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En glad ordförande som ser på när veteranen sen 1972, Bertil
Gustavsson, stänger av vårt vatten för alltid den 23 oktober. Bredvid
står Sjörensarn dvs Perra Svensson och Steve Persson, som skött
vårt vattensystem de sista 10 åren. En epok är slut.

Ordförande

skulle avvecklas måste Årsta Havsbad anta ett
nytt anläggningsbeslut, vilket vi nu lyder under.
Andemeningen är densamma som i vårt gamla anläggningsbeslut; att samfälligheten endast får ha ansvar för
det som är gemensam egendom och gagnar alla medlemmar, som vägar, alla byggnader vid torget, båtklubbens hus, vår mark och inte minst alla våra bad
med bryggor. Det som är innanför vars och ens staket ansvarar varje enskild fastighetsägare för. Pga nytt
anläggningsbeslut måste även nya stadgar skrivas och
dessa antogs av årets stämma.
Alla fastighetsägare har nu möjlighet att koppla på
kommunalt V/A och jag hoppas att vi framöver slipper
illaluktande diken. För mig återstår förhandlingar med
kommun och Trafikverk om återställande av vägar mm
sen får en ny ordförande och styrelse ta vid. Det har
varit en ära att få vara med i den största utvecklingen
av Årsta Havsbad någonsin men jag kan inte sticka
under stol med att det även krävt all min tid och kraft
under ett antal år. Under dessa år har jag fått många
vänner och mycket support från övriga ledamöter både
nuvarande och före detta. Ett STORT TACK till alla
som på olika sätt deltagit i denna process!
Nu önskar jag er alla medlemmar en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Några ord från vår

Marianne Rocklind

Dessa ord är de sista jag skriver under denna vinjett,
då jag avgår vid nästa års stämma i april. Då har jag
genomfört det som var min målsättning när jag gick in
i styrelsen 2008; att jobba för kommunalt vatten och
avlopp i Årsta Havsbad. Jag har på olika sätt varit delaktig i den frågan i 10 år och hälsat på ett stort antal
platschefer, kommunala tjänstemän av olika rang och
konsulter på Trafikverket, som jag förhandlat med.
Många medlemmar har engagerat sig i frågan
betydligt längre men jag har fått vara med om en fantastisk omvandling av Årsta Havsbad som givetvis är
på både gott och ont. Remissarbetet med Detaljplanen
var inte lätt och dåvarande kommunalrådet Martina
Mossberg ville inte stryka ”ettan” framför ”femman”,
som jag föreslog. Då hade detaljplanen endast gällt i 5
år istället för 15 år som det nu är, vilket är en lång tid
för en detaljplan som har mycket övrigt att önska.
Detaljplanen föreskrev att kommunalt V/A skulle
dras in till alla fastigheter och då vårt sommarvatten
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bergig tomt är en speciell fråga – det kan vara svårt,
men inte omöjligt, att ta hand om egna dagvattnet –
det kan rinna ner åt flera håll och orsaka problem för
andra. Samfälligheten hjälper till med råd och åtgärder när så behövs. Anslutning till samfällda dagvattennätet kan ibland vara nödvändigt, men måste utföras
på ett säkert sätt och dokumenteras för att komma in i
underhållsplanen.
Gruppen fortsätter kontakterna med kommunen
och Trafikverket samt att inventera och dokumentera områdets brunnar, diken och dagvattenledningar.
Vi utarbetar en underhållsplan för dagvatten för 20
år framöver. Några större och mindre åtgärder har
genomförts under året och när kommunen är klar med
VA blir det möjligt att öka insatserna. Genom fortsatta
spolningar och filmningar har några ledningsdragningar fastställts och stopp slamsugits. Därigenom har
anledningen till mycket vatten på tomt förklarats och
åtgärdats.
På samfällighetens hemsida finns att läsa om anslutning till samfällighetens dagvattennät. Grundregeln
är ett lokalt omhändertagande av dagvattnet inom
fastigheten (LOD) med ett tydligt ansvar för den
enskilde fastighetsägaren.

Aktuellt om dagvatten hösten 2017
Sedan Havsbladets vårnummer har dagvattengruppen haft fem möten. Många fastighetsägare har anmält
problem med dagvatten. Några installationer av LTAbrunn har inte godkänts p.g.a. risken att den kan flyta
upp. Kommunen har återställt ett antal diken och vägtrummor till ursprungligt skick enligt överenskommelse. Vad som återstår är främst de problem som blivit följden av att Trafikverket lagt igen diken utmed
Årsta Havsbadsvägen och inte åtgärdat de dåliga, men
meddelat att åtgärder kommer att utföras efter en
översyn p.g.a. VA-projektet.
Sommaren inleddes med en torr och kall period
(kallast sedan 1862 sades det) fram till skyfallet den 28
juli med 40 mm på två timmar.
Enligt egna noteringar och normalt för månaden
enligt SMHI inom parentes: juni: 18 mm (46 mm),
juli: 49 mm (72 mm), augusti: 70 mm (66 mm),
september: 97 mm (55 mm), oktober: 137 mm (50 mm)
Det blev förstås problem på många ställen. Marken
mättades. Mycket väggrus rann ner i diken och täppte
igen trumögon och brunnslock. Alla hårdgjorda ytor (t
ex parkeringar och uteplatser samt tak) gör att problemen blivit större än tidigare, och fler för vatten svårgenomträngliga ytor på tomterna förväntas. Införande av
kommunalt VA har förändrat dagvattenströmmarna
i området och det kommer att fortsätta vartefter ledningsgravarna sätter sig eller att vattnet hittar nya
vägar bl.a. genom att fyllnadsmaterial spolas bort.
Fastighetsägare är skyldiga att ta hand om dagvatten från egna tomten genom fördröjningsåtgärder och/eller infiltration – det skall inte rinna
in på andra fastigheter. Vattnet måste hindras att
rinna ut på våra vägar och luckra upp vägbanan med
stora kostnader för vägunderhåll. Vägar får bl.a. problem med stående vatten i diken varför väg- och
infartstrummor måste finnas och underhållas. Helt

Bertil Lindborg, ansvarig ledamot för dagvatten

Trafik och Parkering
I vårt Årsta havsbad har det pågått, pågår och kommer
att pågå om/till och nybyggnader.
På förekommen anledning ber jag er berörda fastighetsägare att informera de hantverkare ni anlitar att
ställa sina bilar på sådant sätt att de inte hindrar trafiken runt byggarbetsplatsen.
Att i god grannsämja prata med sina grannar och
kanske också få möjlighet att låna parkeringsplats, om
sådan finns, kan vara en god ide’.

Kjell Lönnberg, ansvarig ledamot för trafik och parkering
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Brevlåda

VILL DU HYRA FÖRENINGS
GÅRDEN SOM NU HAR
VATTENTOALETT, STÖRRE
HALL OCH NYTT KÖK?

Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med uppsättning av
brevlådan och informerar Posten och Bringcitymail.
Glöm inte att sätta en skylt på din brevlåda med
namn och adress.

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.

En ny brevlåda kostar 300 kr.
Behöver du en brevlåda ringer du eller mailar till
brevlådeansvarig Lars Sjöholm, tel: 070-710 57 84,
lars.sjoholm@arsta-havsbad.se
Postbox
Hyran för en postbox är 200 kr/år.
Idag har vi inga lediga postboxar.
Du kan höra av dig till Lars Sjöholm om du vill
sätta upp dig på väntelista för en box

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

Brevlådeansvarig Lars Sjöholm
Tel: 070-710 57 84, lars.sjoholm@arsta-havsbad.se

ADRESSÄNDRING

SISTA DAG FÖR
INLÄMNING AV
MOTIONER TILL
ÅRSMÖTET ÄR
31 JANUARI 2018.

NY ÄGARE

BYTT NAMN
Glöm inte att ändra i dina register
uppgifter till Agneta Ericson på
Ereko. Det är numera Agneta som
har hand om vårt register och hon
behöver veta både fastighets
beteckning och personnummer
vid varje ändring.

Adress: Årsta Havsbads
Samfällighetsförening,
Box 32, Torget, 137 97 Årsta Havsbad.
ÅHS årsmöte äger rum tisdagen den
25 april 2018
i Fredrika Bremerskolans aula
i Handen.

Ereko AB

Agneta Ericson
Högbergsgatan 36 · 116 20 Stockholm
08-720 05 90 · agneta@ereko.se
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Beslut i fråga av ekonomisk art ska fattas av styrelsen.
Styrelsen kan även för särskilda fall adjungera enskilda personer. Adjungerad
person äger icke rösträtt.
§ 6 Styrelsens val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val
äger rum ska hälften ledamöter väljas på endast ett år.
Styrelsens ordförande och kassör väljs av årsmötet för en tid av två år växelvis.
Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande, sekreterare och vice
sekreterare.
Styrelsen äger rätt att utse två eller flera ledamöter att två i förening
gemensamt tecknar föreningens firma. Bemyndigande att teckna firma kan av
styrelsen när som helst återkallas.

Sammanträdesdatum 2017-04-25

Nominering av kandidater till styrelseuppdrag ska vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari. Lista på föreslagna kandidater ska utsändas
tillsammans med valberedningens förslag till ny styrelse i samband med
kallelse till årsstämma.

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte
annat framgår av dessa stadgar.
§ 1 Firma
Föreningens firma är Årsta Havsbads samfällighetsförening, org.nr 7164188471, med säte i Haninge kommun.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska innehålla uppgifter om
förekommande ärenden, ska tillställas ledamöter minst 7 dagar före
sammanträdet. Suppleanter ska inom samma tid tillställas underrättelse om
sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att
närvara ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart
kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots
ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 2 Samfällighet
Föreningens förvaltning: Gemensamhetsanläggning Stadsberga Ga:1
avseende vägar, dagvatten, byggnader, bryggor, badplatser mm tillkommen
genom anläggningsbeslut 2014-05-28 (dnr AB06 17 70).
Föreningens förvaltning: Gemensamhetsanläggning Stadsberga Ga:7
avseende sommarvatten tillkommen genom anläggningsbeslut 2014-0528 (dnr AB06 17 70). Gemensamhetsanläggningen 7 är tillfällig och ska
avvecklas när sommarvattenanläggningen avvecklats.

§ 8 Styrelse, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst
halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska
styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter
infunnit sig till sammanträdet.

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfällighetens ändamål är att förvalta och tillvarata medlemmarnas
intressen i fråga om anläggningen och drift av föreningens
gemensamhetsanläggningar. Dessa ska även i övrigt förvaltas i enlighet med
vad som vid omprövningen 2014-05-28 bestämts om dessas ändamål.

Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträdes av ordföranden, förutom vid personval, där
beslutet i så fall avgörs genom lottning.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas det belopp
som redovisas i underhållsplanen.

En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie
styrelseledamöter är överens om beslutet.

Föreningen har rätt att uppta lån för verksamheten efter stämmobeslut.

Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.
Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

§ 4 Medlemmar
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom,
som har del i samfälligheten upptagen under § 2.

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet
ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en
kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall
för ordföranden lett sammanträdet.

Medlem är skyldig att till alla delar ställa sig föreningens stadgar och övriga
föreskrifter till efterrättelse samt informera sig om föreningens verksamhet
och bestämmelser.
§ 5 Styrelse
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen ska:

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt minst 2 och högst 4
suppleanter.

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,

Om så befinns erforderligt kan styrelsen inom sig utse arbetsutskott (au)
om minst 3 personer för handhavande av löpande göromål och ärenden av
brådskande natur. Av au vidtagna åtgärder och fattade beslut ska vid närmast
följande styrelsesammanträde underställas styrelsen för godkännande.

föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi,

Vid styrelsens sammanträden kan tillsynsman adjungeras vid behov, då frågor
rörande driften ska avhandlas.

om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på
olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenar föra särskild redovisning för varje sådan gren,

Vissa verksamheter ska förvaltas av utskott utsedda av styrelsen. Sådana
utskott är ansvariga inför styrelsen och ska föra protokoll vid sina
sammanträden. Protokollen ska sedan överlämnas till styrelsen för
godkännande och justering.
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upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av samfällighetens
egendom och årligen budgetera samt genom förslag till beslut avseende
utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd säkerställa erforderliga medel
för att trygga underhållet av egendomen,

6. Godkännande av dagordning

varje år tillse att samfällighetens egendom besiktigas i lämplig omfattning,

9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens
angelägenheter.

10. Framställningar från styrelsen

7. Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse

11. Motioner från medlemmarna
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna

§ 10 Revision
Föreningens förvaltning revideras av två revisorer. En revisor och en
suppleant väljs för ett år på ordinarie föreningsstämma. Den andre revisorn
ska vara auktoriserad och utses av den revisionsbyrå som väljs på stämman.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter
15. Val av ledamöter i styrelsen

Räkenskaperna, verksamhetsberättelsen och övriga handlingar ska
tillhandahållas revisorerna senast den 15 februari.

16. Val av styrelseordförande och kassör för en tid av två år växelvis
17. Val av suppleanter

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast den 15 mars.

18.	Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad
revisionsbyrå för ett år

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

19. Val av valberedning bestående av minst tre personer
20. Övriga frågor

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie stämma ska årligen hållas under april månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.

21.	Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och
därefter hållas tillgängligt för medlemmarna

Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs
eller då minst 10 % av föreningsmedlemmarna för uppgivet ärende skriftligen
anhåller hos styrelsen. Det åligger styrelsen att inom en vecka kalla till sådan
stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan
ske.

§ 16 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte votering, dvs omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av
samfälligheter.
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter
angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet
av röstresultatet.

Om stämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle
att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det
belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska
ske.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt förslaget
till utgifts- och inkomststat sändas ut till medlemmarna för granskning
tillsammans med kallelsen till stämman på så sätt som stadgas enligt § 13.

§ 17 Flera verksamhetsgrenar
Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har
varje medlem en röst även om hen har del i flera verksamhetsgrenar.

§ 13 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och ske genom brev, postat till
varje medlem.

§ 18 Protokolljustering
Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter
hållas tillgängligt för medlemmarna.

Kallelse ska ske senast två veckor före föreningsstämman.
§ 19 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut härom på ordinarie
stämma med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman och vilka ärenden som ska
förekomma på stämman samt lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna
handlingar finns tillgängliga.
Information kan lämnas till föreningens medlemmar genom anslag på
föreningens anslagstavlor samt hemsida.

Avser beslut försäljning av fast egendom ska beslut om detta tas på två på
varandra följande stämmor med två tredjedels majoritet av de avgivna
rösterna.

§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och sedan sända ut motionerna
och styrelsens utlåtande och förslag med anledning av dem skriftligen till
medlemmarna tillsammans med kallelsen.
§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

Sammanträdesledare
Lars-Erik Blom

1. Fråga om stämmans behöriga utlysning
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare

Ordförande för Årsta Havsbads samfällighet
Marianne Rocklind

5. Godkännande av röstlängd
7
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VALBEREDNINGEN
HAR ORDET!
NI SOM VILL VARA MED OCH PÅVERKA ÅRSTA HAVSBADS
FRAMTID, TA CHANSEN OCH HÖR AV ER TILL VALBEREDNINGEN!

Valberedningen behöver få in förslag och tips
på medlemmar, från medlemmar, som vill vara
med och påverka utformningen av allas vårt
framtida Årsta Havsbad.

som leds av olika ledamöter i ÅHS samfällighetsstyrelse. Vi behöver alla hjälpas åt att förvalta vårt vackra
område. När vi söker nya efterträdare till ÅHS styrelse
möter vi många som har synpunkter och kunskaper,
men inte känner sig redo ännu. Då kan en arbetsgrupp
Det är i första hand en ny ordförande samt ett antal
vara ett första steg och ett sätt att testa hur det känns.
nya ledamöter till styrelsen som vi behöver tillsätta.
Även om den nuvarande styrelsen, med vår ordförande Hör gärna av dig till oss i valberedningen så kan vi
i spetsen, har genomfört den kanske mest omvälvande berätta mer. Den som är intresserad av valberedningens riktlinjer vänder sig till någon i valberedningen.”
åtgärden någonsin genom att administrera införandet
Denna uppmaning kvarstår fortfarande. Vi vet att
av det nya VA-systemet, så återstår det många uppgifter
att hantera inom områdets vittförgrenade verksamhet. många medlemmar sitter inne med många användbara
kunskaper inom olika aktuella områden, men som
Det kommer alltså inte att saknas roliga och utvecklande arbetsuppgifter för den nya styrelsen! Inte minst kanske inte har tid eller möjlighet att åta sig ett styrelsearbete i nuläget. Då kan en medverkan i en arbetsmot bakgrund av att vi står inför en omvandling på
grupp vara ett tillfälle att medverka och bli delaktig i
många olika sätt. Och påverka kommer Ni att kunna!
utformning av verksamheten och området.
I juninumret framgick följande:
”Valberedningen uppmanar dig som har intresse/lust/
kunskaper/erfarenheter/mm att delta i arbetsgrupper

TA DETTA TILLFÄLLE!
Kontakta någon av nedanstående ledamöter:

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

Börje Johansson, sammankallande

borje.johansson@supermarket.ica.se

070-549 96 55

Bengt Andersson

bengt.g.andersson@telia.com

070-683 81 70

Lars-Otto Frick

frickisberg@gmail.com

076-276 97 25

Göran Johansson

goran.0850034141@telia.com

070-440 21 03

Margite Nordenstam

margite.nordenstam@hundstallet.se

076-806 80 88, 070-160 16 28

9

Om du är intresserad av att bli sponsor eller har
något tips så får du gärna maila till info@ahstugagareforening.se

Vilka är vi?
Vi i Årsta Havsbads Stugägareförening är en förening
som arrangerar aktiviteter för våra drygt 730 medlemmar i Årsta havsbad med omnejd.
Bland de större arrangemangen märks Valborg,
Midsommarfirande, Årstadagen, Barnens dag och simskolan, som vi arrangerar i samarbete med Södertörns
Simsällskap.
Vi har även många driftiga funktionärer som håller i andra arrangemang såsom Hej Hoj, Boule,
Årstamaran, Tipspromenader mm. Slutet av säsongen
firar vi med en Kräftskiva på dansbanan.
De flesta arrangemangen sker på och runt dansbanan som vi lånar av samfälligheten.
Vår största utgift är simskolan och vi är därför
beroende av de intäkter vi får i form av medlemsavgifter, Årstalotten och intäkter i samband med våra
arrangemang.

Årstalotten
Genom att köpa Årstalotten så stöttar ni den så viktiga
simskolan.
Lotterna finns att köpa från Valborg och kostar 30:styck eller så slår man till och köper 4 för 100:Dragning med fina vinster sker på Årstadagen 14/7
kl. 13.00 på dansbanan.
Midsommarafton – ska vi ta bort dansen på kvällen?
Midsommarafton är den absolut största och mest
arbetskrävande aktiviteten vi har att arrangera.
Förberedelserna är många och tar cirka en vecka
att utföra. Vi startar redan dagen innan direkt efter
våra arbeten med att plocka fram, klä majstång mm.
Alla har vi sedan vårt eget midsommarfirande att ta itu
med där hemma. På själva Midsommarafton blir det
ett hårt tryck och dagen är väldigt lång för fler av oss i
styrelsen.
Många av oss i styrelsen känner att det borde räcka
med firandet på dagen, efter det passet är man rätt
mör och trött. Vi förstår att många skulle bli väldigt
besvikna om vi tog bort dansen på kvällen.
Men nu är vi ju över 800 hushåll i Årsta Havsbad så
nu vädjar vi till Er därute:

Årsmötet & Styrelse
Söndagen den 8 oktober hade vi årsmöte i
Föreningsgården.
Sponsorer
Vi är ständigt på jakt efter sponsorer, främst till vinster till Årstalotten eller som vinster till våra övriga
aktiviteter. Vi behöver t.ex. T-shirts till våra olika
arrangemang.

STYRELSEN 2017/18
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisor suppleant
Valberedning, sammankallande
Valberedning

Annette Lundhquist Sandberg
Michael Johansson
Mattias Lindmark
Irene Sandberg
Maine Grönquist
Michael Welin
Stefan Sundblad
Susanne Brandefalk
Madeleine Rosell
Britta Wiklund
Lotta Hallander
Kjell Grönquist
Ingwar Åhman Eklund
Marianne Rocklind
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astrid-kristina100@hotmail.com
micjoh5555@gmail.com
lindmarkmattias0@gmail.com

070-836 63 00
0735-11 25 55
0735-40 08 08

maddeluttan56@hotmail.com

070-782 56 89

Snälla! Anmäl er till att hjälpa till med dansen då vi Kalendarium 2018
måste enligt polistillståndet vara minst 4 vuxna funkDATUM
Veckodag
tionärer för att få köra den aktiviteten. Är vi många så
kan kvällen delas upp och ingen behöver arbeta dubbla VINTER
pass både på dagen och kvällen och alla även vi i styrel- 2018-04-30
Måndag
sen får fira lite midsommar med våra anhöriga också.
2018-05-10
Torsdag
Hör av er till Annette Sandberg 0708-366300 eller
2018-06-06
Onsdag
annette.sandberg@outlook.com
Aktiviteter och Barn- & Ungdomssektion
Här ser ni redan nu de flesta datum för våra olika aktiviteter 2018. Självfallet kan vissa aktiviteter tillkomma
och vissa falla ifrån t.ex. vid dåligt väder. Vi återkommer med mer information och tider när vi börjar
närma oss sommaren.
Inför nästa år har vi valt att krydda utbudet med
fler tillfällen för vår populära musikquiz på stranden.
Stugägareföreningen och Fastighetsägareföreningen
kommer nästa år tillsammans att arrangera Årstadagen
för att fira vårt kommunala vatten och avlopp.
Vi i styrelsen klarar inte arrangera fler aktiviteter än
de i kalendariet, men
vi bidrar gärna i någon form, om vi kan, till frivilliga aktiviteter som är till gagn för de boende i vårt fina
område.
Hör gärna av dig till info@ahstugagareforening.se
om du har några idéer.
Styrelsen har beslutat att starta en Barn- och
ungdomssektion.
Om du är intresserad av att hålla vara med denna,
så ta kontakt Annette Lundhquist Sandberg.
Susanne Brandefalk kommer vara kontaktperson
för de ungdomar som vill jobba på våra aktiviteter i
sommar. Kontaktuppgifter kommer i majnumret.
Eventuella ändringar i sommarprogrammet annonseras alltid i vår Facebookgrupp, på vår hemsida www.
ahstugagareforening.se samt på anslagstavlan på Torget.

Aktivitet
Isbana
Valborgsmässoafton
Musikquiz på stranden
Musikquiz på stranden

2018-06-21

Torsdag

Klä midsommarstången

2018-06-22

Fredag

Midsommarfirande

2018-06-24

Söndag

Inskrivning simskolan

2018-06-27

Onsdag

Boule

2018-07-04

Onsdag

Boule

2018-07-05

Torsdag

Hej hoj

v.28–29

Simskola period 1

2018-07-11

Onsdag

Boule

2018-07-14

Lördag

Årstadagen

2018-07-16

Måndag

Tipspromenad

2018-07-18

Onsdag

Boule

2018-07-19

Torsdag

Hej hoj

2018-07-21

Lördag

Årstamaran

v.30–31

Simskola period 2

2018-07-25

Onsdag

Boule avslutning

2018-07-26

Torsdag

Simborgarafton

2018-07-30

Måndag

Tipspromenad

2018-08-04

Lördag

Simavslutning/barnens dag

2018-08-11

Lördag

Musikquiz på stranden

2018-08-18

Lördag

Sommaravslutning med
kräftpicknick

2018-10-07

Söndag

Årsmöte

Skridskobana i Årsta Havsbad
En riktigt trevlig nyhet i vinter är att vi kommer ordna en spolad isbana vid parkeringen Årsta
Havsbadsvägen/Badvägen. Håll utkik på hemsidan för
närmre information. Vi hoppas på en bra vinter för
skridskoåkning.

Vi i styrelsen tackar för i år och
önskar alla en riktig God Jul!

Valborgsfirande 2018 Måndagen den 30/4
Vi startar med försäljning av facklor utanför butiken
30:- styck, vi har Swish.
Fackeltåget startar kl. 20.00, vi går tillsammans ner
till majbrasan och tänder den. Kören Birger hjälper till
att hylla maj med vacker sång.
Försäljning av kaffe, korv, godis och dricka och
Årstalotten såklart.
Varmt välkomna önskar vi i Stugägareföreningen
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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Sommarprogrammet 2017, det 15:e sedan föreningen
startade, innehöll som vanligt ett varierat utbud av
aktiviteter. Om arrangemangen kan ni läsa härunder.
Vissa har även dokumenterats med bilder som går att
hitta i bildgalleriet på vår hemsida, http://www.arstahavsbad.info/tsk/.

❀ Onsdagen den 9 augusti
En kurs om tillverkning av örtsalvor ägde rum hemma
hos Else Roeck Hansen som bor på Vår Bostads väg.
Kursledare var Alva Thunqvist och Lotta Helsdotter.
På kursen fick man lära sig grunderna för att tillverka
en egen örtsalva, vilka komponenter som ingår, hur
man bereder och blandar dem. Man fick också lära om
olika örters egenskaper och hur de kan användas vid
läkning.

Våra arrangemang 2017
❀ Lördagen den 17 juni.
Vi gjorde en utflykt till Sune Tryggs handelsträdgård i Tungelsta. Handelsträdgården är specialiserad
på pelargoner men har också ett mindre sortiment
av sommarblommor och kryddväxter till försäljning.
Sune Trygg visade oss runt och berättade om sitt företag och odlingar av pelargoner. Sortimenet av pelargoner var verkligen brett, stora och små pelargoner, vildformer och förädlade pelargoner med blommor och
bladformer som varierade så mycket att det kunde vara
svårt att se om det var en pelargon eller inte.

❀ Lördagen den 19 augusti
Sista aktivitet innan årsmötet var en trädgårdsvandring. Anna-Stina Elfving visade sin trädgård som ligger
vid Kolonivägen. Lotta Helsdotter, som är trädgårdsmästare, var guide.
❀ Söndagen den 21 augusti
Höll vi vårt årsmöte i föreningsgården. Styrelsens
verksamhet och ekonomiska förvaltning redovisades och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.
Dessutom godkändes en ändring av paragraf 3 i stadgarna där rätten att vara medlem ändras från ”boende
i Årsta Havsbad” till ”boende i Årsta Havsbad med
omnejd” Innan förändringen blir giltig måste beslutet
tas även av nästa årsmöte, dvs. av årsmötet 2018. Efter
årsmötet höll Jean-Pierre Hemmingsson ett föredrag
om ”Trädgårdar och växter genom historien, del 1”
En av de planerade aktiviteterna, Betonggjutnings
kursen del 3, i samarbete med Årsta Havsbads Konst
& Kulturförening ställdes tyvärr in pga. förhinder.
Förhoppningsvis kan vi genomföra den nästa säsong.

❀ Torsdagen den 6 juli
Gick vi på fjärilsvandring i och runt Årsta Havsbad
med Catarina Johansson som guide. Catarina är en
passionerad fjärilsskådare med bra koll på vad på vad
fjärilar behöver för sin överlevnad och reproduktion. Under vandringen fick vi se ett flertal dagfjärilar som Slåttergräsfjäril, Luktgräsfjäril, Ängsblåvinge,
Älggräspärlemorfjäril och Nässelfjäril.
❀ Lördagen den 15 juli (Årstadagen)
Vi sålde blommor och lotter vid dansbanan.

Blomförsäljning
I år liksom de föregående fyra åren odlade vi fram blommor till försäljning. Framförallt är det Gerd Johansson

❀ Torsdagen den 20 juli
Höll Gunilla Teofilusson ett föredrag om Permakultur
i Catarina Johanssons trädgård vid Östra Parkvägen.
Permakultur är ett sätt att odla och organisera samhället enligt ekologiska principer.

Medlemskap och kontakt
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap hade vid räkenskapsårets slut 51 fullt betalande medlemmar och
6 familjemedlemmar. Medlemsavgiften är 300 kr/
år. Man blir medlem genom att girera in sin medlemsavgift till Riksförbundet Svensk Trädgård,
plusgiro 1215-3 och då ange 0117 Årsta Havsbad
som är vår föreningskod. Som medlem får man
6 nummer av tidningen Hemträdgården, fri
trädgårdsrådgivning per telefon och rabatter på
resor, böcker, fröer och växthus. Av medlemsavgiften gick 70 kronor till vår lokala förening.
Familjemedlem betalar 50 kronor.

STYRELSEN 2018
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Supplerant

Eva Charlotta Helsdotter
Catarina Johansson
Birger Sjögren
Anna-Stina Elfving
Maria Hallnér
Gunilla Johansson
Johanna Teofilusson
Bodil Dahlgren
Else Roeck Hansen

073 960 48 39
070 612 44 45
073 982 05 28
076 256 60 06
08 500 34 580
070 759 95 14
070 386 53 63
070 717 40 45
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och Birger Sjögren som stått för den insatsen. Blommor
såldes vid två tillfällen, Årstadagen vid dansbanan den
15 juli och den 24 juli vid Idrottsvägen 76.

tillgång till mark för någon form av odling, inventerat
tänkbara platser. Kontakt har även tagits med markägare runt Årsta Havsbad. Det är dock ett projekt som
våra styrelser knappast klarar att genomföra själva, vi
Årstastugans rabatt
behöver hjälp av medlemmar och andra intresserade.
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap har som tidigare år
Under hösten hölls det ett möte i föreningsgården
ansvarat för skötsel av Årstastugans rabatter. Rabatterna för att undersöka intresset och diskutera hur man ska
har kompletterats med några nya blommor och små
bedriva odlingarna, enskilt eller t.ex. som en gemenskyltar med blommornas namn har tillkommit.
samhetsodling. En rad frågor såsom få tillgång till vatten för bevattning av odlingarna och inte minst om
Blomlådor
ekonomin måste få ett tillfredställande svar för att proÅrsta Havsbads Trädgårdssällskap ansvarade även i år
jektet ska kunna genomföras. En facebookgrupp har
för plantering av blommor i några av Samfällighetens
startats för intresserade ”ÅHs Gemensamhetsodlare”.
blomlådor, de två små vid stentrappan vid torget mot
badparken och de båda större ovanför dansbanan.
Information
Förutom att informera om våra aktiviteter på anslagsVäxthus?
tavlor och vår hemsida http://www.arstahavsbad.info/
Ett växthus för att driva upp plantor och använda vid
tsk/ har vi även i år skickat ut nyhetsbrev med fördjuvåra aktiviteter samt mark att odla på har länge varit
pad information via mail till de medlemmar vi har
ett önskemål inom vår förening. Under sommaren har mailadresser till. Information har också lämnats på vår
vi tillsamman med Maria Vikman från fastighetsäfacebooksida, ”Årsta Havsbads Trädgårdssällskap”.
gareföreningen, som också har haft tankar om att få

Gunilla Teofilusson håller föredrag om Permakultur

Vi går på fjärilsvandring med Catarina Johansson som guide

Mårbackapelargon – en bland många sorter som finns att få på handelsträdgården
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Vi utför alla typer av Bygg- och
Anläggningsarbeten samt samarbetar
med duktiga underentreprenörer.

FÖR ANBUD RING 070-753 23 36
F-SKATT & FÖRETAGSFÖRSÄKRING FINNS FÖR DIN SÄKERHET.

Rangstavägen 21

148 97 SORUNDA

byggpartner@telia.com

SOMMARJOBB I ÅRSTA HAVSBAD
Du kommer sedan att kontaktas av
tillsynsman med information om du
blivit uttagen till sommarjobb eller
som reserv.
Viktigt att du vet att vi har höga
krav på arbetsvilja och prestation och
att det kommer krävas ett engagemang
från din sida för ett välskött Årsta
Havsbad.

Information till dig som vill sommarjobba 2018.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2018.
Man arbetar 8.00 till 12.00 måndag till fredag under
tre veckor.
Första perioden är veckorna 24, 25 och 26. Andra
perioden är 28, 29 och 30.
Du som har fyllt 16 och upp till 18 år och bor i
Årsta Havsbad är välkommen med din ansökan, där
du kort beskriver dig själv och under vilka veckor du
vill/kan arbeta samt din adress och telefonnummer.
Gärna även din mailadress och vilken adress du har i
Årsta Havsbad under sommaren.
Maila ansökan till info@arsta-havsbad.se

Marianne Rocklind
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HÄR I HAVSBADET FÖR ÖVER 50 ÅR SEDAN
Gratis kvällskonsert på Torget… tills förvaltaren kom…
En hel del minnen poppar upp efter ett långt liv i
Årsta Havsbad.
I början på 1960-talet hade jag nöjet att tillbringa
en del kvällar på Torget i Årsta Havsbad ihop med en
av sin tids mest kända och populära artister – Anders
Börje. Känd, från främst radion, med örhängen och
schlagers (som man kallade hitsen på den tiden) som
”Med en enkel tulipan” och ”Två små röda rosor”.
Det liv jag levde som tonåring ”ute på landet” underlättades för övrigt av att jag bodde ensam utan vuxna i
vår stuga under dessa glada år.
Vad jag minns bodde Anders Börje på hotellet i
Årsta Havsbad, som på den tiden låg på höjden ovanför den nuvarande dansbanan, och när han inte satt i
dess restaurang satt han och festade (som en del äldre
uttryckte det) nere på Torget och höll hov. Spännande
för oss som var tonåringar då.
Anders Börje var en snacksalig och generös själ. För
generös mot oss tonåringar ansåg vissa vuxna. Man
varnades för att vara med honom. Han tyckte om s.k.
starka drycker och bjöd friskt. Något som vi som inte
fyllt 18 år uppskattade stort.
Vissa kvällar hade han gitarren med sig och då
bjöds vi på gratis konsert vid sofforna på torget.
”men om rätt ska vara rätt så stick i min bukett
TVÅ SMÅ RÖDA ROSOR” eller ”med en enkel
tulipan uppå bemärkelsedan” kunde det eka ut över

Torget och de närmaste kvarteren när
Anders Börje fått upp
ångan.
Det fanns även
andra äldre som satt
där med oss vissa kvällar på Torget. En äldre
man som jag inte
kände igen på den
tiden, har jag på äldre
dagar fått reda på, var
landets förre socialmiAnders Börje
nister Gustav Möller
som också bodde på hotellet. Han ägde visserligen en
stuga i området men hans fru var så intensiv att han av
och till vilade upp sig på hotellet. Att han hade varit
socialminister var det ingen av oss ungdomar som ens
anade oss till där och då.
Tyvärr kom områdets dåvarande förvaltare flera
gånger ner till Torget och stoppade konserterna när
de var som allra mest underhållande. Vi ungdomar
försökte då få förvaltaren att förstå att det som vi fick
uppleva gratis då på Årstas Torg dessa kvällar var något
som kostade stora pengar ute på krogar och i koncertlokaler runt om i landet.
MEN DET VILLE HAN INTE ALLS LYSSNA
Ingwar Åhman-Eklund
PÅ…
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Hårsfjärdens Båtsällskap
MEDLEM – VI BEHÖVER KUNNA NÅ DIG!
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 en ny.
Kontakta medlem@harsfjarden.net om du anmält
e-postadress till klubben, men inte fått något meddelande under våren så att vi kan kontrollera att vi har
rätt uppgifter.
Det är viktigt av flera skäl att vi har rätt kontaktuppgifter till våra medlemmar. Först och främst av
säkerhetsskäl; Vi behöver snabbt kunna kontakta en
båtägare vars båt antingen är skadad eller håller på att
sjunka eller som håller på att skada annan båt eller
brygga. Men vi behöver också kunna nå dig i samband
med vakttjänst. Alla medlemmar är skyldiga att gå
vakttjänst 2 pass per år och att lämna in rapport över
dessa vaktpass. Det är du som är medlem som ansvarar
för att vi har korrekt kontaktuppgifter.

ARBETA I STYRELSEN?
Om du skulle kunna tänka dig att jobba i båtklubbens
styrelse, kontakta Robert Fockstedt i valberedningen
073-347 11 33, robert.fockstedt@telia.com
UPPSÄGNING AV BÅTPLATS SENAST 1 APRIL
För att slippa betala för kommande säsong måste vi ha
din uppsägning av båtplats (eller ditt medlemskap i
klubben) senast den 1 april varje år. Skälet till detta är
att vi måste ha möjlighet att fördela den lediga platsen
till dem som köar för båtplats.
Ett alternativ till att säga upp platsen är att låta styrelsen hyra ut den till en annan båtägare. Du har rätt
att hyra ut platsen (via styrelsen) 3 år i rad utan att förlora din plats och du betalar då endast din medlemsavgift. Kontakta medlem@harsfjarden.net för mer information. Observera att du måste höra av dig senast den
1 april med denna information.

ÅRSMÖTE OCH VAKTLISTOR
Den 25 mars är det årsmöte klockan 11 i klubbhuset
i Karlslund (sommartid – håll koll på klockan!). Som
vanligt sätter vi upp vaktlistorna för kommande säsong
samma dag.
Kallelse till årsmötet skickas ut via e-post (se ovan)
cirka tre veckor innan mötet. Kolla även hemsida och
Facebook för uppdaterade uppgifter.
VAKTLISTOR 25 MARS – 29 APRIL
Våren 2018 är vaktlistorna uppsatta från årsmötet
25 mars till söndagen 29 april. Du ska boka två datum.
Om du inte bokar datum själv får du ett datum tilldelat av styrelsen och då är risken stor att den inte passar
dig lika bra som om du bokar dem själv. Observera att
du är skyldig att gå vakt om du är medlem i båtklubben. Att utebli från vakttjänst upprepade gånger är giltigt skäl för att styrelsen ska utesluta medlem.
MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
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.

Fotograf Tomas Isberg

FÖRTÖJ DIN BÅT – OCH ÖS DEN!
Det är alltfler båtar som har undermåliga förtöjningar. Båtarna som ligger i våra hamnar är tidvis
utsatta för mycket hårda vindar och då förslår inte
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Fotograf Loffa Boman

underdimensionerade rep och fjädrar av dålig kvalitet. Både rep och fjädrar måste vara anpassade till hur
stor och tung just din båt är. Fråga i fackhandeln, de är
vana att ge råd i såna här frågor.
Det är också viktigt att man regelbundet kontrollerar och öser sin båt. När det börjar bli mycket vatten
i en båt kan det gå häpnadsväckande fort innan den
är överfull och att tömma och dra upp en sjunken båt
är nog så besvärligt, för att inte tala om att serva och
renovera en motor som legat dränkt i saltvatten. En
full båt beter sig också helt annorlunda i vattnet, i synnerhet vid hårda vindar, än en öst, tom båt.
Be grannen hålla ett öga när du är borta och ringa
om det börjar se fullt ut. Eller be grannbarnen hålla
din båt tom för en slant.

ÅRET SOM GÅTT
Båtstigens brygga har fått nya bärlinor och flytbryggan
är upprätad. Vid Vår bostads väg är förtöjningarna förstärkta på utsidan. I Karlslunds har den inre bryggan
fått ett nytt landfäste och mittenbryggan har fått nytt
däck de 10 yttersta meterna. ”Skavplåtarna” vid alla
flytbryggor är besiktigade och dåliga och vassa metalldelar är utbytta. Vid Sjövreten finns nu en båtuppläggningsplats för de småbåtar som ligger på stranden.
Fotograf Loffa Boman

MÄRK DIN BÅT OM DEN LIGGER PÅ SAMFÄLLD MARK
Alla båtar som ligger på samfälld mark ska vara märkta
med fastighetsbeteckning och telefonnummer. Båtar
som inte är märkta kommer att fraktas bort.

STYRELSEN 2017
Berndt Carlborg
Loffa Boman
Åsa Andersson
Johan Bågander
Anders Danay
Reidar Englund
Per Karlsson
Leif Söderberg
Tille Tsiouras
Robert Focksted

ordförande
kassör
sekreterare, informationsansvarig och webbmästare
vaktchef
bryggtillsyningsman Karlslund
vice ordförande, hamnkapten, båtplatser & medlemmar
bryggansvarig Utöbryggan
materialansvarig, klubbhus & uthyrning,
samordnare bryggtillsyningsmän
bryggansvarig Båtstigen
sammankallande i valberedningen

076-767 47 00
070-550 29 67
070-733 20 07
072-249 08 14
070-990 10 38
070-542 65 53
076-122 78 66
070-851 57 40
ÅH: 08-500 345 16
076-349 28 08
073-347 11 33

berndt.carlborg@comhem.se
boman@harsfjarden.net
andersson@harsfjarden.net
vakt@harsfjarden.net
danay@harsfjarden.net
englund@harsfjarden.net
karlsson@harsfjarden.net
leif@stalnackeentreprenad.se
tsiouras@harsfjarden.net
robert.fockstedt@telia.com

KONTAKTUPPGIFTER
Hemsida: www.harsfjarden.net Facebook: www.facebook.se/batklubben
Postadress: Hårsfjärdens Båtsällskap, Postbox 3, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad
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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
Nu har vi äntligen fått kommunalt VATTEN OCH AVLOPP!
I slutet av oktober i år stängdes det gamla sommarvattnet av FÖR ALLTID!
Nu är Årsta Havsbad äntligen anslutet till ett modernt
vintervattensystem med nya avlopp på de flesta tomterna i området. Vi i fastighetsägareföreningen har
kämpat för detta i över 25 år och är både glada och
stolta över att det ÄNTLIGEN finns på plats. Glada
för att det förbättrat våra fastigheter och höjt deras värden. Stolta för att vi hjälpt till med att förbättra områdets miljö. Vi förstod att det inte skulle gå att stoppa
men hade gärna sett att vi fått det på plats mycket
tidigare eftersom det hade blivit avsevärt billigare på
1980-talet.
På Årstadagen i juli nästa sommar kommer vi
att fira att vårt vackra Årsta Havsbad nu äntligen fått
en modern VA-försörjning och definitivt blivit ett
område för åretruntboende – permanent eller för fritidsboende. Det nya VA-systemet har redan givit
området en nytändning. Men vi arbetar givetvis vidare
för att få ökade byggrätter och möjligheter att uppföra
Attefallshus på våra tomter, givetvis med bibehållna
miljövärden och grönska.
Nu inriktar vi oss på att få området att växa!
Haninge kommun antog i juli i år en avsiktsförklaring
där i stort sett alla partier förklarade att de vill utveckla
Årsta Slott och områdena vid slottet och mellan golfbanorna och Karlslund. Man ska utreda möjligheterna
att etablera ett SPA, en konferensanläggning och något
hotell vid slottet. I planerna ingår även bostäder mellan
Årsta Havsbad och golfbanorna om dessa utformas så
att slottets möjligheter till en omfattande publik verksamhet tryggas för att ge god ekonomi. Vi tycker att det
är viktigt att det lämnas en väl tilltagen grön kil mellan
oss och det nya området vid Karlslund. Inom två år ska
planerna presenteras. Det positivaste är att en utbyggnad kan tillföra vårt område angelägen social och kommersiell service som kommer att behövas mer och mer.

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 ordförande: ingwar@arstahavsbad.org. Hela vår styrelse
blev omvald på vårt årsmöte. Ordförande är även i år
Ingwar Åhman-Eklund, mobil 073 - 424 6930 och
vice ordförande Sten Nordell. Besök gärna vår hemsida www.arstahavsbad.org för aktuell information om
styrelsens sammansättning med mera eller vår sida på
FACEBOOK där du kan föra en aktuell dialog med vår
styrelse och andra medlemmar, ställa frågor och komma
med synpunkter. En snabb väg till tydlig kontakt!

En ny vänthall byggs vid Årsta Brygga
Tidigare i höst meddelades det att nu verkar vara klart
att bygga en ny vänthall vid Årsta brygga mellan grillbaren och vattnet. Vi har kontakt med intressenter
som vill etablera försäljning nere vid bryggan av skärgårdsprodukter i små röda bodar som i t ex Dalarö.
Det tycker vi skulle vara trevligt och göra bryggmiljön
mera levande.

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD!

Bli medlem i vår förening
Betala din medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbunds
plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt att du anger kod
1330 och att du lämnar namn, mail, telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger koden kan
man inte se att pengarna avser medlemskap till just
vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem är idag
395 kr och gäller nu hela år 2018. 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.
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2018
ÖNSKAR VI ALLA I ÅRSTA HAVSBAD
Årsta Havsbads fastighetsägareförening / Styrelsen

Läs Fastighetsägareföreningens hemsida
www.arstahavsbad.org
och vår facebookgrupp för att få fakta,
inspiration och argument.
Vi ses i Årsta Havsbad!
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Styrelsen

OMAX SCHAKT & BYGG AB
Jag jobbar med att
gräva och installera LTAanläggningar för kommunalt
v/a från gatan till huset,
även som totalentreprenad
för el, rör, ombyggnation
och renovering.

070-577 39 68
Thomas Johansson · thomas@omax.nu · www.omax.nu
Innehar F-skattsedel · org nr 556748-0313
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I ÅRSTA HAVSBA

Detta år är målningens år i Årsta Havsbad. Det har målats överallt och området
har fått ett lyft med all färg. Våra sommarungdomar har målat Telehuset, staket,
butiken, föreningsgården, våra 7 bommar och mycket mer.

anna
Julia Karlberg och Jo
randa på
Ericsson målar en ve
eter.
en av torgets lägenh

Axel Lervik, Viggo Lundbe
rg
och Elias Wetterberg målad
e
föreningsgården utan att
spilla
på det nya däcket. Bra job
bat!

Marcus Isberg tog sig an
butiken, som inspekteras
av handledare Mauno och
tillsynsman Kenneth.
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Lukas Berkesten snyggar till
föreningsgårdens utedass,
som nu är öppen hela vinter
n
i badparken.

Sofia och Elin Alpsten vilar
ut över en av de 7 bommar
som de målat.

Josefin Kuylser och Jasmine
Almaoui har just slutat måla
för dagen och omges här av
handledare Göran Öhrqvist oc
h
vikarierande tillsynsman Kje
ll
Grönquist.
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barn bakade och samtidigt lärde känna nya kompisar. Föreningsgårdens spis och ugn gick varm under
söndagseftermiddagen. Här fick barnen väga, mäta,
blanda, vispa, skala och skära och givetvis smaka på
alla fantastiska bakverk.
Ett stort tack för en fantastisk dag som förhoppningsvis blir en ny sommartradition i Årsta Havsbad.

Bakglädje i Föreningsgården 25 juni!
Karamelliserade äppelmuffins, kaneldoftande bullar och hundratals chokladbollar var resultatet när ett
20-tal barn bakade i Föreningsgården i Årsta Havsbad
söndagen den 25 juni.
Initiativtagare var 11-åriga Emma och mamma
Marina Kårström. Ett fantastiskt ”bageri” när kreativa

Ingrid Persson, text och foto

Stickan Lindqvist gör fina bänkar av de
nedtagna tallarna vid föreningsgården.
Bänkarna har många denna sommar haft
glädje av nere vid badets grill nedanför
föreningsgården.
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ÅRSTAMARAN 2017
blev av tack vare Malin och Stefan Sundblad, som åtog sig
arrangörskapet och det gjorde de med bravur!

Här drar Stefan igång Minimaran.

Charlotta Persson gratuleras av Stefan efter att ha
vunnit damernas 10 km.

Martin Hagberg gratuleras av Stefan då han vunnit
herrarnas 10 km.

Ludvig Bågander, 12 år,
vann ungdomsklassen på 5 km.
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NCS I EKEBY AB

Gräver för anslutning av kommunalt vatten och avlopp, delen som sträcker sig från
tomtgränsen och in till huset.
Litet familjeföretag, så den du pratar med
är även den som utför jobbet.
Vi är även utbildade inom stenspräckning,
så om vi stöter på berg är det inga problem.
Vi utför givetvis även andra uppdrag inom
både mark & bygg, mest dräneringar. Är
certifierade av Isodrän AB (Isocert 2).
Vi har F-skattsedel och är ansvars
försäkrade till ett värde av 10 miljoner.
Hör gärna av er om ni har några frågor,
önskemål om offert eller vill ha ett möte.

Kontakt:
Micke Nilsson
076-904 64 64
Viktoria Borgström 076-777 07 77
info@ncsconstruction.se
ncs@telia.com
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INFORMATION FRÅN
HANINGE KOMMUN
VA-arbetet i Årsta havsbad är klart det vill säga
att alla fastigheter har fått en servisavsättning.
Det som återstår nu är besiktningar, återställning och driftsättning av LTA-anläggningar.

Vi vill ha tappkran, vad ska vi göra då?
De fastighetsägare som har eller vill ha tappkran på
tomten kan hitta information om detta på Haninge
kommuns hemsida. Vi vill att ni skickar in en ansökan
för detta på samma sätt som för en LTA-anläggning.
Antalet fastigheter som är driftsatta till och med början
På hemsidan kommer vi att informera om när vi släpav november är ca 490 stycken av 836. De sista områper på och stänger av vattnet samt när vi sätter ut och
dena som blivit driftsatta är område M och N. Syner
hämtar in vattenmätare.
inför överlämning av samfällighetens vägar pågår.
Återställning av staket pågår och utsättning
Hur göra man för att meddela en avläsning på
av gränsmarkeringar är under handläggning hos
vattenmätare?
Lantmäteriet.
För fastighetsägare som har vattenmätare rekommenderar vi att gå in på vår hemsida där det finns informaHur kommer arbetet att fortgå i vinter?
tion om hur man läser av vattenmätaren och hur man
SKT kommer att arbeta som det har gjort tidigare
kan lämna in mätarställning via hemsidan.
under hösten och vintern. Under perioden 22/12
– 2/1 kommer det förmodligen inte att göra några
Vad står det på fakturan?
driftsättningar.
På hemsidan kan ni även få hjälp med hur man ska läsa
fakturan.
När får fastighetsägarna LTA-bidraget?
För att få bidraget ska fakturan för anläggningsavgiften
Var finns all information om projektet?
vara betald och fastighetsägarens VA - anläggning ska
För information om projektet, vad du som fastighetsvara driftsatt. Bidraget skickas till det konto som fastägare behöver göra för att få kommunalt vatten och
ighetsägaren har uppgett på LTA-bidragsblanketten,
avlopp, information om avgifter och kommunala lån
som medföljer brevet med fakturan för anläggningsmm se vår hemsida www.haninge.se/arstahavsbad
avgiften. LTA-bidraget kommer att betalas ut till alla
Ni kommer i kontakt med oss via mejladressen:
som har en anläggning och betalar 2016-års taxa vilket
arstahavsbad@haninge.se eller via telefonnummer
är alla fastigheter i Årsta havsbad.
08-606 82 06.
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INFORMATION FRÅN SMOHF
SÖDERTÖRNS MILJÖ- & HÄLSOSKYDDSFÖRBUND
skriftligen t.ex. med foto.
Förbundet behöver uppgifter om att det enskilda
avloppet är taget ur bruk och ingen olägenhet för hälsan eller miljön finns. Eventuella uppgifter ska vara
inskickade till förbundet senast inom två månader, se
kontaktuppgifter längst ned.

Information om avslutning av era enskilda avlopp
I samband med att era fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp tar ni era enskilda avloppsanläggningar ur bruk. Det ska innebära att de inte längre
utgör en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.
Detta måste ske på ett acceptabelt sätt som inte utgör
en risk för hälsan eller miljön. Dessutom måste vi på
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund få kännedom om att så har skett.

Vad händer med de fastigheter som vi saknar uppgifter
på?
Skulle det sedan vara några tveksamheter så har förbundet möjlighet att bedriva tillsyn på enskilda
Så här ska det gå till
avloppsanläggningar på respektive fastighet. Vi konFör att underlätta för er 800 fastighetsägare gjorde
taktar då fastighetsägaren och för denna tillsyn tar vi ut
förbundet en överenskommelse med kommutimavgift enligt fastställd taxa. Taxan för 2017 är 1 150
nens VA-avdelning och med SRV-återvinning AB.
Avslutningen ska fungera på så sätt att VA-avdelningen kr per timme (den föreslagna taxan för 2018 är 1 220
kr per timme).
skickar listor på driftsatta fastigheter till SRV som
i sin tur ska slut-tömma befintliga enskilda avlopp.
Förbundet utgår från att alla är slam-kunder hos SRV. Vad står det i miljöbalken om slam?
Slam är ett hushållsavfall för att det kommer från ett
Sen ska uppgifterna rapproteras till oss på Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund. Förbundet är skyldigt hushåll (miljöbalken 15 kap. 3§).
Kommunens ansvar för hushållsavfall beskrivs i
att föra register över all miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken 15 kap. 20 §: ”Varje kommun ansvarar
miljöbalken. Vi tar då bort de uppgifter vi har i våra
för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller
register över enskilda avlopp (miljöfarlig verksamhet)
bortskaffas.
på era fastigheter.
Kommunen ska transportera bort avfallet från den
För att förbundet ska kunna ta bort er fastighet från
fastighet där avfallet finns, om borttransport behövs
registret över miljöfarlig verksamhet måste vi alltså få
för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa
uppgifter av SRV att anläggningen är slut-tömd och
tagen ur bruk, samt att ni har en annan avloppslösning och miljön som enskilda intressen.”
(kommunal anslutning).
Fastigheten som aldrig haft ett avlopp
Ägare till de fastigheter som varken har indraget vatten
Har avloppet avslutats utan att SRV har slut-tömt?
eller avlopp ut före kommunal anslutning kan bortse
Skulle det eventuellt vara så att någon annan än
SRV-återvinning AB har slut-tömt ert avlopp, behöver från denna information.
Elisabet Sandberg, Miljöinspektör
dessa fastighetsägare kontakta förbundet och redogöra
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Årsta Havsbads Tennisklubb
Tennisen i Årsta Havsbad är sedan ett par månader
avslutad och tennisbanorna ligger i vinteride. Vi har
haft en riktigt bra tennissommar, med god beläggning på tennisbanorna. Vi ser fram emot våren och
utomhustennis.

Årets klubbmästare
Herrsingel: Mats Gustafsson
Damsingel: Silja Heino
Herrdubbel: Mats och Tommy Gustafsson
Mixed dubbel: Susanne och Claes Andersson
Juniorsingel: Alex Norell

Banorna
Banorna är normalt tillgängliga under perioden
1 maj – 30 september, under högsäsong sköts uthyrningen via Handlarn vid torget, lågsäsong sitter det
bokningslistor på anslagstavlan vid tennisbanorna.
Vid verksamhetsårets utgång (2017-09-30) hade
föreningen 114 betalande medlemmar, varav 40
juniorer.

Vi hoppas att det blir några damdubbelpar till nästa år,
och framförallt fler juniorer, det är ju vår framtid.
Facebook
Vi har en gemensam grupp på Facebook i syfte att
hålla kontakt med våra medlemmar och lägga ut fina
bilder. Gruppen heter Årsta Havsbads Tennisklubb
och alla intresserade kan ansöka om anslutning till
gruppen. Kom med du också!

Tennisskolan
Årets tennisskola blev snabbt fullbelagd och tränaren Rickard Hogla gjorde en väldigt uppskattad insats!
Han har lovat att komma tillbaka nästa år och då köra
två veckors tennisskola.

Claes Andersson/Ordförande ÅHTK

ÅHTK – STYRELSEN 2017/18
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice Ordf
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Tävlingar
Klubbmästerskapet spelades även i år i gruppspelsform. Vi vill däremot att fler tar chansen att spela vårt
KM. Kom ner till tennisbanorna i sommar och kolla,
vi har kul både på och utanför banorna.

Claes Andersson
Pia Svensson
Tomas Isberg
Tommy Gustafsson
Marina Kårström
Stefan Norell
Mats Gustafsson
Lotta Isberg
Caroline Sandberg

070-888 75 79
073-722 82 16
070-515 28 43
070-161 40 54
070-882 44 42
070-816 67 56
073-543 88 66
073-073 15 35
070-699 62 28

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

VI SES TILL VÅREN IGEN!
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Årets program var som det brukar fyllt med spännande
kurser, men tyvärr var det inga eller väldigt få som
anmälde sig så vi var tvungna att ställa in flertalet.
Vi har gått ut på vår hemsida och ÅH Speaking
Corner med förfrågan om vad ni önskar för aktiviteter
och kurser. Även där ingen större respons trots att vi
fått mycket positiv feedback på att vi finns, med syfte
att främja, utveckla och sprida glädje, konst och kultur
i Årsta Havsbad. Det känns tråkigt då vi jobbar helt
ideellt och finns till för er skull.

aktiviteter och kurser under höst, vinter och vår. Den
tid på året som är lång och mörk. Då kan vi träffas och
göra något trevligt tillsammans. Hör av dig med idéer
och synpunkter!
Vi önskar verkligen att föreningen kan leva vidare.
Då fler flyttar ut permanent hoppas vi på ett ökat
intresse för föreningens verksamhet.
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, ring vår
ordförande eller kassör. Medlemsavgiften är fortfarande
låg, endast 100 kr/år. Du kan betala till bankgiro 5123419, ange namn, e-postadress eller telefonnummer.

Aktiviteter 2017
3 Årsmöte, 29 juni.
3	Örtsalvetillverkning, 9 augusti,
i samverkan med Trädgårdssällskapet.
3 Tovningskurs, 12 augusti.
3 Höstmarknad, 2 september.

ÅHKK – STYRELSEN 2017/18

Inställda kurser: Luffarslöjd, Måla på stenar, Betong
gjutning och Smyckestillverkning. På ett par av kurserna
fick ledaren förhinder men det var ändå för få anmälda.
Dessutom inställdes Konstfrossan och Kyrksafarin.

Ordförande Lisa Holm
0722-39 30 28
Kassör
Kerstin Engström
073-866 90 63
Webmaster Susann Fält
Sekreterare Birgitta ”Bia” Svanbäck
Ledamot
Kerstin ”Kickie” Bäck
För mer information besök vår hemsida konstkultur.wordpress.com
eller Facebooksida Årsta Havsbads Konst och Kulturförening
Kontakt: arstakonst@gmail.com

Kommande program
Lördagen den 16 december blir det JULMARKNAD
på Torget kl 11-14. Framöver planerar vi att anordna
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öjet för 85 år sedan

En levande bild av sommarn

Besöksrekord?
Stugan var öppen på midsommarafton och på
Årstadagen den 15 juli, samt i samband med
Höstmarknaden den 2 september. Dessutom har vi
haft två bokade visningar under sommaren.
Intresset för hur vi tillbringade fritiden på 1930talet tycks öka. I år slogs kanske ett besöksrekord, då
vi finner 98 namn i gästboken. Och då är det ju inte
alla som antecknar sig. Många av de som gör så, skriver
också en uppskattande liten ”uppsats” om sitt intryck
av vårt sportstugemuseum.
”Tack för att ni eldsjälar håller detta hus levande”
skriver Eva från Sollentuna.
”Det var kul att se hur folk bodde förr” tycker
Sophie.
”Intressant och härligt skick” hälsar Martin och
Maria.
En mer svårtydd hälsning ses här nedan. Ska vi gissa
att besökarna har rest hit ända från Mittens rike, eller
kanske från Den uppgående solens rike? Det skulle
vara roligt att veta vad det står, så den som behärskar
dessa vackra tecken är välkommen att höra av sig till
stugvärdarna nedan.

Tack för i år!
Vi tackar Trädgårdssällskapet, vilket som vanligt sett
till att plantor och buskar prunkat i sportstugeträdgården och att stenpartiet är fyllt av doftande kryddväxter.
Sällskapet har även försett växterna med namnskyltar.
Tack även till Kenneth Breime och ungdomslaget
för att de har ansat gräsmattan, grusgången och buskarna vid staketet så att allt sett prydligt ut.
Slutligen vill vi tacka Kent Melander för att han
med kort varsel ställde upp som stugvärd på eftermiddagen den 2 september.
Välkomna åter nästa sommar!
Nu har stugan gått i ide för vintern, men till nästa
sommar visas stugan som vanligt på Midsommarafton
och Årstadagen, samt efter överenskommelse med
undertecknade stugvärdar. Kanske får du några gäster
under sommaren, som du vill bjuda på något utöver
grillning, bad och promenad? Ring oss så kommer vi
överens om dag och tid, så får dina gäster något extra
att berätta när de kommer hem igen.

Stugvärdarna
Richard Roosvall, telefon 0709-62 45 64
Gun Karlborg, telefon 0739-07 06 88.

Lasse Lönndahl − vår välsjungande granne i Årsta
Havsbad − fyller 90 år nästa år. För att hedra honom,
spelar vi hans bästa örhängen under visningsdagarna.
Cykeldramatik
Söndagen den 10 september gick – eller trampades –
cykelloppet Velothon förbi Årsta Havsbad. Vår hovfotograf Gerd Johansson fångade i ett dramatiskt ögonblick en av de hundratals velocipedryttarna, omgiven
av generösa funktionärer, mot en klassisk bakgrund.
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VÄLKOMMEN TILL OSS
PÅ UTÖ SKOLA!
Lärare och elever känner varandra väl och det är en fin
gemenskap på skolan. På rasterna leker alla elever tillsammans ute på vår fina gård. Man kan spela fotboll,
basket, gunga på gungorna eller leka kurragömma i
djungeln – ett lite buskage i utkanten av skogen som
kantar skolgården.
Naturen och havet är en naturlig del av vår verklighet och marinbiologi är ett genomgående tema. Vi
utnyttjar naturen på många sätt. På sommaren simmar vi och paddlar i havet. Vi cyklar runt på ön och
besöker de vackra vita stränderna på östkusten. Vi gör
exkursioner ute i skogen och vid havet. Utö är vida
känt för sin geologiska mångfald – något som också
visar sig i vår undervisning.
Skoldelen i byggnaden rymmer tre klassrum, ett
bibliotek, tre grupprum, slöjdsal och idrottssal med
klättervägg. Vi har ett fritids där eleverna är välkomna
även upp i mellanstadiet. Maten lagas av Utö skolas egen kock och om fritidsbarnen har tur får de vara
med och baka något gott till mellis. I skolan finns dessutom förskolan som i dagsläget har nio barn.
Utö skola utgör, tillsammans med skolorna på
Dalarö, Ornö och Muskö, Haninges Skärgårdsskolor.
Rektor Carina Reisö och Biträdande Rektor Michaela
Otterström sitter till största delen på Dalarö men
de kommer ut till oss regelbundet. Vi har dessutom tillgång till Skärgårdsskolornas elevhälsoteam
som består av skolsköterska, kurator och studie och
yrkesvägledare.
Kom gärna och hälsa på oss så får du själv uppleva
hur det skulle vara att gå i vår skola. Kontakta oss på
08-6065111 och boka tid.
Vi har världens mysigaste skola och du är varmt välkommen hit!

Vi har den rätta knycken på vår undervisning.
Visste du att även barn som bor i Årsta Havsbad kan
gå i skola hos oss på Utö? En del av våra elever bor på
Utö och en del elever tar båten ut från Årsta brygga.
Skolan står för båtkortet. En av våra lärare, Pia, åker
med på båten och de elever som reser har lästid och
läxläsning på båten tillsammans med Pia. Efter cirka
45 minuter angör båten Spränga brygga och skolan ligger en minuts promenadväg därifrån så det går
snabbt och smidigt att ta sig dit.
Utö skola är en liten, idyllisk ö-skola med cirka 25
elever ifrån förskoleklass till årskurs nio. På Utö skola
arbetar vi tematiskt i åldersintegrerade grupper. Vi har
tre behöriga lärare på skolan, Pia, Marita och Peter och
dessutom tar vi ut lärare i hemkunskap, musik och slöjd.
Undervisningen i moderna språk sker via länk från
Dalarö skola samt att läraren åker ut till Utö tre dagar per
termin. Vi börjar läsa språk redan i årskurs sex och eleverna får välja mellan franska och spanska. Satsningen
på ett extra år med språkstudier ger våra elever de bästa
förutsättningarna när de ska vidare till gymnasiet.
Möjligheten finns även att välja till ytterligare ett av språken från årskurs åtta inom ramen för elevens val, det som
ofta kallas för C-språk. Det är bra för de elever som känner att de vill ha lite extra utmaningar i skolan.
Att skolan är så liten gör att vi kan vara väldigt flexibla. Vi anpassar grupperna efter elevernas behov. Både
elever och personal arbetar med stor frihet och med
stort ansvar. Planeringsbok och individuell utvecklingsplan är viktiga i vårt arbete med eleverna där man
från början får vara med och träna på att ta ansvar för
sin utbildning.

Vi på Utö skola
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SVEN WALLANDER
– OCKSÅ EN MÄNNISKA!
Innehavaren av Årsta Havsbads hotell och restaurant
hade utan vidare ställt upp en kiosk invid dansbanan för
försäljning av varmkorv och läskedrycker. Detta störde
en del stugägare, varför årsstämman den 17 maj 1938
beslutade vädja till Sven Wallander ”att förordna om
att kiosken vid dansbanan flyttas till en mindre iögonenfallande och för utsikten mindre störande plats.”
Skrivelsen undertecknades av Stugägareföreningens
dåvarande ordförande Ruth E Hultqvist.
Sven Wallander delade uppfattningen att kiosken
var ”både ful och olämpligt belägen, och har också ditsatts av restauranginnehavaren utan vårt medgivande”.
Han uttrycker dock förståelse för att försäljningen
bidrar till restaurangens ekonomi, varför ”den kvarstår
för närvarande på vår nåd, så att säga”, enär detta är ”till
nytta för oss alla, som ha med Årsta Havsbad att göra”.
Wallander är dock öppen för en diskussion med
styrelsen, som bjudit in honom till möte en lördag eller söndag. Men där slår han bakut, han har

verkligen inte lust att offra ännu en ledig dag för möte
i Årsta Havsbad. Han svarar brevledes med följande
indignerade ord:
”En diskussion med Årsta Havsbads styrelse tar jag
gärna upp men vägrar absolut att infinna mig en lördag eftermiddag eller söndag förmiddag, ty jag är väl
också en människa, som kan behöva litet frihet, och
mina lördags- och söndagstimmar vill jag, om det är
möjligt, tillbringa i mitt hem. Ni kan föreslå en annan
tid, helst dock under ordinarie arbetstid, om det
kan bli Er möjligt. Det är väl kanske inte så nödvändigt, att hela styrelsen deltar. Högaktningsfullt Sven
Wallander”
Det är förståeligt att Wallander var rädd om friheten under veckosluten. Han offrade åtskillig tid på att
installera sin baby, sportstugebyn Årsta Havsbad. Han
kunde ses med hammare och spik vid något bygge, lika
väl som agiterande inför stugspekulanter vid dansbanan
Richard Roosvall
på Plagen.

Sven Wallander talar till stugspekulanterna sommaren 1929.
Bild ur filmen Hyresgästernas journal 1929, som kan sökas
på Youtube/Hyresgästernas journalfilm 1929.

Fotnot: Sven Wallander 1890 – 1968, HSB:s första VD och chefsarkitekt 1923 – 1958,
grundare av Årsta Havsbad 1929. Arkitekten bakom Norra Kungstornet på Kungsgatan
1919 – 1924, liksom åtskilliga bostadsrättsföreningar och villor i Stockholm.
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Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som medlemmar till en kostnad av 150:- /år. Inbetalning sker
till plusgirokonto 601764 – 4. Medlemskapet gäller
naturligtvis för hela familjen. Tillfälliga gäster är alltid
välkomna att bada tillsammans med medlem. Frågor
om uthyrning av bastun besvaras av Sören Olsson ÅH
Väl mött. Sten Norin, Ordförande.
50034380

Nu startar en ny ”Bastusäsong”!
Vi välkomnar alla boende i Årsta Havsbad att tillsammans med oss njuta av härliga bastubad och en trevlig
samvaro i vår fina bastu. Den ligger vackert vid stora
badstranden, Kom och gör oss sällskap med ett bastubad och ett dopp i Hårsfjärden !
Badtider under Vinter/våren 2017/2018.
9 dec. Luciabastu
Herrar lörd. 13.00-14.00
31 dec. Nyårsbad
Herrar lörd. 13.00-14.00
27 januari		
Herrar lörd. 13.00-14.00
24 februari		
Herrar lörd. 13.00-14.00
30 mars, Långfredagen Herrar lörd. 13.00-14.00
OBS!! Långfredagen 30 mars ersätter lörd. 31 mars.
7 april-28 april		
Damer lörd.
				Herrar lörd.
5 maj-26 maj		
Damer lörd.
				Herrrar lörd.

15.00-16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
17.00-18.00

ÅHB – STYRELSEN 2017/18

Badtiderna finns på anslagstavlorna samt på hemsidan.
Frågor ang. dambastun besvaras av Elizabet Sjögren.
Under hela vintern, december–mars finns möjlighet
för damerna att bada i samband med herrbastun med
början 1 timme innan. Håll kontakt med Elizabet
Sjögren, 070-73 45 448.

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Suppleant

Sten Norin
Elizabet Sjögren
Stefan Johannesson
Stig Lindqvist
Kicki Nordell

500 342 48, 070-756 34 44
500 340 19, 070-73 45 448
070-041 64 87
073-610 07 77
070-508 65 55

För mer information se: www.arsta-havsbad.se
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NYGAMLA MÄSTARE I
ÅRSTA HAVSBADSMÄSTERSKAPEN I BOULE
Nitton två-mannalag deltog i Årets Boule-mästerskap
som spelades på Fotbollsplanen vid Badvägen.
Fem onsdagar varav dom fyra bästa omgångarna
räknades.
Årets mästare var i kanon-form hela juli månad
då tävlingen avgjordes. Vinnarna heter Marie och
Thomas Oredsson, GRATTIS!
Tvåa blev Karen Karlsson och Gunnar Sjöberg.
Trea Stickan Lindqvist och Lars Norlander.

Thomas Oredsson

Marie Oredsson

Gunnar Sjöberg

Marie och Thomas vann senast 2004
Tävlingsledningen tackar alla deltagare för sportsliga
och trevliga onsdagsträffar. Tackar också Å-Hs tillsynsman Kenneth Breime för att han ansvarade för att fotbollsplanen var nysladdad och fin varje onsdag.
Vi ses nästa år igen, Välkomna med er anmälan. Vi
spelar som vanligt onsdagar i juli månad.

Hälsningar, Curt och Claes Andersson

Karen Karlsson

Lars Norlander

Ulf Sjögren ”stand in” för Stickan Lindqvist

ÅRSTA HAVSBADSGOLFEN 31 JULI 2017
HANINGESTRAND GK
Plac Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dennis Gustavsson
Kenneth Breime
Ingrid Persson
Åke Pettersson
Roger Eriksson
Ulf Sjögren
Dick Nordqvist
Hans-Gunnar Eriksson
Ingeman Bengtsson
Kjell Grönqvist
Christer Reich
Ulf Wieslander
Tommy Pettersson
Gunnar Sjöberg
Britt-Marie Bengtsson
Rolf Nilsson
Karen Karlsson
Sune Lagerström
Bo Linde
Leit T Larsson

Hcp

15,3
11,2
14,8
22,1
8,4
24,7
13,6
23,5
24,8
23,7
7,6
21,8
15
30,2
33,6
29,3
19,6
36
12,1
36

Brutto Erh. slag.

89
87
94
103
89
110
99
110
111
111
95
111
102
122
124
122
111
131
108
133

16
11
14
23
8
26
14
25
26
25
7
23
15
32
34
31
19
39
12
35

Total net

73
76
80
80
81
84
85
85
85
86
88
88
87
90
90
91
92
92
96
98

Ingrid Persson , Dennis Gustavsson och Kenneth Breime.

Närmast Hål – Ingeman Bengtsson
Long Drive – Tommy Pettersson

STORT GRATTIS TILL DENNIS!
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UTÖS VÄLKÄNDA
VARUMÄRKE
Åren gick och med tiden kom kvarnen till stor användning eftersom den var den bäst belägna kvarnen på
hela Södertörn. Många bönder från fastlandet seglade
till Utö med sin säd för att mala i kvarnen. Kvarnarna
som pumpade vatten ur gruvorna revs så småningom
och ersattes på 1800-talet av ångmaskiner.
1991 fyllde kvarnen 200 år. Den har använts flitigt och varit mycket användbar. Vilken betydelse har
kvarnen haft för Utö och utöborna?
– Den har inte bara malt säd och sågat. Den har
också använts som spaningstorn under olika krig och
av tullen som spanade efter smugglare. I skärgården
har det också varit en tradition för kärlekspar att man
ska bestiga den högsta punkten och skriva sina namn.
Det finns många namnteckningar på väggarna i kvarnen. När jag var ung satt vi ofta därinne och umgicks
och spelade musik. Nu är kvarnen låst när den inte
håller öppet på sommaren, berättar Charlotte.
Byggnaden strax intill kvarnen inrymmer en såg
som med ett sinnrikt system är kopplad till kvarnens
drivande mekanismer. De understa kuggarna är kopplade till en axel som går in i såghuset och driver sågen.
1926 maldes den sista säden av den sista mjölnaren ”gubben Olle”, Nicolaus August Olsson, och kvarnen tystnade. Olsson fick ett flertal barn och barnbarn
och har fortfarande många släktingar som bor kvar på
hela Utö. Exempelvis de som har ICA-affären på ön är
barnbarnsbarn till honom.
Kvarnen tilläts förfalla under många år, men 1980
startades en insamling för att renovera byggnaden.

Sedan 1791 reser sig Utö kvarns välkända siluett över Gruvbyn på ön. 1926 malde den sista
mjölnaren den sista säden och kvarnbyggnaden
började förfalla. Efter ett par upprustningar,
den senaste 2013, står idag den mycket älskade
och omtyckta byggnaden renoverad och fin och
används av många företagare på Utö som öns
välkända varumärke.
På 1700-talet dominerades verksamheten på Utö av
gruvindustrin. Hästar och oxar hade ett drygt arbete
med att dra upp malm och vatten ur gruvorna i tunnor, så kallade oxvindor. Många djur deltog i verksamheten och hötillgången på ön räckte inte till.
Problemet växte och familjen som ägde Utö på den
tiden anlitade därför en holländsk väderkvarnskonstruktör som ritade och byggde väderkvarnar av holländsk modell som kunde användas för att pumpa upp
vatten ur gruvorna. När nu denna väderkvarnskonstruktör ändå var på plats lät man honom också rita
och bygga en kvarn som kunde mala mjöl och driva en
såg på ön.
– Det var svårt att bygga en kvarn eftersom det
nästan inte fanns något timmer kvar på ön. Allt gick
åt i gruvindustrin. Därför lät man importera virket
till kvarnbygget från Dalarna och arbetskraften som
byggde kvarnen kom också från därifrån, berättar
Utöbon Charlotte Schröder som arbetat som guide på
ön i snart 30 år.

Utö kvarn är av holländsk typ och det är bara byggnadens övre del med vingar och
drivaxlar som vrids mot vinden.

Drivhjulet i kvarnens nedre del är anslutet till timmersågen strax intill.
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Kvarnens siste mjölnare, Nicolaus August Olsson, avslutade sitt arbete 1926.

Utö kvarn är ett populärt utflyktsmål med vacker utsikt över Mysingen
och Haningeskärgården.

Charlotte Schröders far, ”Kar de Mumma” eller Erik
Zetterström som var hans egentliga namn, startade
insamlingen och man lät tillverka en kvarntallrik som
såldes. Trädäcket runt kvarnen blev med tiden dåligt
och farligt att gå på och byggnaden stängdes så småningom för besökare. År 2013 renoverades dock kvarnen igen med traditionella metoder och material.
En byggnadsantikvarie var kopplad till renoveringen
som garanterade att unika att kulturvärden kunde
bibehållas.
– En vinge som blåst av byttes ut. Altanen runt
kvarnen var dålig och byttes ut. Ett nytt räcke har
också byggts runt altanen. Stickspånet som tidigare låg
på taket är nu ersatt med ett faltak som enligt gamla
bilder visat sig vara mer ursprungligt. Fönstervirket
kommer från Gotland och består av tätvuxen fur som
kompletteras med gammaldags hörnbeslag och gångjärn. Vingarna är tjärade och kvarnbyggnaden målad.
Sedan 2014 är kvarnen öppen för allmänheten igen.
Varför ska kvarnen bevaras?
– Den är renoverad, har en framtid och är en viktig turistattraktion. Den är Utös symbol och välkända
varumärke och många utöföretag har kvarnen i sin
logga. I vår lokaltidning, ”Utö kontakt”, skrev vi den
1 april för några år sedan att kvarnen var förlegad som

sjömärke och skulle rivas. Det blev ett ramaskri och
man ringde från alla stora Stockholmstidningar och
undrade vad som var på gång. Det visade verkligen att
kvarnen var välkänd och hade stor betydelse.
På sommaren står kvarnen öppen och kan beskådas av allmänheten. Vid övriga tider kan Charlotte
Schröder öppna kvarnen och arrangera en organiserad guidning. Hon är också borgerlig vigselförrättare
och genomför giftermål i kvarnen med den vackra
utsikten.
En välkänd berättelse går om att kvarnen har två
spöken. Ett av dem är bara påhittat för att skrämma
turister eller skolbarn som kommer på besök. Detta
spöke är mannen som ritade kvarnen och som av
någon anledning blev halshuggen i Stockholm. Under
fullmåne går han omkring på altanen och spökar utan
huvud.
– Det andra spöket är verkligt och en olycksbådande tomte som visar sig för utöborna innan det händer en olycka, säger Charlotte Schröder.
Utö kvarn har blickat långt ut över Mysingen i över
200 år och kan ses ända in på fastlandet flera mil därifrån. Den kulturminnesmärkta byggnaden lär nog stå
kvar där den står och fortsätter att värna om utöbornas
Text och bild: Johan Bjurer
lycka och välgång i många år. 
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Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad
önskar alla årstabor en riktigt fin sommar 2018

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus
Ledamot
Carsten Palmaer

karmar@telia.com
carsten.palmaer@gmail.com

Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad,
c/o Marcus, Lindvallsplan 6 2 tr, 117 36 Stockholm
Telefon 070-776 07 17
För mer info se: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se
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Allt inom bygg!
Vi har även kontakter inom
El, VVS, Platt och Plåt
Årstahavsbadsvägen 31
137 97 Årstahavsbad

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

Fd. Svedlunds Optik

Centrumvägen 14, Västerhaninge

JANUARIREA!

50 %

PÅ ALLA

BÅGAR!

Gäller vid köp av kompletta glasögon, t.o.m 31/1-18.
Kan kombineras med andra erbjudanden. Välkommen in!

SYNUNDERSÖKNING
Var det länge sedan du kontrollerade din syn?
Då skall du passa på nu, för fram t.o.m
31/1-2018, betalar du bara en krona!
Boka tid hos våra legitimerade optiker
redan idag. Inget köptvång. Gäller för
glasögon (ej linser, intyg, recept etc).

Din Syn
Västerhaninge Optik

Centrumvägen 14
Västerhaninge

1 kr.

(ordinarie pris 350:-)

Tidbokning telefon:
08-500 103 26
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F-Skatt org nr. 556889-0312
Företagsförs. Trygg Hansa

INBJUDER ALLA
TILL SIN UTSTÄLLNING
KVINNOR FRÅN HANINGE OCH SÖDERTÖRN SOM
GENOMFÖRS UNDER TIDEN 24 FEBRUARI till 11 MARS
I GALLERI KYRKSKOLAN
Galleriet ligger i kyrkbyn alldeles bakom Österhaninge
Kyrka. Utställningen är öppen lördagar och söndagar kl 11 -16 samt den 8 mars – på Internationella
Kvinnodagen.
Under utställningstiden arrangeras föredrag och
underhållning. Vi återkommer i efter nyår med programmet på affischer och på nätet.
Det finns och har funnits många kvinnor här
ute - från Fredrika Bremer till Sarah Sjöstöm - som
utmärkt sig på många olika sätt och som bidragit till
att bygga vårt jämställda samhälle och som är värda att
gestalta konstnärligt. Årsta Slott var redan för 100 år
sedan förknippat med kvinnosaken genom Fredrika
Bremer vilket gjorde att den första kvinnoutställningen i Sverige byggdes upp i en kopia av Årsta Slott
på Baltutställningen i Malmö år 1914.
Välkomna nästa år!

Vakna upp i jordbrukslandskap med intilliggande golfbanor i lugn och
behaglig miljö. Vi är ett familjeägt vandrarhem som har öppet året runt.
Här finner Ni extra rummen Ni saknar eller en stunds avkoppling från
vardagen. Ni hittar oss granne med HaningeStrand GK vid Årsta Säteri.
· Huvudbyggnad med 9 dubbelrum
· Gemensamma utrymmen
såsom kök, allrum samt
liten konferensdel
· Toa/dusch i korridor

· 5 st. stugor med kök, allrum
samt toa/dusch
· Trådlöst internet
· Bastu
· Bra parkeringsmöjligheter

Hjärtligt välkomna med Er bokning!

Föreningen Haningekonstnärerna genom Ragnhild Blomdahl

070-497 12 67 · www.horsfjarden.se

PÅ BALTISKA UTSTÄLLNINGEN I MALMÖ 1914
VILLE KVINNORNA VISA VAD DE UPPNÅTT.
Inte med skryt och veklagan, utan endast genom att
låta fakta tala sitt tydliga språk skulle kvinnorna presentera sin rättliga och sociala ställning och sin yrkesmässiga verksamhet.
Utställningen förlades till en kopia av Fredrika
Bremers Årsta slott, som byggdes upp med den kungliga paviljongen som närmaste granne. På väggarna
hängde tavlor av kvinnliga konstnärer, och i biblioteket kunde besökarna slå sig ner och läsa böcker av och
om kvinnor.
För de musikaliskt initierade fanns också noter att
studera. Dessa hade valts ut av en kommitté, där bl.a.
tonsättarna Helena Munktell och Sara WennerbergReuter ingick. Även Elfrida Andrée och Alice Tegnér
var representerade i utställningen. Någon förteckning
över verken har dock inte återfunnits. Man kan dock
på goda grunder sluta sig till att där också fanns musikalier av Valborg Aulin, Laura Netzel och Ika Peyron.
Kvinnornas hus på Baltiska utställningen.
Kvinnorörelsen lyckades enas över de ideologiska gränserna. Kopian av Fredrika Bremers Årsta
slott fylldes med information om kvinnosaken.
Föreningar från hela landet hade hjälpt till att samla in

utställningsföremål och statistiska uppgifter om kvinnans ställning i samhället som skulle väcka de genusslumrande besökarna. En intressant detalj är att dricks
var förbjuden i restaurangen, eftersom organisationen
Vita Bandet ansåg det vara demoraliserande för den
kvinnliga personalen.
Författarna beskriver kvinnoutställningen som ”en
väckarklocka för kvinnorna.
Årstautställningen blev som helhet en succé och en
viktig manifestation för Sveriges kvinnor.

Ingwar Åhman-Eklund
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NÄR HAMMARBY FOTBOLL KOM TILL
RESTAURANG HORSFJÄRDEN
Tre av de Hammarbyfans som även är Årsta havsbadsbor fick idén att försöka samla likasinnade för att
tillsammans se Bajens bortamatch mot Malmö i september. På restaurangen finns numera storbildsteve,
lämplig för ändamålet.
Matchdagen kom, och så även Bajenfansen. Det
blev mer än fullt av grönvitklädda. Stämningen var
på topp redan från början, när kvällen inleddes med
unison sång: ”Just idag är jag stark..” (Hammarbys
”nationalsång”).
Matchen böljade lite hit och dit, mest dit för
att vara ärlig, det vill säga till Malmös favör. I halvtid stod det 2-0 och hoppet fanns nog kvar hos
Bajenentusiasterna, men spiken i kistan blev ett tredje
Malmömål. Så stämningen vid full tid var kanske
något dämpad, men en trevlig kväll var det!

Gun Karlborg
Till och med samfällighetens ordförande Marianne Rocklind var grönvit kvällen till ära.

De tre initiativtagarna: fr v Bernt Karlborg, Raymond Svensson och Kent Melander.

En nöjd krögare.
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KUNDNUMMER 20617964
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

AVSÄNDARE

Årsta Havsbads Samfällighetsförening
Box 32, Torget
137 97 Årsta Havsbad

Hur ser din brevlåda ut inför
vinterns snö och stormar? Den
har väl en väl fastsatt skylt
med namn och adress, så
brevbäraren slipper gissa sig
till rätt mottagare?

Sommarvattnet

Sommarvattnet har nu gått
till historien men pumphus
9 på Toppstigen kan denna
vinter leverera vatten liksom kranen på expeditionens
vägg.

Det är fastighetsägarens
skyldighet att hålla rent från
sly utanför sitt staket både mot
vägen och dassgången.

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

tt
Det är nu fri tt fram at t kapa si
vattenrör jäms med marken.

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 mins t 10

cm innanför tomtgränsen
mot våra vägar, så inget blir

skadat vid snöröjning eller
skrapning av vägen.

Ansvarsområde
Vattenansvarig, VA-etableringen, SRV,
Planärenden, Information, Havsbladet

Namn
Marianne Rocklind

Befattning
Ordförande

Telefon
500 34 301
070-563 53 52

E-post
marianne.rocklind@arsta-havsbad.se

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

Bo Hellberg

Vice ordförande

070-222 57 69

bo.hellberg@arsta-havsbad.se

Britt-Marie Bengtsson
Christer Reich
Bertil Lindborg
Kjell Lönnberg
Kjell Grönquist
Ingeman Bengtsson
Per Hållnissa
Lars Sjöholm
Mikael Isaksson

Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

070-299 24 52
070-581 17 66
070-422 03 52
070-677 49 02
070-750 51 25
070-299 26 10
070-339 31 07
070-710 57 84
073-500 86 96

britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se
christer.reich@arsta-havsbad.se
bertil.lindborg@arsta-havsbad.se
kjell.lonnberg@arsta-havsbad.se
kjell.gronquist@arsta-havsbad.se
ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
per.hallnissa@arsta-havsbad.se
lars.sjoholm@arsta-havsbad.se
mikael.isaksson@arsta-havsbad.se

Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster
Dagvatten och diken
Trafik och Parkering samt försäkringar
Byggnader
Vägar, snöröjning och trappor
Vattenprover av dricks- & badvatten
Beställning av postboxar & brevlådor
Ansvarig för samfällighetens elanläggningar

