
ÅRSTA HAVSBLADET
Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 78 Juni 2020

Årsta Havsbads styrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Några ord från vår ordförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Styrelsen informerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stugägareföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konst- & Kulturföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tennisklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
En sväng i årsta havsbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fastighetsägareföreningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Årstastugan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Parkslide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Årsta Havsbad omvandlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bevara Sommarstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Några sidor från förr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Årsta Havsbads Gubbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Trädgårdssällskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Trädgårdens flygande juveler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Båtsällskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Grannsamverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bastubadarsällskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Miljögruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Anslagstavlan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baksidan



2

2020

Årsta Havsbads 

SAMFÄLLIGHETS
STYRELSE

Årsta Havsbladet, tidning för Årsta Havsbads Samfällighetsförening, Box 32, Torget 1, 137 97 Årsta Havsbad  www.arsta-havsbad.se
Redaktör: Ingela Dahlin, ingelaxyz@gmail.com  Grafisk formgivare: Claes Andersson 

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

Ansvarsområden och telefonnummer, se baksidan

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

1

LARS SJÖHOLM 
Tf ordförande
lars.sjoholm@arsta-havsbad.se

2

BO HOLMBERG
Tf vice ordförande
bo.holmberg@arsta-havsbad.se

3

RAGNHILD BLOMDAHL
Kassör
ragnhild.blomdahl@arsta-havsbad.se

4

BRITT-MARIE BENGTSSON 
Sekreterare
britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se

5

INGEMAN BENGTSSON 
Ledamot
ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se

6

PER HÅLLNISSA 
Tf ledamot
per.hallnissa@arsta-havsbad.se

7

OLA RAMQVIST 
Tf ledamot
ola.ramqvist@arsta-havsbad.se

Inte med på bilden

BENNY BRANDEFALK
Suppleant
benny.brandefalk@arsta-havsbad.se

8

BJÖRN LARSSON 
Suppleant
bjorn.larsson@arsta-havsbad.se

Inte med på bilden

KENNETH BREIME 
Tillsynsman
kenneth.breime@arsta-havsbad.se

7 5
1

6

43 2

8



3

Ett virus har ställt allt på vänt. Men naturen väntar 
inte den lever som den alltid har gjort, med årstider 
som löser av varandra.

Vilken tur vi har som har stuga här i Årsta. Vi kan 
pyssla med såväl tomt som stuga, njuta av naturen, i 
denna tid då vi förväntas avhålla oss från såväl sällskap 
som långa resor.

Med hänvisning till ovan hoppas jag att alla fastig-
hetsägare tar tillfället i akt och ser över träd och buskar 
så att inga grenar hänger ut på vägar och stigar. Likaså 
en vädjan till er som har häckar runt tomten; se till att 
de klipps ner vid vägkorsningarna. På hemsidan finns 
de lagar som reglerar detta, det är bara att följa dem.

Årets stämma valde styrelsen att ställa in. 29% av 
fastighetsägarna är 70+ och alltså rekommenderade 
att inte delta i sociala aktiviteter. Vi fick också besked 
att Fredrika Bremerskolan avbokade förhyrningar av 
aulan. Ja, och sedan kom förbudet att anordna sam-
mankomster med mer än 50 personer.

När stämman kan bli av är oklart så här i mitten 
av april. Men stämmohandlingarna har skickats ut. 
Vilket förhoppningsvis innebär att de kommer att vara 
väl studerade när det är dags för stämma.

Ny kallelse kommer att skickas ut i stadgeenlig tid, 
två veckor före stämman. 

Inställd stämma innebär också att beslutet om årets 
avgift saknas.

Men det kommer en faktura som vanligt i början på 
maj. På den kommer det att anges att andelsavgiften är 
det frivilligt att betala, medan de övriga avgifterna skall 
vara betalda senast 31:a maj.

Trots att likviditeten är god så finns det gränser, 
speciellt när vi ännu inte fastställt datum för stämman. 
Så förhoppningen är att de flesta av våra medlemmar 
betalar sin avgift i slutet av maj även om det är frivil-
ligt. Styrelsens förslag till avgift är densamma som tidi-
gare år 3.690 kr.

Styrelsen arbete under denna övertid i avvaktan 
på stämman, kommer att vara inriktat på nödvändigt 
underhåll, samt att i övrigt fullfölja de beslut som togs 
under 2019 års stämma. 

Coronan har också inneburit att årets traditionella 
Valborgsfirande fått ställas in. Har det skett någon 
gång tidigare?

Hur det blir med Midsommarfirandet kan vi bara i 
denna stund spekulera i.

Årsta Havsbadsbladet har fått en ny redaktör, 

Ingela Dahlin, vilken tillsammans med avgående 
redaktören Marianne Rocklind har producerat detta 
nummer.

Välkommen Ingela, vi ser fram emot många 
nya spännande nummer av tidningen. Och till dig 
Marianne som nu efter många års arbete med bla-
det kan få pröva på att ta det lugnt, tack för din stora 
insats.       

En snöfattig start på året har gett vår tillsynsman 
med gubbs möjligheter att tidigt förbereda inför vår 
och sommar.

Dassgränder och stigar har börjat röjas, likaså i bad-
parken. Även längs våra vägar har gallring skett.

Diken har blivit omgrävda så att avrinningen av 
dagvattnet skall fungera.

I skrivande stund arbetas det intensivt med att 
få våra bryggor i stånd att ta emot såväl båtar som 
badande.

Bryggan vid Båtstigen lever på övertid. Den yttre 
delen har stora skador på stommen. Den klarar sig för-
hoppningsvis denna sommar tack vare gubbsens insat-
ser. Men inte länge till, nu räcker det inte med konst-
gjord andning, nu krävs det nybyggnation.

Planeringen inför sommarungdomarnas arbete har 
påbörjats. Intresset har varit stort. Deras insats behövs, 
vi ser fram emot den.

Till sist men inte minst, trots den speciella tid vi nu 
har att förhålla oss till - försök se de möjligheter vi har 
här ute på Årsta, och njut av dem.

Trevlig sommar önskar Lars Sjöholm

NÅGRA ORD FRÅN 
VÅR  tf ORDFÖRANDE

Lars Sjöholm
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Trafik och parkering.
Nu är nästan alla nya parkeringsskyltar på plats. 
Endast ett fåtal återstår som kommer att monteras upp 
under året.

Glöm ej parkeringsbricka i vindruta.

Parkering finns av följande slag;
• Fastighetsägares, Egen hyrd parkering på samfälld 

mark.
• Fastighetsägarens, Egen hyrd parkering på gemen-

samma parkeringsytor.
• Parkering för våra gäster på gemensamma 

parkeringsplatser. 
• Sms eller Automatparkering.

Övrigt gäller parkeringsförbud i hela årsta havsbad.
Vid felparkerade bilar kontakta parkeringsbolag, 

eller parkeringsansvarig.
Trafik och parkeringsregler finns på samfällighetens 

hemsida.
Trafik och Parkeringsansvarig, Ola Ramqvist

Byggnader
Byggnader som samfälligheten dvs vi medlemmar 
äger:
• Vid torget finns bostadslängor, restaurang och affär 

samt museum.
• I parken finns föreningsgården, dansbanan med de 

sk bunkrarna och bastun samt tennisbanan.
• I området finns 2 vattenverk och några pumphus 

samt telehuset, som fungerar som arkiv.
• Materialgården har tillsynsman och ”gubbsen” som 

bas med material, maskiner och verktyg.
• Båtklubbens hus i Karlslund disponeras av 

båtklubben.
• Skötsel och renoveringar av byggnaderna görs 

av Årsta-gubbs under ledning av tillsynsman. 
Kostnaderna tas av samfällighetsavgiften.

Benny Brandefalk, Ansvarig för Byggnader

Vägar och dagvatten.
Farthindren som tillfälligt varit borttagna under vin-
tern kommer att läggas tillbaka. Vägarna har under 
vintern underhållits genom lagning av potthål samt 
sladdats.

Snöröjningsarbetet har denna säsong varit minimal.
De öppna vägdikena har på flera ställen maskinren-

sats, några har även täckdikats.
Dagvattengruppen  arbetar bl a med planering 

inför kommande digitalisering av dagvattenledningar 

och brunnar samt många öppna diken. Det finns ca 
130 st dagvattenbrunnar, många av dem dolda under 
markytan. Dessa måste hittas, höjas och friläggas, ett 
arbete som genomförs med hjälp av våra gubbs.

Det företag som sedan kommer att utföra digitali-
seringen har planerat att genomföra det efter lövfäll-
ningen med hjälp av drönare.

Under vintern har även ett flertal nedstignings-
brunnar letats fram och frilagts. Kommunens entre-
penörer har i samband i samband med VA lagt över 
brunnarna med väggrus utan att höja upp dem i 
vägens nivå. Arbete med detta pågår.

Ingeman Bengtsson

Väg och dagvattenansvarig

Badbryggor och badstränder
Vintern har varit mild vilket innebär att vi inte har 
kunnat lägga dit någon mer sand vid Karlslundsbadet 
(blålera). Vi hoppas att vintern 2020/2021 blir kall-
lare så att vi kan lägga dit mer sand och på så vis för-
bättra botten beträffande blålera. I höstas utfördes det 
en bryggbesiktning. Nytt denna vinter är att en liv-
räddningsstege har monterats vid den västra bryggan 
vid stora badet om någon skulle gå igenom isen men 
det var inte aktuellt denna vinter. Stegen kommer att 
plockas bort och kommer att monteras igen inför vin-
tern. Det kommer att utföras en dykning runt alla våra 
bryggor innan badsäsongen och även en gång mitt i 
sommaren. Den inre delen av den Östra badbryggan 
behöver bytas ut inom några år. Diskussioner har förts 
i styrelsen att byta ut den i samband med att avtals-
perioden går ut med våra sponsorer. Så att vi då kan 
erbjuda dem att fortsatt samarbetet med oss med en 
ny brygga. På grund av den rådande situationen i värl-
den så kan vi nog förvänta oss ett stort antal badgäs-
ter den kommande sommaren. När svikten togs bort 
inför vintern så upptäcktes stort slitage vilket resulte-
rade i att vi lämnade den för reparation hos bryggtill-
vekaren. Den kommer att finnas på plats innan badsä-
songen 2020. Vi planerat att utföra bryggbesiktning i 
maj månad. Eftersom vårt bad är EU klassat så tas det 
tre badvattenprover varje badsäsong. Det finns två nya 
grillar bredvid engångsgrillplatsen vid badviken vid 
beachvolleybollplanen. För att minska risken för brand 
så är det önskvärt att vi alla hänvisar de som vill grilla 
till dessa grillplatser för att minska risken för brand. 
Hjärtstartaren finns nu i ett uppvärmt skåp utanför 
expeditionen vid torget. Det finns 12st utbildade HLR 
räddare i Årsta Havsbad.

Per Hållnissa

Ansvarig för bad och badbryggor
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Vänligen släng inte avfall på samfälld 
mark, åk till srv med sly, jord, och 

växtligheter. Naturområden på samfälld 
mark är gemensamt ansvar att de hålls 

omhändertagna. Mvh Styrelsen

Är du nyinflyttad eller behöver du en ny brevlåda?
Jag, Lars Sjöholm, hjälper dig med detta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Brevlåda

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

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

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

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

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

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

Normalt brukar vi haft stämman när Årsta Havsbladet kommer till sommaren. 
Det vi kan informera om är att vi fortfarande söker en ordinarie revisor vald av föreningen som 
ska väljas på stämman vi ska ha i år. Är du intresserad. Hör av dig då till oss i valberedningen.

VILL DU HYRA FÖRENINGS-
GÅRDEN SOM NU HAR 

VATTENTOALETT, STÖRRE 
HALL OCH NYTT KÖK?

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

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

Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Eva Sundblom
070-950 73 75
eva.sundblom@arsta-havsbad.se
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Kära medlemmar!
Detta år är som för oss alla otroligt speciellt.

När denna tidning går i tryck så ser det ut som om 
vi inte kommer att kunna genomföra våra traditionella 
aktiviteter då vi är betydligt fler än 50 här i Årsta 
Havsbad.

Vi får ju liksom alla andra följa vad regeringen 
beslutar och rätta oss efter Folkhälsomyndighetens och 
regeringens riktlinjer och information för föreningar.

Vi lägger upp aktuell information om våra 
aktiviteter på vår hemsida och i sociala medier. Där får 
ni information kring eventuella ändringar eller om det 
finns några restriktioner eller anpassningar.

Vi hoppas att läget snart stabiliseras och att vi kan 
få en sommar med våra traditioner och aktiviteter att 
se fram emot.

Så följ noga våra uppdateringar om vad 
som händer gå in på vår nya fina hemsida: 
www.ahstugagareforening.se

Styrelsen

SOMMARPROGRAM 2020

MIDSOMMAR:
Kom och hjälp oss att klä midsommarstången 
Torsdagen den 18/6 kl 19.00 på dansbanan.Ta med 
blommor så många ni kan då vi får den vackraste 
midsommarstången som vanligt. Ansvariga familjen 
Rocklind Eriksson

Midsommarafton
Fredagen den 19/6 kl 11.00- 1500  Samling på torget 
kl 11.00 för gemensam vandring ner till dansbanan 
med Söderringens folkdansare och årets fanbärare i 
täten. Nere på festplatsen finns bunkrarna öppna med 
försäljning av : Korv, café, lotterier, fiskdamm, bal-
longer, sockervadd, popcorn, chokladhjul mm.

Midsommarfesten fortsätter med dans till Party 
Covers på dansbanan från kl 20.00-23.00.

Inskrivning i simskolan 
Söndagen den 21/6 kl 13.00 på dansbanan ( vid regn 
i föreningsgården)Swish eller kontant betalning, ej 
kreditkort. Simskoleansvariga Åke Scollin och Per 
Hållnissa  

Extra årsstämma 21/6 kl 15.00 vid dansbanan.
(vid regn i föreningsgården)

Simskolan
kommer att pågå period 1: vecka 28, 29 och period 2: 
vecka 30, 31

Bakarstugan
22/7 Du som är mellan 8-15 år får prova på att baka i 
föreningsgården Ansvariga familjen Kårström 

Årstamaran
Lördagen den 25/7 kl 10 på torget. Ansvariga familjen 
Sundblad

Barnens Dag
Lördagen den 18/7 kl 11.00-15.00.  
ballonger, lotterier, chokladhjul, Sockervadd, pop-
corn, korv, café . Ansvariga familjen Brandefalk/
Hallander

Årstadagen
Lördagen den 11/7 Loppis start 9.00 alla bunkrar och 
cafét öppna. 

OBS! Det är ej tillåtet att sälja kaffe,mat och dryck 
under loppisen! , dragning av Årtsalotten kl 14, kl 
17 30 picknick på stranden med musikquiz och 
stövelkastning.

Simborgarafton
kommer att anslås under sommaren på våra hemsidor 
och facegrupp samt anslagstavlor.

Boule
onsdagar kl 19 vid fotbollsplanen  1/7, 8/7, 15/7, 
22/7, 29/7. Ansvariga familjen  Åberg 
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Hej Hoj
Torsdagar kl19 torget 9/7, 23/7, 6/8 ansvariga famil-
jen Linde 

Tipspromenad
Torsdagar kl 19 torget 16/7, 30/7 ansvariga familjen 
Lindqvist/Hållnissa

Sommaravslutning med kräftpicknic
Lördagen den 15/8 kl 19  Packa din korg med kräftor 
och dryck.

Vi dukar upp på dansbanan med bord, bänkar och 
pynt och har en trevlig kväll tillsammans. Ansvariga : 
familjen Holtz/Hassius 

Vi behöver funktionärer:
Att hjälpa till någon timme på en aktivitet betyder 
inte att du sitter i möten Vi behöver hjälp med tex: att 
plocka fram till aktiviteter, bygga tält, sälja lotter, sälja 
korv, café, plocka bort och städa efter aktivitet.

Du som har fyllt 15 år och uppåt kan få 
sommarjobba på våra aktiviteter

Du som vill vara funktionär eller vill sommarjobba  
är välkommen att anmäla dig till Annette Sandberg 
annette.sandberg@outlook.com eller 0708366300.

För mer utförligt program och tidsangivelser se 
separata anslag på anslagstavlorna i området och 
kalendarium i ÅH-bladet.

Följ oss även på Facebook: Årsta Havsbads 
stugägareförening.

Hemsida: www.ahstugagareforening.se

Varmt välkomna på våra aktiviteter önskar vi i Årsta 
Havsbads Stugägareförenings styrelse!

JU
NI

18 Torsdag 19.00 Midsommarstången kläs Dansbanan
19 Fredag 11.00 Midsommarfirande Torget
19 Fredag 20.00 Midsommarfirande Dansbanan
21 Söndag 13.00 Inskrivning i simskolan Dansbanan
21 Söndag 15.00 Extra årsstämma Dansbanan
22 Måndag
23 Tisdag
24 Onsdag
25 Torsdag
26 Fredag
27 Lördag
28 Söndag
29 Måndag
30 Tisdag

JU
LI

1 Onsdag 19.00 Boule Fotbollsplan
2 Torsdag
3 Fredag
4 Lördag
5 Söndag
6 Måndag
7 Tisdag
8 Onsdag 19.00 Boule Fotbollsplan
9 Torsdag 19.00 Hej Hoj Torget

10 Fredag
11 Lördag 9.00 Årstadagen
12 Söndag
13 Måndag
14 Tisdag
15 Onsdag 19.00 Boule Fotbollsplan
16 Torsdag 19.00 Tipspromenad Torget
17 Fredag
18 Lördag 11.00 Barnens Dag
19 Söndag
20 Måndag
21 Tisdag

22 Onsdag
19.00 Boule 

Bakarstugan
Fotbollsplan 
Föreningsgården

23 Torsdag 19.00 Hej Hoj Torget
24 Fredag
25 Lördag 11.00 Årstamaran Torget
26 Söndag
27 Måndag
28 Tisdag
29 Onsdag 19.00 Boule Fotbollsplan
30 Torsdag 19.00 Tipspromenad Torget
31 Fredag

AU
GU

ST
I

1 Lördag
2 Söndag
3 Måndag
4 Tisdag
5 Onsdag
6 Torsdag 19.00 Hej Hoj Torget

15 Lördag 19.00 Kräftpicknick

STYRELSEN 2020
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg 
Vice ordförande Susanne Tidestrand
Kassör Eva Karlsson
Sekreterare Denice Sandon
Ledamot Ulf Eriksson
Suppleant Marianne Södergren
Suppleant Jan Kårström

Kontaktuppgifter: 
Ordförande 0708-366300
Kassör 072-8579897

Så här såg vår planering ut för sommaren 2020 
innan Corona. Så se till att uppdatera Er på vår 
Hemsida och Facebookgrupp!
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Föreningen är nu inne på sjunde året, och vi tycker 
fortfarande att det är kul att sprida glädje inom konst 
och kultur.

Som vi tidigare meddelat kommer vi satsa 
på att genomföra våra tre evenemang som blivit 
omtyckta traditioner härute och det är Konstfrossan, 
Höstmarknaden och Julmarknaden.

Vad gäller övriga kurser och aktiviteter vill vi att 
NI HÖR AV ER MED IDEER/ÖNSKEMÅL till 
arstakonst@gmail.com så tar vi upp dem i styrelsen 
och ser vad vi kan göra.

Det tar mycket tid och engagemang att planera 
olika kurser med kursledare m.m. Därefter att mark-
nadsföra för att få in enstaka deltagare och sedan går 
kursen inte genomföra p.g.a. för få anmälda det känns 
tufft. Så nu avvaktar vi och ser vad NI vill ha.

Det vi hittills har planer på är: 
Vinprovarkväll med vinkännaren Gino Spagnolatti 
som vägleder oss genom olika viners smaker och dof-
ter. Datum ännu inte bestämt.

Historiekväll med en berättare fr ån Haningegillet, 
som berättar om Västerhaninge nästgårds till Årsta 
Havsbad. Datum ännu inte bestämt

Någon form av pysselkväll. Kommer utvecklas, anslås 
när det blir.

Kulturresa.
Idéer mottages gärna.

Konstfrossan är inställd p.g.a. Corona.

Höstmarknad lördag 5 september kl 11 – 15 på 
Torget. Sedvanlig försäljning av frukt, grönsaker, 
inläggningar, bröd, konst och konsthantverk m.m. 
samt strömmingsmackor, korv, kaffe/te med hemba-
kat. Deltagaravgift 250:- för icke medlem, kostnads-
fritt för medlemmar. Anmälan är bindande och plat-
sen säkrad när betalning skett.

Julmarknad lördag 28 november kl 11 – 15 på Torget. 
Det bjuds på härlig julkänsla med eldkorgar, glögg, 
fika strömmingsmackor, korv, konst, konsthantverk, 
fina julklappar, julblommor, lotteri och självklart 
besök av tomten som kommer med julklappar till bar-
nen. Deltagaravgift 250: för icke medlem, kostnads-
fritt för medlemmar. Anmälan är bindande och plat-
sen säkrad när betalning skett.

ÅHKK – STYRELSEN 2020
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28

Kassör Kerstin Engström 073-866 90 63

Webmaster Susann Fält

Sekreterare Lotta Liljegren

Ledamot Kerstin ”Kickie” Bäck

För mer info besök vår hemsida konstkultur.wordpress.com 
eller Facebooksida Årsta Havsbads Konst och Kulturförening 
Kontakt: arstakonst@gmail.com



10

ÖPPETTIDER

Fr.o.m. Valborg är restaurangen öppen  

varje dag från kl 11.00.

Bordsbeställning på telefon 08-500 34 888

VÄLKOMNA!

RESTAURANG HORSFJÄRDEN
Torget i Årsta Havsbad

ÅRSTA HAVSBADS LIVS HANDLAR’N
Torget i Årsta Havsbad

ÖPPETTIDER

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

Telefon 08-500 34 888
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ÅHTK – STYRELSEN 2020
Ordförande Claes Andersson 0708-88 75 79

Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43

Vice ordförande Tommy Gustafsson 070-161 40 54

Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16

Ledamot Marina Kårström 070-882 44 42

Ledamot Stefan Norell 070-997 01 54

Suppleant Lotta Isberg 0730-73 15 35

Suppleant Caroline Sandberg 070-699 62 28

Suppleant Mats Gustafsson 073-543 88 66

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

TENNISSOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR! 
Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för: 
• Seniorer – 150 kr
• Juniorer (f. 2002 eller senare) – 60 kr 
Betalning kan ske via Swish nr 123 645 59 35  
eller via Plusgiro nr 61 01 52-1 (ÅHTK). 

Bokning av tennisbanorna
Banhyran är 80 kr per timme för medlemmar och 100 kr 
för icke medlemmar. Ungdomar (t o m 14 år) spelar för 
50 kr per timme på Plexipavebanan, vardagar 08 – 16.

Tider bokas hos Handlar’n, butiken på torget och 
betalas med Swish eller kontanter (ta med jämna 
pengar). Meddela vid bokning om du är medlem 
eller inte. 

Tennisskola 
Vecka 26 kommer det arrangeras tennisskola, det 
blir förhoppningsvis ytterligare en vecka som ännu 
inte är bestämd. Anmälan sker på anslagstavlan vid 
tennisbanorna.

Vi siktar på skola för barn/ungdomar på fm och för 
vuxna på em/kvällen, exakta tider kommer specifise-
ras längre fram beroende på hur många som anmäler 
sig. Priset för juniorer är 250kr och för seniorer 300kr 
(betalas direkt till tränaren via swish), men det krävs 
att man är medlem i klubben för att delta i tennissko-
lan, vilket kostar 60 kr för juniorer och 150 kr för seni-
orer. Det går bra att gå med i klubben samtidigt som 
man anmäler sig till tennisskolan. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln, spelas lördag 27 juni, kl. 9.30. Vi samlas 

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

•  Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och junio-
rer, spelas i slutet på juli, finalhelgen är 1–2 augusti. 
Det kommer troligtvis att spelas som ett gruppspel i 
år igen, mer info om detta kommer på anslagstavlan 
och i Facebookgruppen. 

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

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

VI SES PÅ BANORNA I SOMMAR!



12

Självförsörjning pratar många hobbyodlare om idag. 
Vi vet också om att Sverige är känsligt för stängda 
gränser och det odlas knappt grönsaker i Sverige längre 
eftersom vi importerar väldigt mycket från Europa. 
Om vi alla odlade lite av vår egen mat skulle vi minska 
sårbarheten. Närproducerat är också något som disku-
teras idag med tanke på miljö och transporter. I dessa 
pandemitider får också trädgården en annan bety-
delse än bara möjligheten att odla utan också som grön 
terapi. Naturens inverkan på vår hälsa studeras flitigt 
och resultaten talar ett samstämmigt språk. Både grön-
ska och närhet till vatten bidrar starkt till vårt välmå-
ende och är därför viktiga att ha tillgång till och helst 
så nära som möjligt. Tänk vilken ynnest att vi kan bo 
här i Årsta Havsbad med hav och natur och egna träd-
gårdar. En favoritplats är just parkbänkarna nere vid 
stora badet. Där både grönt och blått möts. Där sitter 
jag gärna en stund och bara är i en stund av nu.

Men nu är det dags för en liten trädgårdsrunda.
Beger mig till Idrottsvägen och träffar, på 

rekommenderat avstånd, Gerd Johansson i sin stora 
trädgård. Här är det redan omskolning på gång av 
blommor och grönsaker. Gerd odlar mycket och vi är 
många som fått förmånen att glädjas åt hennes plantor.

– Det är roligt att odla och jag älskar särskilt 
blommor! Jag har ju egna fröer från blommor men 
köper också och det är lika bra att sätta alla frön i påsen 
det är inget att snåla på, säger Gerd som är rutinerad 
hemodlare. Odlingarna ser ut som en mindre 
handelsträdgård. Gerd berättar att hennes farfar och 
farmor köpte stuga här på 30-talet och de odlade 
också och sålde även lite över staketet. Hon har både 
växthus och odlingstunnel och ett litet växthus inne 
i odlingstunneln! Källaren är full av sticklingar och 
plantor. Hon är med i alla odlingsklubbar på Facebook 
och i Årsta Havsbads trädgårdssällskap. Gerd har också 
börjat med Bokashi, en japansk komposteringsmetod 

som har blivit populär de senaste åren. Matavfall läggs 
i en hink och man häller på ett strö som fermenterar 
matresterna som sedan grävs ner i jorden och inom ett 
par veckor har det omvandlats till fin näringsrik jord. 
Lyckan är när maskarna blir många eftersom de ger 
mycket bra näring till jorden.

Gerd slår följe och vi går över vägen till Eva 
Bäck som står och skolar om plantor, hon odlar 
både blommor och grönsaker. Flera spaljéer och 
odlingslådor står färdiga på rad i väntan på Evas 
plantor i en fantastiskt välskött trädgård.

– Det här är min meditation, säger Eva lyckligt. 
Hon har odlat i 30 år här i Årsta Havsbad. Maken 
som tills nu suttit på verandan blir nyfiken och 
kommer ner till Evas växthus. Han har också bott 
här sedan urminnes tider och berättar om saften som 
hans mamma kokade på hösten. De som bodde här 
på sommaren levde stadsliv resten av året och den 
goda vinbärssaften var en bit av Årsta Havsbad att 
ha hemma i skafferiet till nästa sommar. Vi pratar en 
stund om att det ser ut som att odlingarna här ökar 
och många växthus poppar upp här och var i olika 

EN SVÄNG I ÅRSTA HAVSBAD
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modeller och att fler och fler är intresserade av att äta 
sina egenodlade grönsaker.

Ylva Thomasson bor i huset bredvid Eva och 
hennes vackra hönor går runt och letar efter mat 
i trädgården. Ylva har en väldigt fin damm med 
vattenfall i trädgården som tidigare ägare byggt, den 
lär han nog sakna. Här bor hon med två hundar, 
katter, hönor och odlar också mycket grönsaker. 
Just nu har Ylva ett pågående flyttprojekt på gång i 
trädgården där pallkragarna ska placeras om för att om 
möjligt komma undan sniglarna som åt upp mycket av 
förra årets skörd. Sticklingarna är på gång och står på 
verandan i väntan på utplantering.

– Mina höns har precis lagt sina första ägg och nu 
blir det goda frukostar hela sommaren säger en glad 
hönsmamma.

Vidare går promenaden till Runda Plan där Janne 
och Lisa Holm bor i det välkända Vita huset på 
höjden. Där finns numera ett växthus. Lisa visar upp 
den läckra trädgården med träd, buskar, blommor och 
en del egenhändig trädgårdskonst och de har lyckats 

med konsten att göra olika rum i trädgården som har 
flera etager. 

Trädgårdens pärla blommar vackert nu med 
mängder av små vita blommor.

– Det är ett Mirabelle träd som är ett fransk 
plommonträd som ger gula små plommon med 
stor kärna som är fantastiskt goda. Jag brukar koka 
Mirabelle-marmelad och sälja på höstmarknaden, 
säger Lisa

Hönsen promenerar runt och sprätter och försörjer 
familjen med ägg och nu blir det också egna grönsaker 
från växthuset på tallriken i sommar.

Ja, en kort runda i Årsta Havsbad avslutas hos 
Stefan Ärlemalm som har en stor trädgård fylld med 
plantor.

– Jag ska ha plant-loppis här i vår berättar Stefan.

Han odlar allt man kan kan tänka sig. I växthuset 
är det fullt av sticklingar och i lillstugan lyser 
växtbelysningen på rader av plantor och ett dussintal 
pallkragar står redo och massor av krukor och 
hembyggda blomstertrappor.

Odling är Stefans stora vurm och han har också 
märkt av det stora intresset för att odla mat i alla 
möjliga former som TV-program, bloggar, böcker och 
allsköns olika odlingsklubbar på Internet. Kan det vara 
en Mandelmans-effekt?  

Själv började jag odla för ett par år sedan. Jag hade 
innan pratat med en odlar kompis om varför är det så 
kul att odla

– Jo, när den där första lilla, lilla gröna pricken 
tittar upp i krukan blir jag jätteglad och just det 
ögonblicket är det roligaste med att odla.

Jag tänkte att hon var bra udda.
Nu sitter jag här i min stuga och glor outtröttligt på 

mina krukor och förstår nu glädjen i en liten liten grön 
prick.  Ingela Dahlin
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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

VÅR ÅRSSTÄMMA SENARELAGD TILL SOMMAREN

Välkomna i vår detaljplanegrupp!
På grund av coronaepidemin har även vi i fastighets
ägarna senarelagt vår stämma till sommaren. Vi kom
mer att genomföra stämman efter det att samfällighe
ten har genomfört sin stämma så räkna med en stämma 
i slutet av juni. Hör av dig till oss redan nu om du har 
något förslag som du vill ha behandlat på årsstämman 
eller om du eller någon du känner vill ställa upp i vår 
styrelse eller berika verksamheten på annat sätt. 

Under det gångna året blev området äntligen 
helt anslutet till kommunalt VA och fiber. Det 
är en stor seger för vår förening som kämpat för 
kommunalt vatten i många år. Vi firade detta under 
jubileumshelgen lördagen den 13 juli bl a med en 
koncert med Sixteen Flames och inbjudna gäster från 
kommunen. Stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Petri Salonen och Leif Engtröm som arbetat med 
installationen av vårt nya VAsystem var närvarande 
och gratulerade oss. 

Nu kan vi gå vidare med att ytterligare förbättra 
livet i Årsta Havsbad.

Allt fler bor permanent i Årsta Havsbad. 
Allt fler bor nu permanent i området. Vi startade en 
DETALJPLANEGRUPP i fjol sommar för att arbeta 
på att finna möjligheter på sikt att förbättra nuvarande 
boende på de sätt som går inom Plan och bygglagen 
samt ha en beredskap inför nästa detaljplan. Våra fast
igheter är ju belagda med restriktioner när det gäller 
storleken för att förhindra oss att bosätta oss i områ
det. Vår detaljplanegrupp  har lämnat in en hemställan 
till kommunen för att få dess stöd för att lätta på dessa 
restriktioner på det sätt man gjort  på Österlen och i 
Boden. Där har närboende fått ökade byggrätter efter 
överläggningar mellan försvaret och kommunerna.

Men trots detta ökar antalet fastigheter som bebos 
permanent i Årsta Havsbad varje år. Hösten 2019 var 
435 personer från 16 år skrivna i områdets cirka 850 
bostäder. 47 av dessa flyttade in under förra året. Till 
dessa kan plussas ett antal barn. Det nya kommunala  
VA vintervattnet möjliggör tillsammans med modern 
teknik för allt fler att bo i området. De flesta av dessa är 
skrivna i området men en del har behållit sina bostäder 
t ex i Stockholm eftersom kommunalskatten är lägre 
där. Därför är det i verkligheten fler än 435 vuxna som 
bor permanent i området. Glädjande är också att det 
idag finns 51 företag inregistrerade med ”fritidsområ
det” Årsta Havsbad som firmaadress. 

Detaljplanegruppen har dessutom hemställt att 
kommunen ska tillåta installationer av solceller i  
Årsta Havsbad utan bygglov. KOM GÄRNA MED i 
gruppen efter coronan!

Kommande planer norr om Årsta Havsbad kan 
komma att förbättra även vår detaljplan om man ser 
de båda områdena som kompletterande delar, med 
integrerande social och kommersiell service för båda 
områdena, i nya HANINGE SJÖSTAD.

Den planerade Vänthallen vid Årsta Brygga blev för
senad eftersom det förslag som tagits fram ansågs för dyrt 
eftersom det skulle ha kostat sex miljoner. Nu ska Haninge 
kommun och regionen ta fram ett billigare förslag. 
Kommunen hoppas på att ha det klart under år 2020.



15

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD! 
Läs Fastighetsägareföreningens hemsida 

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

inspiration och argument.

Vi ses i Årsta Havsbad! Styrelsen

Vi arbetar även för att gång och cykelvägen till 
Västerhaninge skall förverkligas.

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

Så kontaktar du oss…..
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. 
Vår epost är till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org 
och till vår ordförande Ingwar ÅhmanEklund: 
ingwar@arstahavsbad.org.  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!   

Bli medlem NU i vår förening – för att göra 
boendet i ÅH bättre och bättre.

Betala din medlemsavgift till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 43341650. 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 395,00 kr. Det enklaste sättet att bli medlem 
är: Gå in på vår hemsida. Klicka på MEDLEMSKAP 
högst upp. Skrolla sedan ned och klicka på länken 
Villaägarnas ABCregion. Då kommer du till 
ett formulär som du kan fylla i. Sedan får du ett 
inbetalningskort på posten.

HÖR GÄRNA AV DIG OM DU VILL BLI 
AKTIV! Det är mycket spännande på gång NU! Flera 
aktiva behövs på grund av alla lovande projekt. 

Vi ses i Årsta Havsbad!  

ÅRSTA HAVSBADS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 

Styrelsen

Ingen visning av Årstastugan tills vidare
I den trånga Årstastugan är det inte möjligt att hålla 
rekommenderade avstånd mellan besökarna. 

För att inte riskera att bli smittad av Corona-
viruset, håller vi Årstastugan stängd tillsvidare. 

Stugan kommer alltså inte att visas på de van-
liga Öppet-hus-dagarna Midsommarafton och 
Årstadagen, och det blir inga privata bokningar. Vi 
husvärdar beklagar detta, men vi hoppas komma igång 
igen när smittan lagt sig.

Trädgårdsvård
Om inte utvecklingen av Coronapandemin hindrar, 
så kommer Trädgårdssällskapet att se till plantor och 

buskar i sportstugeträdgården under sommaren. 
Kenneth Breime och Ungdomslaget kommer också 

att sköta om gräsmattan, grusgången och buskarna vid 
staketet. Allt kommer att se prydligt ut, trots allt.

Stugvärdarna

Richard Roosvall 0709-62 45 64

Gun Karlborg 0739-07 06 88 Kent Melander 0704-61 56 89

En levande bild av sommarnöjet för 90 år sedan



16

PARKSLIDE ÄR EN VACKER BAMBU-
LIKNANDE VÄXT MEN ACK SÅ GIFTIG!

Parksliden finns på alltför många ställen i Årsta 
Havsbad. Den har en enorm spridningsförmåga och 
riskerar att tränga ut andra arter. Har man en gång fått 
in den i sin trädgård är den oerhört svår att bekämpa. 
Områden växer igen och kan inte odlas längre. De 
kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vatten-
ledningar och kan ge stora ekonomiska konsekvenser. 
Sprid den inte vidare och försök att hålla det som finns 
i schack!

Enligt Naturvårdsverket.se: ”Vid bekämpning 
krävs ofta en kombination av flera metoder för att få 
effekt. En kombination av ett konstant skördande 
av växtens ovanjordsdelar under några år, därefter 
behandling med glyfosfat och slutligen täckning med 

markduk, verkar lugna ner växten. Det görs enklast 
när plantan fortfarande är liten. Undvik grävning och 
rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp.
Växtavfallet bör tas om hand direkt för att undvika 
spridning. Hantera växtavfallet försiktigt. Det får inte 
läggas på komposten eller lämnas i vatten, skog eller 
mark, eftersom det innebär en stor spridningsrisk. 
Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial 
från invasiva främmande arter för förbränning vid 
återvinningsstationerna eller om du kan förbränna 
dem i din trädgård. Lägg aldrig växtdelar från parkslide 
i facket för trädgårdsavfall på återvinningscentralen.” 

Läs gärna vidare på Naturvårdsverkets hemsida om 
hur och varför den kom hit.

Catarina Johansson 
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ÅRSTA HAVSBAD OMVANDLAS NU TILL PERMANENTOMRÅDE 
TROTS OMVÄRLDENS FÖRSÖK ATT MOTVERKA DET.

I högtidliga sammanhang 
och i valkampanjer talar 
politiker varmt om gräs-
rotsdemokrati. Om att 
man ska låta medborgarna 
bestämma själva om hur 
och var de ska leva. Men i 
verkliga livet hänger deras 
visioner inte med i alla 
lägen. Detta har drabbat 
Årsta Havsbad.
Lyckligtvis är det tillåtet i 
Sverige att bosätta sig där 
man själv vill leva. MEN vissa 
områden har fått beteck-
ningen ”fritidsområden” och 
kulturomåden”där har man 
utformat planeringen så att det 
ska bli svårt för medborgarna 
att bosätta sig permanent. Man 
medger endast mindre byggrät-
ter och bygger inte upp någon 
service, typ äldreboenden och barnomsorg. Så är det i 
Årsta Havsbad.

Hos oss finns det två faktorer som försvårar fria 
val. Dels att vi är grannar till Amfibieregementet, 
dels områdets historia som ett av Sveriges mest kända 
och tidigaste sommarstugeområden. Kommunens 
tjänstemän har levt upp till dessa förväntningar och 
planerat området i detaljplanen som fritidsområde 
med begränsade byggrätter - ivrigt påhejade av 
militärer och hembygdsnostalgiker.

Men lyckligtvis är demokratin starkare och 
grundlagen på den enskildes sida För trots allt 
detta bosätter sig allt fler i Årsta Havsbad för varje 
år. Vårt nya VA system med åretruntvatten och 
fiberanslutningar har gjort det mycket lättare att bo 
och leva i området året runt . VIKTIGAST har varit: 
FOLK TÄNKER SJÄLVA. Därför har man inte 
lyckats bestämma över huvudet på oss.

Hösten 2019 var 435 personer från 16 år skrivna i 
området. 47 av dessa flyttade in permanent i fjol. Till 
dessa ska läggas alla som är skrivna i Stockholm och 
andra kommuner men bor mest i Årsta Havsbad. Det 
bor sannolikt någonstans mellan 500 – 600 personer i 
områdets 850 fastigheter. Det är med andra ord svårt 
att avgöra vilken grupp som är flest i området idag - 
fritidsboende eller permanentboende.

Vad kommunen istället borde tänka på är att 

försöka få de som bor i området men är skrivna i andra 
kommuner att skriva sig i Årsta Havsbad eftersom 
Haninge förlorar skattepengar idag.

För mig som boende gör det mig detsamma vilken 
grupp mina grannar tillhör.

Men det gläder mig stort att byråkrater och 
proffstyckare utanför området inte lyckas påverka 
befolkningsutvecklingen i Årsta Havsbad. Folk 
bosätter sig här trots att de försökt försvåra det.

Vi som bor i området borde inse att området 
håller på att omvandlas till ett permanentområde 
och vad det ställer för krav på service och planmässig 
framförhållning. Hur ska vi förhålla oss till detta?

Vi borde öka kraven på större byggrätter eftersom 
Årsta håller på att bli ett permanentområde. Det 
går att få till uppgörelser med militära grannar. Det 
har kommunerna lyckats med både på Österlen 
och i Boden. Kommunen borde börja ta ansvar för 
äldreboenden och förskolor i området.

Den riktigt stora omvandlingen av vårt område 
blir när kommunens entreprenörer bygger i 
Stymningeskogen, invid Karslund och runt Årsta Slott 
om några år.

Då blir Årsta Havsbad en del av HANINGE SJÖSTAD.

Ingwar Åhman-Eklund, Havsbadsbo sedan år 1945

Tidigare ordförande i samfällgheten mm -  
nu ordförande i fastighetsägareföreningen.
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OVÄNTADE BESTYR I ADVENT 2019
En dyster, regnig torsdagseftermiddag i slutet av 
november tar jag en tur för att titta till stugan i Årsta 
Havsbad. Det blir upprinnelsen till diverse oväntade 
bestyr och kostnader för undertecknad stugägare på 
grund av våra moderna teknikaliteter.

När jag låser upp ytterdörren hör jag direkt ett 
envist pipande och ser  larmlampan till avloppet lysa 
rött. Nej, jag har inte tid med något krångel blir den 
spontana tanken. Hur länge har det larmat, det är väl 
minst fjorton dagar sen jag var här sist? Belysningen 
funkar och jag ser inget uppenbart fel i el-centralen i 
källaren. Vad ska jag göra nu? Jo, jag ringer naturligtvis 
Haninge kommun/VA-avdelningen som man ska, 
felanmäler, så tar de hand om problemet och fixar. Så 
får det bli.
–  Du får faktiskt ringa under vår telefontid, den är slut 

för idag. Återkom i morgon fredag mellan 10 och 12, 
säger damen som svarar

–  Men det här gäller ett akut-larm från vår LTA-
anläggning, insisterar jag. 

–  Ok, jag kan koppla dig, någon av killarna är kanske 
inne. 

Jag kopplas vidare.
–  Aaa, Micke.
Jag levererar en lägesrapport.
–  Jaha du, på mej låter det här inte särskilt akut, men 

självklart ska vi kolla när vi är i krokarna på andra 
jobb. 

–  Ok, jag vill i alla fall anmäla att det larmar, det kan-
ske har hållit på länge. Det är väl nåt fel på kommu-
nens pump antar jag. 

–  Ja, men använder du inte avloppet står pumpen ändå 
still. 

–  Frysrisken? 
–  Det är plusgrader nu, vet du. Men som jag sa, vi ska 

kolla när vi är i Årsta. 
–  Jaha, okej tack och hej. 
Jag är tydligen orolig i onödan, det verkar inte så all-
varligt som jag trott. Men jag känner mig inte rik-
tigt nöjd. Det kan väl aldrig vara fel att prata med 
Skandinavisk Kommunal Teknik som levererat utrust-
ningen? Sagt och gjort samma eftermiddag. Jag får 
bekräftat att utrustningen kommer från SKT och att 
företaget hjälper Haninge kommun med vårt nya V/A.
–  Det här är helt nytt för dem. Men allt verkar vara i 

sin ordning hos dig, jag har här installationsintyget, 
slutbesiktningen utan anmärkning och allt i övrigt 
ser okej ut också säger han medan han prasslar med 
alla papper. 

–  Ok bra, men mitt problem är att larmet tjuter som 
jag sa. 

–  Ja men när det gäller rena driftsfrågor är det 
VA-avdelningen på kommunen du ska prata med. 

–  Jag har redan felanmält där. Är det något annat jag 
som fastighetsägare ska eller bör göra? 

–  Ja, om Du vill hjälpa dem kan du öppna locket på 
trumman och se om det står högt med vatten. 

–  Jaså, den trodde jag inte man fick röra? 
–  Nej,  men det är enkelt, två sexkants muttrar med en 

skiftnyckel. 

Jag avstår från denna manöver i ösregnet och åker 
hem. Tillbaka på ruta ett. Efter en stunds funderande 
kommer jag fram till att det måste ha varit ett strömav-
brott helt enkelt som orsakat att larmet har satts igång. 
Om jag slår av huvudbrytaren och slår på igen efter 
någon minut kanske allt blir okej igen? Absolut värt ett 
försök. Åker ut till ett regnigt Årsta på söndagsmorgo-
nen och testar. Tyvärr är det inte rätt medicin.

På måndagsmorgonen känner jag mig missnöjd 
med läget och ringer VA-avdelningen, nu under deras 
telefontid. Jag berättar att jag veckan innan anmält 
larm från avloppet till VA-akuten. Något ärende verkar 
dock inte vara upplagt men två av killarna ska skickas 
ut och titta på det här men kanske inte  idag. Nu 
börjar det kännas som vi kanske är på banan trots allt.

Tisdag eftermiddag ringer VA-mannen tillbaka.
–  Jo, killarna har varit ute hos dig och det är inget fel 

på din pump och inte på värmekabeln heller. De har 
dragit en tillfällig kabel från elskåpet vid vägen  och 
konstaterat att allt funkar. Det är strömförsörjningen 
till anläggningen som är bruten  nånstans. Och som 
du kanske vet är det fastighetsägarens ansvar. Du får 
anlita en elektriker och få det här fixat snarast.
Ärendet åter i mitt knä och nu är det dags för en 

elektriker! Vem utförde installationen? Någonstans 
har jag säkert ett visitkort från firman, frågan är var? 
Minns att jag tidigare sökt killen angående timer till 
värmekabeln och fått svaret att han slutat på företaget 
och nu är pappaledig. Släpper det spåret men drar mig 
plötsligt till minnes att jag fått rekommendation om 
en annan elfirma för en tid sen. Efter febrilt letande 
hittar jag en notering om namn och nummer, ringer 
och får tag i chefen som lovar att ta sig an jobbet.

Dagen efter får jag av elfirman order om att först 
och främst byta alla proppar och avrapportera innan 
nån tänker åka ut på jobbet. Sagt och gjort, men 
pipandet ger sig inte! Efter att el-killen varit på plats får 
jag veta att två av våra huvudsäkringar i el-skåpet vid 

FÖRENINGEN

BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD
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vägen har smällt. Han har försökt byta till nya men de 
smäller direkt. Sedan har han följt inkommande kabel 
under huset och hittat en kortslutning i en fuktig 
kopplingsdosa. Där har vi alltså felet!

Men då fixar du väl det här nu, frågar jag 
förhoppningsfullt. Svaret blir tyvärr nej, så lätt 
kommer jag inte undan. Inkommande kabel måste 
bytas, den får  inte vara skarvad i en dosa på sin väg 
fram till abonnentens el-central. Såväl inkommande 
kabel som el-skåp vid vägen är Vattenfalls egendom 
och det jobbet måste jag själv beställa av Vattenfall. 
Vattenfall kommer att vilja ansluta sin kabel till en 
ny el-central som jag måste beställa och montera 
lättåtkomligt utomhus enligt reglerna istället för i den 
gamla i källaren. När detta jobb är gjort kan han åta sig 
att anpassa vårt eget el-nät till den nya centralen.
El-killen har en fråga till.
–  Hur mycket betalar du för elen egentligen? Din 

anslutning har kapacitet på nästan 40 ampere! 16 
ampere räcker för ett vanligt fritidshus. Har du några 
specialgrejer, jättebastu eller nåt? 

–  Nej absolut inte! 
–  Hur gammal är anläggningen? 
–  Tja, från 60-talets mitt tror jag. 
–  Har du betalt för 40 ampere sen dess? Grattis! Men 

egentligen är jag inte förvånad Årsta havsbad är lite 
Vilda Västern har jag märkt! Det här måste du också 
ta med Vattenfall. 

Efter att ha hämtat andan ringer jag Vattenfall och 
får reda på att vi faktiskt betalar för 16 ampere, den  
första lilla ljusglimten på länge! Samtidigt anmäler 
jag el-haveriet som akutärende och ger kontaktupp-
gifter till min anlitade elfirma. Jag ringer också till 
VA-avdelningen på Haninge kommun och uppdaterar 
dem på händelseutvecklingen.
–  Jättebra att du berättar, vi är ju inte så vana med det 

här.
Jag upplyser om att vi inte har någon tidplan än från 
Vattenfall och att kommunens pump troligen fryser 
sönder utan ström om det blir minusgrader.
–  Det kanske du kan ha rätt i.

Jag säger att jag inte kan ta ansvar för det och att det 
är väl bäst att kommunen hämtar in sin pump till ett 
varmförråd tills elen är klar? 
–  Vet du vad, jag kontaktar Skandinavisk kommunal-

teknik som är bättre än oss på det här och ber dom 
ringa dig och ge dig råd om hur du bör göra. 

På eftermiddagen ringer en man från SKT och jag får 
rabbla ärendet en gång till. Han säger att så länge det 
är plusgrader är det ingen fara. Men jag envisas med 
min fråga om det blir minusgrader
–  Ja, en vecka är nog inget problem om det inte smäller 

till och blir jättekallt. 
Ingen åtgärd för att skydda pumpen alltså .

Det visar sig att en ny el-central utomhus inte är ett 
absolut krav men en tydlig rekommendation. Jättebra 
för båda parter så att säga. Lätt åtkomligt för Vattenfall 
och vi behöver inte hålla källaren tillgänglig. Efter en 
stunds funderande tycker jag att det kanske är lika bra 
trots allt när vi ändå håller på och bökar med elen att se 
till att det blir så bra som möjligt. Familjerådet tillstyrker.

Elfirman får uppdraget att samköra med Vattenfall, 
ombesörja att väggskåpet kommer på plats, att elen 
fördelas i huset från det nya skåpet och att elen till LTA 
anläggningen åter blir driftsatt. Eftersom Vattenfall 
har klassat sin insats som akut går det hela nu väldigt 
snabbt. På två dagar är allt klappat och klart. Det nya 
skåpet på fasaden är en stor blaffa och placeringen inte 
den vi ville ha men vi försöker intala oss att vi vänjer oss.

Vattenfalls insats kostar oss ingenting. Elfirman har 
fakturerat 10 500 kr inklusive moms med rutavdrag.

Allt okej på landet blir årets julklapp. 
Quick fix? Nja …

Lars Söderström, Sommarboende Årsta Havsbad

Årsmöte söndag 2/8 kl 15.00 i Föreningsgården

VÄLKOMNA!

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus karmar@telia.com

Ledamot Carsten Palmaer carsten.palmaer@gmail.com

Föreningen Bevara Sommarstaden  
Årsta Havsbad, c/o Marcus, Lindvallsplan 6 2 tr, 117 36 Stockholm 

För att bli medlem eller få mer information: www.bevarasommarstadenarstahavsbad.se
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NÅGRA SIDOR FRÅN FÖRR
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Bilderna från de gamla tidningarna är inskickade av Stefan Flood.
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TACK 
alla våra sponsorer för ert bidrag till vår nya badbrygga
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Ja, det är säkert flera av er som undrar när ni ser dessa 
så kallade gubbs som far och flänger omkring i Årsta 
Havsbad och vad de håller på med? För att ta det från 
början har Årsta Havsbads samfällighetsförening under 
åren haft olika lösningar på hur allt ska underhållas och 
fixas här ute. Tillsynsmän och förvaltare har kommit 
och gått med den äran och med åren har det blivit mer 
och mer att göra. Det är även sårbart och ensamt att ha 
en person som ska kunna allt och göra allt.

Marianne Rocklind som satt i ledningen för 
föreningen under åren 2012 -2018 insåg att det 
krävdes fler händer som kunde hjälpa till inte 
minst med snöröjningen vid våra sopkärl som SRV 
vägrade tömma om det inte var plogat framför dem. 
På den tiden fanns det 67 st utspridda i området – 
omöjligt för en person att klara av. Den 10 december 
2012 inbjöds alla tänkbara intresserade i området 
som var pensionärer och permanentboende till en 
informationsträff, vilket var uppstarten till dagens 
fantastiska så kallade Gubbs-verksamhet. Vid samma 
tid inköptes en snöplog till fyrhjulingen för att 
underlätta snöhanteringen och göra den väsentligt 

billigare, eftersom våra Gubbs arbetar för en mycket 
låg timpenning.

Vad gör Gubbsen?
En blåsig kall aprilmorgon träffade jag ett par av dem 
nerre vid Båtstigens brygga som har sett sina bästa 
dagar men nu lappar och lagar gubbsen bryggan så 
gott det går. Kenneth Breime som också jobbar som 
tillsynsman i Årsta havsbad, och Åke Schollin balanse-
rar på hala stenar i en öppen brygga i blåsvädret.

– Ja, vi måste fixa det här innan båtsäsongen drar 
igång, vi vill inte att någon trillar ner, men inom 
ett par år måste nog den här bryggan bytas ut, säger 
Kenneth. Det är också bra att vi underhåller och lagar 
allteftersom vi ser att grejer börjar bli slitna och försöka 
sprida ut stora investeringar över tid.

– Ja, vi spar nog en bra slant varje år på att vi kan 
fixa olika reparationer istället för att ta in anbud 
utifrån, instämmer Åke.

Gubbsen träffas varje morgon på Materialgården. 
Här har de, i den gamla brädgården som fanns här 
på 30-talet, sina verktyg och maskiner och förstås 

TUMMEN UPP FÖR  
ÅRSTA HAVSBADS GUBBS!
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en kaffebryggare. De börjar dagen med en kopp och 
pratar lite om vad som ska göras och om något jobb 
tillkommit. De jobbar runt fyra timmar om dagen 
och det är mycket som ska hinnas med. De har alla 
i sitt yrkesliv jobbat med allsköns olika saker, Åke är 
gammal polis, Kenneth har jobbat som plåttaksläggare 
och Ryda har gjort allt från svetsare till hissmontör. 
Ytterligare en person jobbar lite då och nu och det är 
Åke Pettersson som är snickare.

Vi kan nog fixa det mesta själva, säger de samfällt 
och räknar upp allt som de tar hand om till exempel 
reparationer av våra gemensamma fastigheter och 
underhåll av bryggor. De har precis snickrat skåp till 
alla bryggor för information vilket är ett krav från 
Svenska Livräddningssällskapet, de fäller träd och två 
av gubbsen har motorsågskörkort. Gubbsen kör skräp 
och plogar snö när det behövs. Nyss har de städat 
upp och gjort snyggt i Badparken inför säsongen 
och det har några uppmärksammat och gett beröm 
för. De grillplatser som sattes upp för några år sedan 
i badparken var gjorda för engångsgrillar har byggts 
om eftersom engångsgrillar numera är förbjudna. Nu 
funkar grillarna för kolgrillning med galler.

Ett stort jobb som pågår nu är en kartläggning och 
upphöjning av alla 120 dagvattenbrunnar i området. 
Underhållet av alla våra vägar o de s.k. potthålen i 

grusvägarna tar sin lilla tid att fylla på och snart är 
det dags att ta hand om sommarungdomarna som  
gubbarna också håller i.

– Ja det är roligt att jobba när Årsta Havsbadsborna 
ser vad vi gör och uppskattar det, säger Åke.

Gubbsen har jobbat i några år nu och de bor alla i 
området och Ryda berättar att ingen av gubbsen kan 
ta en promenad här på kvällskvisten utan att se något 
som de kanske ska titta lite närmare på och fixa till.

Ja, engagemanget och ansvaret för att allt ska funka 
och rulla på kan man inte ta miste på. 

När ni ser våra Gubbs gör tummen upp!
Ingela Dahlin



26

Fo
to

: L
ot

ta
 Is

be
rg

Jag har nöjet att presentera Havsbladets nya redaktör 
Ingela Dahlin, fastighetsägare i Årsta Havsbad sen 10 
år tillbaka. Ingela har en gedigen erfarenhet av kom-
munikations- och informationsarbete och ser fram 
emot att få jobba och utveckla vår tidning.

Ingela har även erfarenhet av styrelsearbetet i 
samfälligheten efter en kort session 2012, då hon 
ingick i styrelsen.

Tomten på Sven Wallanders väg vittnar om ett stort 
trädgårds- och odlingsintresse – ett av många strängar 
på Ingelas lyra.

För mig känns det skönt att kunna lämna över 
stafettpinnen efter drygt 8 år och 16 nummer av 

Havsbladet. Jag som bara lovade att göra två num-
mer när Richard Roosvall efter 21 år som redaktör ville 
lämna över ansvaret till Claes Andersson och mig i slu-
tet av 2011. 

Claes som gjort layouten sen dess fortsätter nu 
samarbetet med Ingela. Det känns tryggt och bra att 
Claes, som är ett proffs på det han gör, vill fortsätta 
arbeta med Havsbladet.

Jag önskar Ingela och Claes lycka till med vår 
tidning och ser fram emot många kommande 
nummer. 
 
 Marianne Rocklind

VÄLKOMMEN INGELA!
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Bertil Lindborg som avled i slutet av 2019 var under 
många år en aktiv och engagerad deltagare i områ-
dets olika föreningar. Själv hade jag förmånen att få 
träffa Bertil i samband med kommunens aviserade pla-
ner för kommunalt vatten och avlopp för ett antal år 
sedan. Under de många möten och diskussioner som 
förekom under denna process var Bertil en trogen och 
ambitiös mötesdeltagare som bidrog med många kloka 
synpunkter på de frågeställningar som vi ställdes inför.  

Och inte nog med att Bertil alltid 
var med på alla möten, han tog 
ofta ansvar för att ett noggrant 
protokoll nedtecknades. Vi 
kunde i stort sett alltid räkna med 
att vi ständigt hade en sekreterare 
tillgänglig – de flesta av oss vet hur 
viktigt det är med denna funktion 
och Bertil gjorde oss aldrig 
besvikna!

Dessa sammankomster i 
samband med förberedelserna 
för kommunalt VA skedde 
på uppdrag av styrelsen i 

samfälligheten där Bertil var ledamot mellan 2013 till 
2018. Så småningom framgick att vi i samfälligheten 
skulle tvingas ta ansvar för vårt dagvatten vilket gjorde 
att vi bildade en grupp för detta ändamål. Även här 
deltog Bertil med liv och lust och var en mycket 
bidragande del i vårt framgångsrika arbete där han 
deltog ända till sitt frånfälle.

Bertil var också med i den miljögrupp som finns 
i området. Hans miljöengagemang återspeglades 
inte minst genom hans medlemskap i ”Bevara 
Sommarstaden Årsta Havsbad” där hans breda 
kunskaper om miljö kom väl till pass. Vi som haft 
förmånen att jobba med Bertil kommer att minnas 
honom som en stor vän av Årsta Havsbad och av vår 
unika miljö där han satsade många timmar av sin 
egen aktivitet, trots de begränsningar han hade med 

röst och hörsel. Hans genuina engagemang, 
optimism och ofta underfundiga humor var 
en uppskattad ingrediens i alla de möten och 
sammankomster han medverkade i.

2020-03-23
Göran Johansson – för tidigare styrelse,  

dagvattengruppen och miljögruppen

MINNESORD ÖVER BERTIL LINDBORG
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Glöm inte att ändra i dina registeruppgifter 
till Agneta Ericson på Ereko. Det är numera 
Agneta som har hand om vårt register och 
hon behöver veta både fastighetsbeteckning 
och personnummer vid varje ändring.

ADRESSÄNDRING 
NY ÄGARE · BYTT NAMN

Ereko AB
Agneta Ericson

Högbergsgatan 36
116 20 Stockholm
08-720 05 90
agneta@ereko.se
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Satsa på trädgården i sommar!
I år är våra trädgårdar viktigare än på länge. De ger oss 
möjlighet till nyttiga och roliga aktiviteter med våra 
vänner utomhus utan att komma varandra för nära. 
Särskilt värdefullt när många aktiviteter är inställda.

Trädgårdssällskapet har startat säsongen med att 
förse Museistugan vid Torget med blommor (pelar-
goner på verandan) och att vårrensa dess rabatter. Vi 
håller just på med att undersöka möjligheterna till att 
komplettera stugan med ett växthus eftersom det är 
en central plats att träffas på för att odla och snacka 
trädgård.

Vi har nu en nygammal sammankallande, Birger 
Sjögren, fram till kommande årsmöte i slutet av 
augusti. Honom och vår övriga styrelse ser du på vår 
hemsida www.arstahavsbad.info. Där kommer du även 
att kunna se vårt sommarprogram liksom på våra affi-
scher som vi sätter upp på anslagstavlorna före våra 
aktiviteter. Du kan också nå oss på vår mailadress; 
tsk@arstahavsbad.info.

På årsmötet i augusti väljer vi ny styrelse. Då väl-
komnar vi också nya trädgårdsvänner i vår styrelse.

I slutet av som-
maren kommer vi 
att bjuda in dig till 
några trädgårds-
vandringar i Årsta 
Havsbad. Det 
finns mycket att se 
och uppleva i våra 
trädgårdar.

Du blir medlem 
i trädgårdssällska-
pet genom att gå in 
på Riksförbundet 
Svensk Trädgårds 
hemsida 
www.tradgard.org, 
och där lösa medlemskap alternativt ringa riksförbun-
dets medlemsservice på telefon 08- 792 13 15 mån-
dagar till torsdagar 9 -12. Det är viktigt att uppge 
den lokalförening du vill tillhöra, dvs Årsta Havsbads 
Trädgårdssällskap med kod 0117.

Medlemsavgiften är 315 kronor och för den får du 
medlemstidningen Hemträdgården med sex num-
mer om året. Du får också fri rådgivning av förbundets 
trädgårdsrådgivare och rabatterbjudanden av förbun-
dets samarbetspartners.

Unna dig en grön sommar i Årsta Havsbad! När det 
nu blivit svårare att resa är det viktigt att göra vår när-
miljö grön och inbjudande.

Vi ses i trädgården!
Styrelsen

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

STYRELSEN 2020
Birger Sjögren sekreterare 

sammankallande
073-982 05 28

Ragnhild Blomdahl kassör 073-428 02 42
Bodil Dahlgren ordinarie 070-386 53 63
Ingela Dahlin ordinarie 076-098 74 46
Ingwar Åhman Eklund suppleant 073-424 69 30
Gerd Johansson suppleant 070-375 92 37
Eva Bäck suppleant 070-458 05 00



30



31

Stockholm Schakt & Grus AB är 
ett väletablerat företag med en 
stor maskinpark för ändamål 
såsom:

•  Finplanering av tomter
•  Stenläggning
•  Leverans av jord, grus och 

makadam
•  Asfaltläggningar 
•  Leverans av material med 

kranbil. 

Vi har även ett gäng schaktbilar 
till förfogande.

Kontakta Robert Kock på 070 786 72 56 

eller på robban@stockholm-schakt.se

Psst… 

Vi utför även jobb med enskilt avlopp 

tillsammans med Stockholm VVS & 

Montage AB.

Vi är en rörfirma med lång 
erfarenhet i branschen, vi utför 
alla typer av installationer och 
service inom vatten, värme och 
avlopp. 

Jag bor i Västerhaninge så vi 
finns alltid nära till hands om 
olyckan skulle vara framme eller 
ni vill ha en installation gjord. 
God lokalkännedom i Årsta 
havsbad finns.

Viss jourverksamhet i mån av tid, kontakta 

Mathias Kock på 072 173 43 94 

eller info@stockholm-vvs.se

Stockholm vvs & Montage AB,  

– Det självklara valet för dig som är  

ute efter kvalitét och bra service.
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Alla längtar vi till sommaren med sol och bad men också 
att fixa och dona i våra trädgårdar. Så härligt med all-
sköns växter, fåglar och de högt uppskattade fjärilarna. 
Låt din trädgård bli en oas för dessa sköna juveler!

Då fjärilen genomgår fyra stadier i sin utveckling: 
ägg, larv, puppa och fullvuxen individ  är det viktigt 
att även dessa stadiers krav finns representerade 
i trädgården. Larvstadiet är särskilt viktigt för 
framgången av fjärilsarten. Kruxet är att den är mycket 
specialiserad på en viss föda som bara består av en 
eller ett par växtarter, sk värdväxter. Den fullbildade 
fjärilen däremot hämtar sin föda från ett stort antal 
växtarter sk nektarväxter. Födan följer med växternas 
blomningstid och fjärilarna har anpassat sig till detta 
under årmiljoner! Klimatförändringens effekter kan ge 
stora problem då fjäril och blomma kommer i otakt!

Sedan 2016 ingår Årsta Havsbad i Svensk 
dagfjärilsövervakning (www.dagfjarilar.lu.se) och 
rapporteringen görs kontinuerligt av undertecknad. 
Årligen registreras fjärilspopulationerna i antal arter 
och individ vid ca 10 tillfällen från april till september 
på en vandringsslinga runt om i området. Arterna 
varierar över säsong. Hitintills har 34 arter i ÅH 
registrerats och nedan följer en beskrivning av några 
intressanta arter under fjärilssäsongen.

Alla gläds vi under tidig vår av exempelvis 
citronfjärilar, nässelfjärilar och påfågelögon vilka alla 
som vuxna övervintrat i skrymslen och vrår. Så fort de 
vaknar är de i stort behov av näring för att söka en 
partner och lägga ägg. Vårblommande växter som 
tussilago och sälg är då särskilt betydelsefulla. Exempelvis 
kräver nässelfjärilarnas larver, som namnet anger, nässlor 
för sin överlevnad. Behåll gärna ett bestånd i ett soligt 
undangömt hörn av trädgården. De vuxna individerna 
föredrar senare på sommaren tistlar, klöver och lusern. 
Ingen har väl missat de kraftigt gullysande hannarna av 
citronfjäril. Honorna däremot är ljust grönvita och ska 
inte förväxlas med kålfjäril. Brakved och getapel är 
värdväxter för larverna och sätter alltså gränserna för hur 
talrika arten blir. Citronfjärilen är en stark flygare och ses 
ofta leta nektarrika blommor (rödklöver, lusern, 
åkertistel, rödklint och blåklint) ute på blåsiga slätter. 
Ytterligare en vårart som inte är så lätt att få syn på men 
förtjänar att nämnas är grönsnabbvingen. Den 
övervintrar som puppa och kläcker tidigt i blåbärsriset 
mellan tallarna i bl a badparken. Ska man få syn på den 
drygt centimeterstora gröna insekten behöver man stå 
still ett tag och speja. Tja, vad livnär sig larven på då? Jo, 
inte så oväntat blåbär men också lingon. 

Under försommar flyger fr a de fjärilar som 

övervintrat som puppor bl a den mindre kända 
mörkbruna kvickgräsfjärilen som syns i gläntor och 
längs skogsvägar. Arten gör, som namnet anger, 
mycket snabba flygturer främst i flerskiktad, relativt 
skuggig barrblandskog med inslag av hassel och ädla 
lövträd. Hanen kläcks en vecka före honan och väljer 
ut de lämpligaste solfläckarna som sitt revir. Äggen 
läggs ut ett och ett på olika specifika gräsarter som 
senare blir larvföda. 

Tyvärr flyger vid denna tid en stor del vitvingar som 
bl a odlare inte är så förtjusta i, nämligen kål-, rov- och 
rapsfjärilar vars larver gynnas av diverse kålsorter som 
broccoli, vitkål, pepparrot men även krasse. Vill man 
inte ha dessa vitvingar är det lämpligt att inte duka upp 
en kålbuffé i sin trädgård. Honan lägger sina ägg långt 
in i de spröda plantorna, larven utvecklas mitt-i-maten 
och mumsar hejvilt. Efter några veckar bildas  puppor 
och strax efter vuxna fjärilar som på kort tid lägger nya 
ägg osv. Arten är framgångsrik och hinner ofta med 
två generationer. En annan vitvinge, Aurorafjäril, vars 
orange framvingespetsar (hos hannarna) har gett arten 
dess namn efter morgonrodnadens gudinna. Arten 
är harmlös och honorna som är vita ska inte förväxlas 
med ovannämnda vitvingar. Den flyger under denna 
tid i Årsta Havsbad gärna hos dem som har fuktiga 
delar i trädgården med den vilda arten ängsbräsma. 
Denna är nämligen värdväxt för larverna som kommer 
ur pupporna vid denna tid.  

Under högsommaren flyger som väntat (varmt 
och många nektarväxter) flest fjärilsarter bl a inom 
grupperna blåvingar, pärlemorfjärilar, gräsfjärilar, 
tåtelsmygare och guldvingar. 

Lättast att identifiera till art är exempelvis den 
stora silverstreckade pärlemorfjärilen som flyger 
juli-augusti på skogsängar, längs skogskanter och 
vägar, men även i trädgårdar. Honorna lägger äggen 
enstaka på trädstammar nära marken i anslutning 
till violförekomster. Larven kläcks och äter upp sitt 
äggskal, övervintrar och utvecklas under våren på olika 
violer. Alltså, vill vi ha denna fjäril i våra trädgårdar, var 
rädd om violerna! Hed- och ljungblåvingarnas ekologi 
är ytterligare exempel på den biologiska mångfaldens 
fantastiska interaktioner. Arterna övervintrar som 
ägg, några veckor på våren som puppa och sedan larv. 
Dessa uppvaktas flitigt av myror som lockas av en söt 
substans som larven avger. I gengäld försvarar myrorna 
larverna från mindre rovdjur samt parasitsteklar och 
parasitflugor! 

Sensommar och tidig höst domineras igen av de 
arter som skall övervintra som vuxna (citronfjäril, 

TRÄDGÅRDENS FLYGANDE JUVELER
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nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel), alternativt även 
som puppa (amiral) eller de som flyttar till sydliga nej-
der sk migranter (tistelfjäril, amiral). En del av arterna 
får under denna tid sin näring från trädsav, fallfrukt 
eller små vattensamlingar. Amiralen är en årlig immi-
grant men kan även övervintra vid gynnsam väderlek. 
Stannar arten för länge på hösten utan att förpuppa sig 
går den en säker död till mötes. Ingen kan väl ha mis-
sat den stora massinvandringen av tistelfjärilar i juni 
2019! Den räknas som jordens mest utbredda dagfjäril 
men kan inte överleva vår vinter. Vad gör den då? Jo, 
den vänder söderut tillbaka till Medelhavet och norra 
Afrika. Det är dock inte samma individ som flyger hela 
sträckan utan det tar tre generation upp till oss och lika 
många tillbaka. 

Varför skall vi då värna våra fjärilar? 
Naturen har under årtionden genomgått en stor för-
vandling och utsatts för stor stress de senaste årtion-
dena. De främsta hotet idag är att deras livsmiljöer för-
svinner särskilt på grund av att jord- och skogsbruk har 
metoder som missgynnar fjärilar (bekämpningsmedel, 
utdikning, monokulturer). Växter och fjärilar är dess-
utom de organismer som Artdatabanken sätter högst 
upp på sin hotlista.

Vad kan vi göra?
2,6 miljoner trädgårdar med en uppskattad yta av 
320 000 ha utgör en icke försumbar del av vår när-
miljö med ett stort rekreationsvärde, produktion av 
frukt och grönsaker och icke minst estetisk och miljö-
mässig betydelse. Odling är dessutom en pedagogisk 
resurs för att förstå naturen och dess biologiska sam-
band, icke minst i coronatider där virus går från vilda 
djur via husdjur till människa!

Tips för planering
Försök att skapa en trädgård med variation. Låt en stor 
del av gräsmattan växa upp under sommaren och klipp 
eller hellre använd lie i slutet av augusti. För att få en 
hög biologisk mångfald av fjärilar krävs det en mång-
fald av miljöer där dessa trivs. Fjärilarnas larver är växt-
ätare och de olika arterna är knutna till särskilda väx-
ter. Vissa arter är knutna till våtmarksväxter, vissa till 
ängsväxter och några till träd eller skogsväxter. Alltså, 
se till att trädgården har en stor variation av arter, både 
vilda och odlade. Den sk årstahäcken (klasespirea) som 
fanns ursprungligen runt nästan alla våra trädgårdar 
är en utmärkt växt som fjärilarna gillar. Varma dagar 
behöver fjärilar en plats att släcka törsten, ett grunt 
fågelbad fungerar utmärkt. Fjärilar, och många andra 
insekter, älskar jäst fallfrukt, buddleja, lavendel, mynta 
och timjan. Se till att livsmiljöerna ligger i söderläge 
och är skyddade från vind. Lycka till!  Catarina Johansson

Aurorafjäril

Citronfjäril

Grönsnabbvinge

Kvickgräsfjäril

Silverstreckad pärlemorfjäril
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KÄRA MEDLEMMAR OCH ALLA ANDRA
En massa tjat och elände nedan, kan man ju tycka, 
men vi är rätt less på att sitta och glo i köket vid det 
här laget. Och så är det ju lite fina grejer också. Håll till 
godo. Här ska åkas båt!

ÅRSMÖTET
Roligast först. Den 22 mars hölls det sedvanliga års-
mötet. Utomhus och utan några särskilda fysiska 
utsvävningar. Samma styrelsemedlemmar med lite 
cirkulation i vissa roller. Ny ordförande är Roger 
Gällefors. Två punkter att notera är höjning av bryg-
gavgifter (kass med nödvändigt) och att styrelsen fått 
i uppdrag att utreda möjligheter för större båtplat-
ser utan att skapa en massa oreda för befintliga med-
lemmar. Äntligen! Någon sa iofs lycka till på mötet... 
Det är ivf större platser som efterfrågas i huvudsak. 
Protokollet från årsmötet finns på hemsidan eller kan 
beställas i pdf-form från info@harsfjarden.net.

STÖRRE BÅTAR – ÅTRÅVÄRDA PLATSER
Styrelsen har som sagt fått i uppdrag att utreda flera 
större båtplatser. Det lär ju inte hända att du kan knö 
in din Storebro Commander som du impulsköpte på 
mässan, men kanske får vi till det med lite fler model-
ler som börjar på 6, 7, eller 8. I arbetet ligger att inven-
tera och följa upp hur de befintliga platserna nyttjas. 

Vi vill påminna om att det är kö till större båtplatser, 
tänk y-bommar, och om man inte nyttjar sin båtplats 
så kan man hyra ut den genom styrelsens försorg under 
max tre år. Under tiden kan man fundera lite extra på 
om man kommer ha någon båt på ett tag. Det är inte 
tillåtet enligt stadgarna att själv låna ut eller hyra ut 
sin plats - eller att ha den tom för länge. Spana in stad-
garna och ordningsreglerna. De finns på www.harsfjar-
den.net.

FÖRTÖJNINGAR
Vi skickade i höstas ut en uppmaning om att ta in 
alla sina förtöjningar över vintern, genom de oriktade 
kanalerna vi har till förfogande. Gensvaret var sådär så 
vi undrade om vi verkligen nått ut och tog därför inte 
ner något i år. De flesta gör det ju trotts allt väldigt bra 
och få gör fel med flit. Tamp ska inte vinterförvaras vid 
båtplatsen och absolut inte i Östersjön. Till hösten gör 
vi på ett annat vis. Men tänk på: förtöjningarna, inkl 
fjädrar och shackel, på din plats är ditt ansvar oavsett 
om de satt där innan eller inte, med eller utan sjögräs 
på.

BÅTVAKT 2020
Du som inte själv har skrivit upp dig till vaktpass 
under våren får under maj månad en skriftlig kallelse 
till två vaktpass utsedda av styrelsen. Du förväntas 

Fotograf Loffa Boman.
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STYRELSEN 2020
Roger Gällefors ordförande 070-818 88 95 englund@harsfjarden.net
Loffa Boman kassör 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-249 08 14 vakt@harsfjarden.net
Anders Danay 070-990 10 38 danay@harsfjarden.net
Erik Gunnheden sekreterare och informationsansvarig 070-358 92 56 gunnheden@harsfjarden.net
Reidar Englund Hamnkapten, båtplatser & medlemmar. 070-542 65 53 englund@harsfjarden.net
Leif Söderberg samordnare bryggtillsyningsmän, materialansvarig, 

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

Robert Fockstedt sammankallande i valberedningen 073-345 11 33 robert.fockstedt@telia.com

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

Fotograf Loffa Boman.

att gå dessa pass enligt de instruktioner som finns 
medsända i kallelsen och lämna en skriftlig rapport i 
klubbhuset efteråt. Om du har några frågor gällande 
båtvakten är du välkommen att höra av dig till vakt-
chefen Johan Bågander vakt@harsfjarden.net eller till 
072-249 08 14.

BRYGGORNA
Högt vatten och blåst gick hårt åt bryggorna. Vi gläds 
åt att gubbsen är snabbt på med skruvdragaren och 
håller tummarna för att allt är fint tills båtarna ska i. 
Ser du en trasig brygga hör av er till, gubbs, förvaltare, 
samfällighetens styrelse eller oss så hamnar det rätt till 
slut. Ser du trasiga förtöjningar, ring den som har plat-
sen och bryggtillsyningsmannen. Det finns skyltar vid 
varje brygga.

MILJÖARBETE I BÅTKLUBBEN
Båtklubben vill verka för att få bort alla biocider, i syn-
nerhet TBT och bly från våra hamnar.

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

Gå till Miljösamverkan Stockholms hemsida 
(http://tinyurl.com/bottenfarg) här kan du läsa mas-
sor. Genom att klicka på sista ordet i meningen kan 
du ladda ner dokumentet. Har inte tid att läsa så är 
kortversionen: ta bort din gamla högeffektiva färg från 
80-talet, men inte på tomen för då hamnar det i din 
rabarber och i samfällighetens dagvatten, och spärrfärg 
fungerar inte.

Ett annat tips, i synnerhet för småbåtsägare är 
Skärgårdsstiftelsens ”Havstulpanvarning”, en gratis 
sms-tjänst som meddelar dig när havstulpanerna bör-
jar sätta sig fast på båtbottnar. Varningen underlättar 

för båtägaren som väljer att inte måla båten med bot-
tenfärg. Läs mer på https://batmiljo.se/ sök på ”havs-
tulpanvarning” på sidan eller anmäl dig direkt genom 
att skicka ett SMS till 71120 med texten ”havstulpan 
start”. Det finns en borste (uppochnedvänd biltvätt) 
på Gålö, och lite här och där, där man kan borsta bort 
havstulpaner. Bäst är att göra det innan de har rotat sig 
för hårt.

KLUBBHUSET OCH BÅTVAGN
Som alla vet är klubbhuset numera utrustat trinettkök, 
toalett och rinnande vatten. Båtvagnen klarar 500 kg. 
Kontaktinfo finns på hemsidan och du vill hyra.

TRÖJOR, KEPSAR OCH VIMPLAR
Vi har t-tröjor, klubbvimplar och kepsar till salu. 
Kontakta Leif Söderberg om du är intresserad. Det 
är lite tomt i lådan, men har du få eller väldigt många 
fendrar midskepps så kan det vara så att just din stor-
lek finns.

MÄRK DIN BÅT OM DEN LIGGER PÅ SAMFÄLLD MARK
Alla båtar som ligger på samfälld mark ska vara märkta 
med fastighetsbeteckning och telefonnummer, på ett 
vis så att märkningen sitter kvar hela vintern. Båtar 
som inte är märkta kommer att fraktas bort.

HAR VI RÄTT E-POSTADRESS?
Om du anmält din e-postadress till båtklubben, men 
inte får några meddelanden beror det sannolikt på ett 
av följande två skäl: Antingen hamnar meddelandena 
i ditt spamfilter eller också har vi en gammal adress till 
dig av någon anledning. 

Kontakta medlem@harsfjarden.net om du anmält 
e-postadress till klubben, men inte fått något medde-
lande under våren så att vi kan kontrollera att vi har 
rätt uppgifter.
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Syftet med Grannsamverkan är att göra bostads-
områden mindre attraktiva för brottslig verksam-
het genom ökad uppmärksamhet från de boende i 
området samt kunskap om hur man skyddar sig, vil-
ket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att 
minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 
också trivseln i bostadsområden.

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

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete 
mellan boende, boende och polis, men många gånger 
är fler aktörer, till exempel representanter från kom-
mun, samfällighet, lokala föreningar eller fastighetsä-
gare också en viktig del av samverkan.

Årsta Havsbads Grannsamverkan är igång med 
kontaktskapande i några delar av ÅH genom de 14 
permanentboende kontaktombuden vi är idag och 
som tagit på sig var sitt närområde. Men fler behövs 
för att täcka hela ÅH! Vi kommer under året förbättra 
skyltningen vid alla infarter från Årsta Havsbadsvägen. 

Idag är det ett 70-tal som anmält sig. Hoppas ni 
tecknar er för medverkan i grannsamverkan när någon 
av kontaktombuden hör av sig, vi delar ut en info-fol-
der och noterar namn, adress, mejl och tfn.nr. Eller 
hör av er direkt till någon på listan för att komma med.

Kontaktombudets uppgift är att vara ”navet” i 
närområdet så att närboende har någon att meddela 

”avvikelser” till och meddela den fastighetsägare 
som är berörd eller om det gäller någon iakttagelse 
som också kan intressera polisen, föra den vidare till 
Huvudkontaktombudet.

Polis/kommun har hos oss i Årsta Havsbad kontakt 
via huvudkontaktombudet som är en länk till kon-
taktombud och de boende.

Vi är också del av Grannstöd Haninge och får där-
för regelbunden patrullering på våra vägar med de vita 
bilarna, märkta med loggan och Grannstöd.

Med många ögon och öron kan vi 
Uppmärksamma - Notera – Rapportera inte bara 
brott utan även glömda öppna fönster/dörrar, LTA-
larm, vattenläckor, fallna träd, mm...

Kontaktombud
Ryda Mirbäck Arkitektvägen 11 070-583 55 49

Jens Möllnitz Badvägen 8 / Utsiktsvägen 26 070-778 79 57

Leif T Larsson Elektriska Gatan 33 0708-71 23 24

Stefan Birgell Kolonivägen 17 070-779 57 21

Owe Lauffs Loggvägen 5 070-799 46 66

Jan Sjöström Sagostigen 4 070-281 95 48

Monica Thestrup Sven Wallanders väg 23 070-604 57 83

Ingwar Åhman-Eklund Utsiktsvägen 32 073 424 69 30

Kjell Lönnberg Vimpelstigen 4 070-677 49 02

Kent Melander Västra Parkvägen 9 070-461 56 89

Rolf Öster Västra Parkvägen 34 070-971 15 11

Birger Sjögren Årsta Havsbadsvägen 85B 073-982 05 28

Elizabet Sjögren Årsta Havsbadsvägen 85B 070-734 54 48

Marianne Rocklind Östra Parkvägen 16 070-563 53 52

Årsta Havsbads Grannsamverkan
Huvudkontaktombud 
Leif T Larsson (leif.t@hotmail.se)

För att minska inbrott och skadeverkan i Årsta Havsbad!
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Digital samverkan för Årsta Havsbad Grannar i samarbete med 

Årsta Havsbads Grannsamverkan för ökad trivsel och trygghet

Vad är Safeland?
Med Safeland i din telefon eller dator kan vi tillsammans förebygga 

brott, sprida information, rapportera saker som behöver fixas och 
hjälpa varandra vid en eventuell nödsituation. 

Med en ”push notis” i telefonen kan viktig information spridas direkt 

och man ser på kartan var händelsen sker. 

Hur kommer du med i vår grupp?
•  För dig med Android eller iPhone: Sök på ”Safeland”  

i App Store eller Google Play och ladda ned appen. 

•  På en dator eller Windows telefon så går du till:  

www.safe.land/se/appen/
•  Gå med i vår områdesgrupp:  Årsta Havsbad Grannar

Vad ska vi göra i Safeland?
I gruppen samverkar vi i om allt som är relaterat till  

vår trygghet, t.ex.:
•  Förebygga brott genom att hålla varandra informerade om 

misstänkta bilar, dörrknackare eller misstänkt beteende.

•  Larma om pågående brott för att störa eller samla vittnesuppgifter. 

• Larma om brand eller annan fara - alla kan vi göra något!

• Upphittat eller något som behöver uppmärksammas. 

•  Annat som t.ex. elavbrott eller olyckor kan vi rapportera i 
Safeland.

Vi som informerar om detta är: Monica Thestrup och Björn Larsson

För mer information och hjälp att komma igång, besök: 
www.safe.land/se/hjalpcenter/appen/

Safeland i  
Årsta Havsbad
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Årsta Havsbads  

BastubadarSällskap

Vid årsmötet som skulle ha hållits den 25 april, (inställt tv. på grund 
av CORONA-epidemin)  sittande styrelse kvarstår tills vidare.

ÅHB – STYRELSEN 2020
Ordförande Sten Norin 070-756 34 44
Sekreterare Elizabet Sjögren 070-73 45 448
Kassör Stefan Johannesson 070-041 64 87
Suppleant Stig Lindqvist 073-610 07 77
Suppleant Kicki Nordell 070-508 65 55

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

Bastun är tyvärr stängd tills vidare.  
Så fort läget förändras kommer detta 
att meddelas på våra anslagstavlor.

Då kommer nedanstående bastutider att gälla under 
2020–2021 Sommar-Vinter-Vår. 
1 juni-26 sept. 2020
Damer måndag/torsdag 17.00-18.00
Herrar onsdag/lördag 17.00-18.00

3 Okt-31 Okt.
Damer lördagar 14.30-16.00
Herrar lördagar 16.00-17.00

Nov – Mars.
Herrar 
Lördag 14 nov 13.00-14.00 
Lördag 28 nov 13.00-14.00 
Lördag 12 dec. 13,00-14,00 ( Luciabad.)
Torsdag 31 dec. 13.00-14.00 ( Nyårsbad )
Lördag 30 jan. 13.00-14.00 
Lördag 27 febr. 13.00-14.00 
Lördag 27 mars 13.00-14.00
(Frågor angående dambastun under vintern besvaras 
av Elizabet Sjögren 070-7345448.

2 April-26 Maj 2021
Damer lördagar 14.30-16.00
Herrar lördagar 16.00-17.00
Fredagen 2 april långfredagen ersätter lördagen 3 april.

Badtiderna finns även på våra anslagstavlor samt nere 
vid bastun samt på hemsidan.

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

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

Väl mött.

Styrelsen



39

Hemsida för miljögruppen i Årsta Havsbad
Nu har vi äntligen upprättat en hemsida för vår miljö-
grupp i Årsta Havsbad. Den heter miljoarstahavsbad.se, 
innehåller för närvarande endast en möjlighet att kon-
takta oss via e-post. 

Så snart Coronapandemin tillåter oss att anordna 
någon form av gemensamma fysiska möten tänker vi 
annonsera och hålla dessa i Föreningsgården. Under 

tiden avser vi att återkomma med mer information om 
hur vi ser på aktuella miljöfrågor i området och hur vi 
gemensamt kan hantera dessa.

Du är förstås nu och framöver välkommen att tipsa 
oss om olika aspekter av miljön som du vill lyfta i eller 
i angränsning till vårt område. Använd då gärna den 
kontaktmöjlighet som framgår av hemsidan!

Göran, Eva-Lotta, Catarina, Leif

ÅRSTA HAVSBAD
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Förra året var det Sandra Lindqvist Hållnissa och Emma Kårström som fick 
den äran att vara fanbärare ända ner till invigningen av den nya bryggan.

BLIR DET NÅGRA FANBÄRARE  
I MIDSOMMAR?
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KUNDNUMMER 20617964 

NAMN NAMNSSON

GATVÄGEN 12

123 45 STADEN

AVSÄNDARE

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

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

Alla fastighetsägare är skyldiga att röja 

sly som sticker utanför staketet både mot 

vägar och dassgångar. För bättre sikt 

på våra smala vägar ska det röjas upp 

till 4,5 m i höjdled och i hörntomter får 

växtligheten inte vara högre än 80 cm, 

10 meter på var sida om hörnet.

Vill du komma i kontakt med 
styrelsen är det bästa sättet via 
E-post: info@arsta-havsbad.se 
För felanmälan se nedan 
kontaktinformation till styrelsen för 
respektive ”Ansvarsområde”. 

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

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

För c:a 10 år sen fick vi ett eget postnummer; 
137 97 Årsta Havsbad. 
Trots att det gått så lång tid, finns det fort-
farande årstabor som uppger fel post nummer, 
vilket innebär att post inte kommer fram. Vår 
”postis” ber dig se till att din brev låda är 
tydligt märkt med namn och adress och 
har en skylt som tål snö och stormar.

Ansvarsområde Namn Befattning Telefon E-post
Huvudansvarig för verksamheten, Planärenden, anläggningsbeslut, 
stadgar, Kontakt för Trafikverket och kommunen, Underhållsplan, 
Info på hemsidan, Mark och park samt Torget, postboxar o brevlådor

Lars Sjöholm Tf ordförande 070-710 57 84 lars.sjoholm@arsta-havsbad.se

Ekonomiansvarig, Avtal, Hyresgäster, Försäkringar Ragnhild Blomdahl Kassör 073-428 02 42 ragnhild.blomdahl@arsta-havsbad.se

Protokoll etc, Info på anslagstavlor, kontaktperson mot SRV och LMV Britt-Marie Bengtsson Sekreterare 070-299 24 52 britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se

Dagvatten och diken, Vägar, snöröjning och trappor Ingeman Bengtsson Ledamot 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se

Elanläggningar Bo Holmberg Tf vice ordförande 073-313 18 13 bo.holmberg@arsta-havsbad.se

Badvattenprover, inspektion badbryggor, och stränder, anslagstavlor 
bad/stränder

Per Hållnissa Tf ledamot 070-339 31 07 per.hallnissa@arsta-havsbad.se

Trafik och parkering, anslagstavlor parkering Ola Ramqvist Tf ledamot 070-464 05 91 ola.ramqvist@arsta-havsbad.se

Byggnader Benny Brandefalk Suppleant 072-334 55 10 benny.brandefalk@arsta-havsbad.se

Båtbryggor Björn Larsson Suppleant 076-842 83 69 bjorn.larsson@arsta-havsbad.se

E-post: info@arsta-havsbad.se ° Hemsida: arsta-havsbad.se ° Expeditionens öppettider: Onsdagkvällar mellan 18.00 – 19.00 från 10 juni – 5 augusti.


