har en 
närmare 100 årig historia, men i allt högre 
utsträckning omvandlas sommarstugan till per-
manentboende. På fastlandet inom pendlings-
avstånd till Stockholm planläggs inte längre för 
nya fritidshusområden.  
Fritidshus och ”sommarnöjen” började under det sena 
1800-talet att uppföras i skärgården och vid seklets 
början kom den så kallade sportstugerörelsen i gång. 
Med ökad möjlighet för semester spreds fritidshusbyg-
gandet till ett bredare folklager. Efter andra världskri-
get bidrog också bilism och fritidsbåtar till en stark 
ökning av antalet fritidshus i skärgården. 

– Stockholms län har idag drygt 100 000 fritidshus. 
Alltfler fritidsboenden har under de senaste decennier-
na omvandlats till permanentboende, cirka 1000-1500 
per år, säger Hans Brattström vid Landstingets region-
plane- och trafikkontor i Stockholm. 

Det traditionella fritidshusområdet, där människor 
bara bor på sommaren är en företeelse som håller på att 
försvinna på fastlandet Stockholms län. Inom pend-
lingsavstånd till huvudstaden sker en omvandling från 
sommarstuga till permanentboende och det traditio-
nella sommarstugeområdet börjar alltmer likna ett vil-
laområde. På fastlandet i Stockholms län är fritidshus-
området på väg att försvinna, menar Hans Brattström.  

Vem vill ha semester i ett villa område  
där majoriteten bor permanent? 
– I skärgårdsnära miljöer planla-
des och byggdes många fritids-
husområden under 1940-1950 
och 1960-talen. Det sker inte 
längre, i alla fall inte inom pend-
lingsavstånd till Stockholm. 

Processen ”fysisk riksplane-
ring” påbörjades under 1970-talet 
där riktlinjer drogs upp för geo-
grafiska områden i Sverige, exem-
pelvis för obrutna fjällområden, 
outbyggda älvar och kust- och 
skärgårdsområden där möjlighe-
ten att bygga fritidshusområden 
begränsades. 

– Stockholmarna kommer att 
söka sig till nya områden, kanske 
till andra delar av landet eller 
längre ut i skärgården där det inte 
är samma tryck.

Fritidshus, antingen på fast-

landet eller på öar med bro- och vägförbindelse eller 
färja kommer på sikt att omvandlas till permanent-
bostäder, men kanske inte i lika hög utsträckning på 
öar där man är beroende av egen båt. Permanentning 
av fritidshus i Stockholms län har svarat för en inte 
obetydlig ökning av antalet permanentbostäder, menar 
Hans Brattström. 

När antalet permanentbostäder i ett tidigare fritids-
husområde når en viss nivå ändrar området karaktär 
och en utbyggnad av vägar, vatten och avlopp initieras. 
Processen är ofta förenad med höga kostnader. Förlop-
pet accelererar, området förlorar sitt ursprungliga syfte, 
och är inte längre lika intressant som fritidsboende. 

– I fritidshusområdet vill planläggare ofta begränsa 
tillåten byggrätt, men folk bosätter sig permanent 
ändå. I de områden som är tillgängliga för Storstock-
holms bostads- och arbetsmarknad får man räkna med 
en permanentning och bör planera och förbereda sig 
för det, säger Hans Brattström.     

I skärgården lever många av de traditionella ”stug-
byarna” kvar, exempelvis på Lidö, Grinda, Finnhamn, 
Utö, Gålö, Rånö och Nåttarö. Årsta Havsbad är ett an-
nat exempel, men som till stor del förändrats. Områ-
det anlades 1929 och i år (2014) firas 85 års jubileum. 
Årsta havsbad med sina cirka 400 så kallade ”sportstu-
gor” byggdes på initiativ av HSB med meningen att ge 
stadsbor med förhållandevis modest inkomst tillgång 
till ett mer hälsosamt liv på landet under semestern. 

fRån sOmmaRsTUga TiLL PeRmanenTbOende även 
i åRsTa Havsbad sOm i åR fiRaR 85 åRs jUbiLeUm

Buss nr 9 från Ölandsgatan till Årsta torg
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Där Richard Roosvall tillbringat alla sina somrar
Richard Roosvall har sedan barnsben sett hur Årsta 
havsbad förändrats. Antalet byggnader i området har 
ökat från cirka 400 till över 800, men majoriteten av 
dessa har dock inte permanentats. Richards föräldrar 
köpte en liten stuga på Simmarstigen år 1938. Han har 
tillbringat alla sina somrar i stugan som han i vuxen 
ålder tog över. På 1970-talet erbjöd HSB stugägare att 
friköpa den tomt som stugan stod. 

– Vi hade ett arrende som kostade mellan 7 och 14 
öre per kvadratmeter och år. Jag och min fru friköpte 
tomten år 1989, säger Richard Roosvall. 

På 1940- och 50-talet hade semesterfirarna i År-
sta havsbad sällan tillgång till egen bil och ett flertal 
livsmedelsaffärer anlades i området, bland annat två 
Konsumbutiker, en lanthandel och en mjölkbutik vid 
”Runda plan”. Vid Årsta torg fanns ett postkontor, ba-
geri, charkuteri, frisersalong, bensinstation och kiosk. 
Här bedrevs också torgmarknad, dit odlare och fiskare 
från omgivningen kom för att sälja sina varor.

– Fiskarna kom in på onsdag och lördag morgon 
från Muskö, Spjutsund och Gålö och lade till med sina 
skötbåtar vid Årsta brygga. De rullade upp sina varor 
på skottkärror till Årstavägen och torget där försälj-
ningen startade. 

Fröken Nilsson, ”Röda gumman”, drev en handels-
trädgård och kom till Årsta torg med häst och vagn 
och sålde grönsaker. Hästen stod bunden vid ett träd 
i badparken och medföljande dräng låg och sov på 
marken bredvid. 

– Fröken Nilsson var inte argsint, men väldigt be-
stämd, på gränsen till barsk. Hennes varor var av prima 

kvalitet och ”Ve den Stockholmsdam som klämde för 
hårt på tomaterna.”

Årsta Havsbad får inte bli ett ”Skansen”
Omvandlingen till permanentboende har ökat även i 
Årsta havsbad. Under 2014 byggs för permanent vat-
ten och avlopp, men möjligheten att bygga har begrän-
sats i ny detaljplan.

– Några vill att allt ska vara som på 30-talet, men 
utvecklingen går inte att stoppa och man har ingen anled-
ning att göra det heller, menar jag. Det är ingen som vill 
bo i en oisolerad trälåda på 35 kvadratmeter med utedass.   

Under några år var det tillåtet att bygga en viss 
hustyp med loft i Årsta havsbad, men idag har byggyta 
och taklutning begränsats. 

– Ska motsvarande boyta erhållas utan loft krävs ett 
större hus i markplan. Idag är det en total byggyta på 
70 kvadratmeter som gäller, men med EU’s gällande 
isoleringsnormer begränsas boytan med en viss procent. 

Haninge kommun ser Årsta havsbad som en unik 
miljö och vill till viss del behålla och bevara områdets 
ursprungliga karaktär.  

– Jag vill inte att Årsta Havsbad ska vara ett slags 
”Skansen”. Förr var semestern kort, men idag bor 
människor längre och pensionärer flyttar ut under 
sommarhalvåret. Möjligheten att bo här måste finnas.

Diskussionerna fortgår om fritidshusområdets 
framtid på fastlandet och i skärgården. Stockholm växer 
och det börjar bli trångt men i skärgården finns fortfa-
rande chansen att få lite lugn och ro på semestern.

Johan Bjurer 
Källor: HSB, Stockholms läns landsting, Nationalencyklopedin, Årsta havsbads 
samfällighetsförening 

Bagerilängan Årsta torg
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Välkomna till trädgårdsåret 2014!
I år kommer vi att få lära oss ekologisk grönsaks odling 
och om ätliga vilda växter. Dessutom besöker oss Jessica 
Lyon, känd från trädgårdskampen, läs mer i program-
met nedan. Aktiviteterna är öppna för alla, dvs. man 
behöver inte vara medlem för att delta. Icke medlem-
mar får dock betala en mindre avgift för deltagande.

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

Alla aktiviteter kommer att annonseras på anslags-
tavlorna 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 2014
❀ Lördagen den 14 juni kl. 15 vid Torget. Försälj-
ning av sommarblommor, perenner, tomatplantor 
mm. Även tipspromenad med ”gröna frågor” för både 
vuxna och barn. Start och mål vid Årstastugan. Gratis 

för barn, vuxna betalar 10 kr. Kaffe, läsk med hem-
bakat kommer att finnas för den som vill ha för en 
mindre kostnad.

❀ Lördagen den 28 juni kl. 16. Ogräsvandring med 
Gunilla Wahlberg. Gunilla lär oss om vilda ätbara 
växter. Samling och utgångspunkt för vandringen är 
Torget. Avgift för icke medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 5 juli kl. 13 i båtsällskapets lokal i 
Karlslund. Jean-Pierre berättar om ekologisk grönsaks-
odling. Avgift för icke medlemmar: 40 kr. Kaffe, läsk 
med hembakat till själv-kostnadspris. 

❀ Söndagen den 6 juli kl. 13 demonstrerar Jean-Pier-
re hur grönsaksodling går till i praktiken. Plats: Årsta-
stugan vid Torget. Avgift för icke medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 12 juli (Årstadagen) kl. 9-12 blir det 
lotteri och plantförsäljning vid dansbanan. 

❀ Tisdagen den 15 juli kl. 18:30 i föreningsgården. 
Jessica Lyon, känd från trädgårdskampen, berättar om 
stafettodling mm. Avgift för icke medlemmar 40 kr.

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Förra säsongens utflykt till Enköpings parker. Bilden visar en av många vackra 
trädgårdsvyer i en av de många park-anläggningarna. Foto: Birger Sjögren



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

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

sTYReLsen 2014
Ordförande Birger Sjögren 08-500 340 19
Vice ordförande Marie-Louise Bartoletti 070-985 02 48
Sekreterare Eva Bäck, 08-650 62 57
Kassör Ragnhild Blomdahl 073-428 02 42
Ledamot Gerd Johansson 08-777 39 68
Ledamot Kerstin Sporrong 08-500 340 21
Ledamot Bodil dahlgren 08-777 56 63
Suppleant Elizabet Sjögren 08-500 340 19

❀ Söndagen den 3 au-
gusti kl. 10 från Torget.  
Med utgångspunkt från 
Torget åker vi i egna 
bilar till slottsträdgår-
den i Ulriksdal där Bo 
Rappne guidar oss. I 
mån av lediga platser 
kan den som inte har 
egen bil följa med, hör 
av er till någon av oss i 
styrelsen. Avgift för icke 
medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 16 
augusti kl. 13.  Fort-
sättningskurs i trädbeskärning med Jean-Pierre. Plats: 
Årsta Havsbadsvägen 85B. Avgift för icke medlemmar: 
40 kr.

❀ Lördagen den 23 augusti kl.14 i Föreningsgården. 
Årsmöte, vi bjuder på kaffe och läsk med hembakat.

❀ Besök hos en biodlare. I början av augusti berättar 
Leif Jirebeck (gamla v. 37) om biodling. Tid meddelas 
senare. Avgift för icke medlemmar: 40 kr.

❀ Lördagen den 6 september. Torgmarknad där vi 
säljer plantor. Tider meddelas senare.

simbORgaRmäRKeT 80 åR
Simborgarmärket står som en symbol för simkunnig-
het, vattenkunskap och tradition. Genom att årligen 
simma 200 meter och därmed testa din egen simkun-
nighet visar du också att du stöder barnens 
självklara rätt att lära sig simma, få lära sig 
rädda liv och ta ansvar för andra. 

Svenska Livräddningssällska-
pet gjorde en undersökning för 
några år sedan som visade att 
2,7 miljoner svenskar inte 
trodde sig kunna simma 
200 meter! Är du en av 
dem? 

Testa din sim-
kunnighet vid årets 
simborgarafton som 
kommer att äga rum i 
månadsskiftet juli-au-
gusti vid Stora Badet. 
Simborgarafton är en 
av Stugägareföreningen 
arrangerad aktivitet.

Ska vi föröka slå förra 
årets rekord 42 st?

Simborgarmärket är ditt 
bevis på att du fortfarande är 
simkunnig.

Om du är tillräckligt flitig och 
tagit simborgarmärket 50 gånger kan du 
bli hederssimborgare, Då är du berättigad att få 
ett diplom och en plakett från Svenska Livrädd-
ningssällskapet.

Elizabet Sjögren

Åke Schollin & Elizabet Sjögren Hederssimborgare
(2 st. av ca 14 st. som finns i Stockholm enl. SLS)



KundnummeR 20617964 
namn namnsson
GatVäGen 12
123 45 staden

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

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

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

Ansvarig för sommar- och vintervatten Ingela Widén Vice ordförande 462 94 96 ingela.widen@arsta-havsbad.se
Monika Malaguti Sekreterare 073-507 51 00 monika.malaguti@arsta-havsbad.se

Avtal, hyresgäster daniel Magnergård Kassör 073-530 34 55 daniel.magnergard@arsta-havsbad.se
Vägar och snöröjning Ingeman Bengtsson Ledamot 500 34 511, 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
dagvatten och diken Bertil Lindborg Ledamot 070-422 03 52 bertil.lindborg@arsta-havsbad.se
Trafik och parkering samt försäkringar Kjell Lönnberg Ledamot 070-677 49 02 kjell.lonnberg@arsta-havsbad.se
Mark, park och torget samt vattenområden,  
Underhållsplan & VA-etableringen

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

Byggnader och VA-anslutn. samt trappor Aina Lagberg Suppleant 073-038 70 53 aina.lagberg@arsta-havsbad.se
Beställning av brevlådor o postboxar,  
Bokning av föreningsgården, kontktp. SRV

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

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

Slangvattning 
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, 
som tar vatten ur det allmänna 
sommarvattensystemet, ska spara på 
vattnet och respektera förbudsanslagen.

Expeditionen
Expeditionen är bemannad kl 09.00 - 09.30  

vardagar mellan den 9 juni och 8 augusti.  

Margareta Söderberg nås på telefon 500
 34 033 

eller 070-305 15 48. Sommarförvaltningen åtar 

sig inga uppdrag på enskild tomtmark.

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.

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

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

i tunnor förutom vecka 41 och 42.

Vattensystemet 
Vattensystemet sköts av firma 
Sjörensar´n Steve Persson 
och Per Svensson. Vid fel eller 
frågor kontakta styrelsens vat-
tenansvarige Ingela Widén som 
nås på telenummer 462 94 96.

Lantbrevbäraren 
Lantbrevbäraren delar ut postpaket till boende i Årsta 
Havsbad om man ringer till kundtjänst 020-23 22 21 eller 
går in på Postens hemsida: posten.se/privat-posttjänst 
i glesbygd och bokar tjänsten.

Post delas endast ut till dem som har en med namn 
och vägadress försedd brevlåda i Årsta Havsbad.

Kontakta Margareta Söderberg 070-305 15 48  
eller maggan@arsta-havsbad.se.  
om du vill ha en brevlåda eller postbox.


