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Nu är årets stämma genomförd
Vi har i styrelsen haft en fråga inför varje avgörande att ta ställ-
ning till i styrelsearbetet: Står det i anläggningsbeslutet?

Varför då kan man undra? Jo det är just det vi ska hålla oss till 
och inom. Varje ny styrelse som tillsätts, i den vi har under senaste 
året har vi varit många nya, man ärver alltid både frågor och 
arbetsuppgifter av tidigare styrelsesammansättningar. Med tanke 
på hur mycket jobb vi faktiskt gör som styrelseledamot i det dag-
liga arbetet blir frågan ”står det i anläggningsbeslutet” central. 

På årets stämma deltog cirka 80 personer och ett tjugotal röster 
via ombud och det är för oss i styrelsen obegripligt att så få kom-
mer. Det forum där frågor väcks och släcks är det vi jobbar för 
och ibland är engagemanget långt större på Speaking Corner än 
på stämman. Medlemskapet i samfällighetsföreningen är obliga-
toriskt och det är på stämman som medlemmarna får information 
om vad som gjorts och vad som planeras, som där ekonomiska 
beslut tas och som motioner från medlemmarna behandlas.

I backspegeln på det år vi jobbat sen förra stämman, ja inte ett 
år utan från november till april har flera av oss arbetat mer eller 
mindre halvtid. Fler och fler frågor väcks och det krävs övervägan-
den, större och mindre utredningar och många undrar säkert vad 
vi gör. Vi arbetar löpande med våra verksamhetsområden; vägar, 
dagvatten, byggnadsvård, mark- och strandarbeten, bryggor och 
park- och grönområden mm. Ja, en del tid går åt att besvara frå-
gor från medlemmar, det är allt från akuta händelser som träd 
som fallit ner, vatten som läcker på våra vägar mm till frågor om 
att man vill veta var man köper grus, fixar en elektriker, sådant 
som man som fastighetsägare frågar styrelsen men där grannen 
eller google troligen är den bästa att fråga.

I brytpunkten av att vara kanske sommarboende till att blir 
åretruntboende uppstår nya frågor och behov och flera som flyttar 
in inser först när man bor här att det är en samfällighet man bli-
vit delägare i och de förväntningar man har kanske inte stämmer 
med vad en samfällighet har ansvar för.

Vi ser framför oss att det är nästintill omöjligt att delta i sty-
relsearbete om man inte bor här och är pensionär. Det är dess-
utom svårt att hitta boende här som är intresserade av att delta i 
arbetet. Risken att vi inom några år kommer att behöva köpa för-
valtningstjänsterna utifrån är överhängande. Det kanske många 
tycker är bra tills man ser prislappen. Det innebär vid en gissning, 
att vi behöver betala uppemot 15 000 kr eller ännu mer för det 
som idag kostar 4 000kr per år i medlemsavgift.

I det sammanhanget har vi haft ett städjobb i styrelsen. Trimma 
ner det vi gör inom ramen för det vi ska göra och göra det effektivt.
Idag har vi t ex inget digitalt arkiv där vi kan söka på gamla beslut 
och protokoll som är avgörande för vårt arbete då den muntliga 
tradition som funnit i många år inte är oändlig. Vi startar därför 
ett projekt under sommaren med att få till en sökbart digitalt arkiv.

Information om och vad som händer i ÅH har vi arbetat med 
att utveckla och vi har nu i snart två års tid puffat för att läsa på 
hemsidan och idag är det runt 200 personer av 840 som har teck-
nat sig där. Vi lägger ut uppdaterad information för de som flyttar 
till Årsta Havsbad, referat av våra styrelsemöten och annat som 
kan vara intressant för oss alla.

I möten med kommunen har vi visat på de utgifter vi har för 
att hålla badparken, och våra andra badplatser, torget mm städade 
och trevliga för oss och för besökare. Kruxet är att hitta en väg där 
vi kan få hjälp med våra kostnader som godkänns av kommunens 
jurister - det är inte tillåtet att ge ekonomiska bidrag till en eko-
nomisk förening . Då kan man försöka hitta andra vägar som att 
kommunen köper tjänster av oss för tex städning och underhåll av 
badparken, det kan vara en väg eftersom badparken är en allmän 
plats. Frågor som dessa tar tid och är viktiga då det kan generera ett 
tillskott i kassan för samfälligheten eller rättare sagt kompensera 
för de merkostnader vi har. Vi går över till att skicka ut fakturorna 
med samfällighetsavgiften på mail, om man väljer att fortsatt ha 
pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift. Det spar flera tusen-
lappar och gör det snabbt o effektivt istället för att printa ut 840 
fakturor och kuvertera dem. Någon tycker att det är småpengar, 
men det är ändå en årsavgift vi pratar om som vi alla betalar.

I år har vi en person som arbetat med att administrera som-
marungdomarna. Det är ett uppskattat vårtecken när de job-
bar i ÅH. Kostnaden för sommarungdomarna är i runda slänger 
130 000 kr och att administrera det hela och den arbetsledning 
som krävs tar många timmar. 

Det finns tyvärr också inslag i vår vardag där vi blir påhop-
pade med olika tillmälen och hot om vad vi gör och det är 
oacceptabelt.

Att leda ett förändringsarbete som vi gjort under året har varit 
utmanande, spännande, roligt, och självklart också besvärligt 
vissa gånger. Det som ger resultat ger också energi och de gånger 
vi får återkoppling på ett konstruktivt sätt är en uppskattad motor 
för arbetet.

Vi hoppas att det är fullsatt på nästa stämma!
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Några ord från styrelsen…
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 Styrelsens ordförande Ingela Dahlin hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

§ 1 Stämmans behöriga utlysande  
Handlingar innehållande underlag för samtliga ärenden inklusive 
debiteringslängd skickades med post 25 mars 2022. 

I och med detta beslutades att stämman är behörigen kallad.

§ 2 Val av ordförande för stämman  
Tomas Henriksson valdes till ordförande för stämman.

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

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare  
Eva Bäck och Bengt Andersson utsågs till justerare tillika rösträknare. 

§ 5 Godkännande av röstlängd  
Röstlängden godkändes genom 108 röstberättigade fastighetsägare, varav 24 
genom fullmakt.   
På grund av pandemin har man även under 2022 rätt att vara ombud för fler 
än en fastighetsägare trots att detta strider mot stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordning  
Stämman godkände dagordningen att läggas till handlingarna.

§ 7 Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning.  
Gicks igenom och godkändes att läggas till handlingarna 

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

§ 9 Ansvarsfrihet  
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av stämman för 2021.

§ 10 Framställan från styrelsen – Styrelsens förslag till hur ofta Havsbladet ska ges ut.  
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att ge ut Havsbladet en gång  
per år.

§ 11 Motioner från medlemmarna 

 Motion nr 1  
Motion om fortsatt samfakturering av medlemsavgift till Stugägarföreningen  
Stämman beslutade, efter omröstning, bifalla motionärerna om fortsatt 
samfakturering trots att REV’s jurister säger att detta är främmande 
verksamhet inom samfälligheten. Tilläggsbeslut från stämman att 
Stugägarföreningen erlägger samfälligheten 2 500 kr för samfaktureringen. 

 Motion nr 2  
Motion om att tydliggöra var hundar får bada  
Stämman beslutade bifalla motionären om tydligare skyltning samt uppdra 
åt styrelsen att utreda möjlighet o kostnad att iordningställa bad för både 
hund och människa. 

 Motion nr 3  
Motion om stadgeändring av §6  
Stämman beslutade, efter rösträkning, att bifalla styrelsens svar i alla delar.

 Motion nr 4  
Motion om att överta Skanovas/Telias telestolpar.  
Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att avstå från telestolparna.

 Motion nr 5  
Motion om utdebitering av avgift vid ny- eller större ombyggnad  
Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att inte göra utdebitering av 
extra avgift vid ny- eller större ombyggnad.

 Motion nr 6   
Motion om uppställningsplatser för båtar i Årsta Havsbad  
Stämman beslutade att bifalla motionen med tillägg att de 15 båtar som finns 
på Gläntan idag och som fått brev från ÅHS styrelse om att båtarna ska tas 
bort senast 31 maj får stå kvar ytterligare ett år.

§ 12 Styrelsens redovisning av uppdrag från 2021 års stämma 

 Svar på det återremitterade förslaget till justering av 
parkeringsreglemente.  
Då ändring av parkeringsreglementet inte längre är aktuellt beslutade 
stämman att frågan fallit. 

 Svar på att utreda konsekvenserna av att arrendera ut mark  
Stämman beslutade att godkänna styrelsens utredning av konsekvenser av att  
arrendera ut mark.

 Påfyllning av sand vid baden  
Styrelsen har lagt in påfyllning av sand vid baden i underhållsplanen 
Stämman beslutade om godkännande.

 Tallarna i Karlslund  
Stämman beslutade godkänna styrelsens information om hur redovisning av 
arboristers arbete ska göras.

 Samarbetsorgan med Haninge kommun  
Stämman beslutade godkänna styrelsens genomförande av att starta ett 
samarbetsorgan med Haninge kommun.

 Belysningsstolpar på Årsta Havsbadsvägen  
Stämman beslutade godkänna styrelsens redovisning om återstående livslängd 
på belysningsstolparna på Årsta Havsbadsvägen.

Valberedningens förslag till ersättningar till styrelse och revisorer
§ 13 Ersättning till styrelse och revisorer  

1)  Timarvode 200 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag 
utöver renodlat styrelsearbete för styrelsemedlemmar och adjungerade 
medlemmar. 
Stämman godkände förslaget. 

  2)  Arvode för föreningens styrelse 4 prisbasbelopp 194 400 kr.  
Stämman godkände förslaget.

   3)  Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört 
möte för styrelsemedlemmar (oförändrat).  
Stämman godkände förslaget. 

   4)  Arvode till föreningsvald revisor 8 000 kr då alla tre verksamhetsområden 
inom ÅHS ingår i revisionen. 
Stämman godkände förslaget.

   5)  Parameter Revision, auktoriserad revisor, med löpande räkning.  
Normal Revision beräknas till ca 50 000 kr (Parameter Revision). 
 Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter 
Revision ingår moms. I resultaträkningen redovisa alla sociala avgifter för 
föreningen på ett separat konto.

§ 14 Styrelsens förslag till beslut för 2022  
Styrelsen föreslog stämman: 

   a)  Att godkänna styrelsens förslag till budget o verksamhetsplan för 2022 
samt underhållsplan för 2022 – 2041 
Stämman biföll förslaget till budget och underhållsplan med tillägg att 
budgeten ska revideras eftersom den av styrelsen föreslagna andelsavgiften 
enligt b) nedan sänktes till 4 000 kr. Verksamhetsplanen behandlades inte 
(enligt stadgarna är verksamhetsplanen inte tvingande i dagordningen).

   b)  Att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2022 och fastställa 
att en andel i Ga:1 för andelstal 1 är 4 690 kr med sista betalningsdag 
31maj 2022  
Stämman beslutade, efter omröstning, att en andel i Ga:1 med andelstal 1 
ska vara 4 000 kr för 2022 (en ökning med 310 kr) som i sin helhet ska vara 
betald med sista betalningsdag 31 maj 2022, därmed godkändes ej den 
föreslagna debiteringslängden. 
Debiteringslängden som framlades vid stämman var utskickade till 
alla medlemmar. Tillsammans med protokollet kommer reviderad 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSTA HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

Onsdagen 27 april 2022, Fredrika Bremerskolan, Handen
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debiteringslängd att presenteras på hemsidan och anslagstavlan vid 
expeditionen.

   c)  att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr  
Stämman biföll förslaget.

§ 15 Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter  
Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 5-7 st. och antalet 
suppleanter ska vara 2-4 st.

§ 16 Val av ledamöter i styrelsen  
Valberedningen sammankallande Marianne Rocklind presenterade 
valberedningens förslag.  
Val av ledamöter för två år (= tiden fram till stämman 2023 resp 2024)  
Ordförande Ingela Dahlin 2 år omval  
Kassör Ragnhild Blomdahl 1 år kvar  
Ledamot Britt-Marie Bengtsson 1 år kvar  
Ledamot  Stefan Olsson 1 år kvar  
Ledamot Björn Neubeck 2 år omval  
Ledamot  Ingeman Bengtsson 2 år omval  
Ledamot Siv Karlsson 2 år nyval 

§ 17 Val av styrelseordförande och kassör för en tid av två år växelvis  
  (= tiden fram till stämman 2023 resp 2024)  
Valberedningen har föreslagit omval av Ingela Dahlin till ordförande för en 
tid av 2 år.  
Stämman valde att bifalla valberedningens förslag.

§ 18 Val av suppleanter för en tid av ett år  
Valberedningens förslag:  
Suppleant Mats Valleryd omval  
Suppleant Ola Ramqvist nyval  
Suppleant Stig Forsberg omval  
Stämman biföll valberedningens förslag. Suppleanterna inträder i 
ovanstående ordning.

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

§ 20 Val av valberedning bestående av minst tre personer.  
Stämman beslutade nyval av Ingalill Colbro, Britt-Marie Andersson och 
Salan Ahlgren. Sammankallande är Ingalill Colbro. Marianne Rocklind, 
tidigare sammankallande erbjöd sig att som adjungerad vara behjälplig.

§ 20 Inga övriga frågor

§ 21 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.  
Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan och 
anslagstavlan vid expeditionen senast 11maj. Dessutom kommer 
stämmoprotokollet att redovisas i sommarnumret av Havsbladet.

§ 22 Stämman avslutades av ordföranden Tomas Henriksson varefter Björn 
Neubeck tackade avgående styrelsemedlemmarna Per Hållnissa, Catarina 
Johansson och Salan Ahlgren.

Hej Årsta havsbad 
samfällighet.

Efter ett par år 
fullt upp med små-
barn, är jag nu till-
baka i styrelsear-
betet. Många nya 
styrelsemedlemmar 
denna gång som jag 
ser fram emot att få 
dela denna uppgift 
med.

Tidigare var 
jag Trafik och 
Parkeringsansvarig 

i Samfälligheten och bland annat förhandlade fram 
nytt parkeringsavtal med parkeringsbolag som gav oss 
högre intäkter för betalautomater, sms och app betal-
ningar, utöver det så har vi efter det intäkter på 25% av 
kontrollavgifterna tidigare 0%.

Det ska bli kul att än en gång vara tillbaka med sty-
relsearbete. Ser fram emot att hitta lösningar för kom-
mande saker som kan dyka upp för oss.

Jag nås bäst via mejl.
Ola Ramqvist

Jag har tillbringat mina somrar i Årsta Havsbad sedan 
1991. I mitt yrkesverksamma liv arbetade jag inom 
IT både med utveckling, arbets- och projektled-
ning. Numera har jag lagt arbetet åt sidan för att njuta 
pensionärsliv. 

Med styrelseerfarenhet från min bostadsrättsför-
ening i Hammarbyhöjden, där jag arbetat i 6 år som 
sekreterare, informatör och itansvarig, hoppas jag 
kunna vara en tillgång i styrelsen för vår samfällighet.

Siv Karlsson
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SAMFÄLLIGHETSAVGIFTEN
Anmäl dig för faktura via e-mail!

Få din faktura från samfällighetsföreningen via mail i fortsättningen  
– praktiskt för dig och och lägre kostnader för föreningen! 

Vi kommer att fortsättningsvis ta ut en fakturaavgift på 49 kr för att täcka 
administrationskostnaderna med pappersfakturahanteringen.

Du anmäler dig för faktura via mail till agneta@ereko.se  
och anger din e-mail-adress och fastighetsbeteckning

ÅRSMÖTE – MIN FÖRUNDRADE REAKTION
Så har det varit årsmöte igen. Denna gång lugnare, snabbare och 
mer städat än tidigare år. Tidigare år har det varit bara för mycket 
av tjafs och upprepningar i oändlighet. Styrelsen skall följa års-
mötets beslut och det respekterar jag till fullo. Det jag har svårt 
att förstå är att nedröstade förslag återkommer år efter år och vål-
lar samma intensiva debatt varje gång. Själv skulle jag acceptera 
beslutet och lägga ner frågan. Så här eftermötet så har jag funderat 
över några saker.

Varför kommer inte fler?
Vi är ett litet samhälle med egna möjligheter att till stor del 
påverka hur vi vill att det skall fungera i Årsta Havsbad. Varför 
kommer då inte fler och försvarar sina demokratiska rättigheter. 
Nu är det samma grupperingar som driver frågorna och därmed 
i många fall också får gehör för sina egna hjärtefrågor. Med fler 
deltagare så skulle det bli en bättre balans. Vi vill alla värna inrikt-
ningen för vår närmiljö och våra rättigheter, det bestäms till stor 
del på Årsstämman.

Samfakturering med Stugägarföreningen
Tillfrågade jurister har avråder bestämt från detta, det skulle vara 
olagligt för ÅHS. Må så vara, men jag störs mer av att om man 
gjort fel i tjugotals år att inte kan tacka för den hjälpen och lösa 
frågan. Jag tycker inte man kan favorisera en förening. Vi har 
fem andra föreningar som under alla år drivit detta i egen regi. 
Ändå tar stämman beslut på historisk och känslomässig grund 
att det skall fortsätta ske, dvs fortsätta att göra fel i stället för att 
rätta sig. Ingen ifrågasätter i sig de mervärden och den stora nytta 
Stugägarföreningen tillför Årsta havsbad.

Elektronisk kontra tryckt information
Vi lever sedan 30 år tillbaka i ett samhälle med ”omvänt lärande”. 
Det betyder att vi som vuxna lär av barn, barnbarn och vänner 
omkring oss. När vår styrelsen då vill effektivisera och skynda på 
informationsflödet till oss medlemmar så avslås det med hänvis-
ning att alla inte har internet. Alla har nytta av aktuell informa-
tion som vår hemsida hela tiden kan ge. Det är snabbt och kost-
nadseffektivt. Jag är av den uppfattningen vi alla kan be någon i 

vår närhet om hjälp få tillgång till den informationen. Hur många 
ber inte om hjälp med att handla på nätet?

Båtar i vårt område
Båtar tillhör vår miljö och tillför ett stort värde för oss alla. 
Hanteringen måste dock ske på ett korrekt sätt ur många syn-
punkter. Miljö, rättvis fördelning av båt- och uppläggningsplat-
ser, kostnader för hyrd mark  . . .osv. Dessvärre har detta genom 
åren kommit att urholkas. Styrelsen föreslår då att ett samarbete 
utarbetas i samarbete med samverkansgruppen för båtklubben så 
att fungerande regelverk kan tas fram. Detta avslår stämman för 
allt skall vara som det alltid varit. Både Styrelsen och båtklubben 
har under våren börjat ta ordentlig i frågorna, men den möjlighe-
ten ville man inte släppa fram.

Varför skriver jag detta?
Jag har ju sagt att jag respekterar stämmans beslut. Jag skriver det 
därför att jag sitter med en känsla av att vi hamnat lite i ett läge 
med ”vi och dom”. Hur skall vi kunna rekrytera nya medarbetare 
till samfällighetens styrelse när man på stämman trycker ner nya 
initiativ och samtidigt som den tiden är förbi när det är enkelt 
att hitta medarbetare som vill jobba ideellt. Ett vi och dom mel-
lan medlemsgrupperingar på stämman är inte något som för fram 
vare sig kandidater eller utvecklingsidéer. Jag upplever att styrel-
sen i alla frågor, stort som smått, lägger ner mycket tid och egen 
fritid till att utreda frågorna vi får på ett ambitiöst sätt. Detta med 
hänsyn tagen till både de förordningar som styr vår verksamhet 
och till fromma för medlemmarnas bästa. Kan vara att man som 
medlem inte alltid är intresserad av allt, men beslut blir bäst om 
många har satt in sig i frågorna som stämman har att ta ställning 
till. Med ca 80 medlemmar på stämman blir besluten numerärt 
väldigt svaga.

Allas intressen skall tillvaratas
Det är upp till oss själva som boende i Årsta Havsbad om vi vill 
utveckla området. Vi måste därför alla delta i Årsmötet och göra 
vår röst hörd för att alla intressen skall komma fram. 

Stig Forsberg
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VALBEREDNINGEN ÅHS
Britt Marie Andersson anderssonbritten@hotmail.se 0707 51 54 12

Ingalill Sanden Colbro ingalill.colbro@me.com 0705 10 48 28

Salan Ahlgren ahlgrensalan@gmail.com 0723 166 196

Valberedningen som valdes på stämman är redan 
igång med att försöka hitta lämpliga medlem-
mar som har intresse av Årsta Havsbad och tror sig 
ha tid att lägga ner inom något av styrelsens alla 
ansvarsområden.

Valberedningen är tacksam över alla förslag på 
intresserade medlemmar till styrelseuppdrag eller för-
slag på någon som kan ingå i valberedningen.

I en samfällighet är det medlemmarnas ansvar att 
välja en styrelse och då är det bra om det finns en val-
beredning som dels kan hålla kontakt med sittande 
styrelse och se dess behov och dels intervjua intresse-
rade medlemmar för styrelseuppdrag.

Vill du vara med i detta viktiga och spännande 
arbete? Tveka inte – hör av dig till någon av oss i val-
beredningen – du behövs!

Britt Marie Andersso Ingalill Sanden Colbro Salan Ahlgren

SISTA DAG FÖR INLÄMNING AV MOTIONER TILL 
ÅRSMÖTET ÄR 31 JANUARI 2023.

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

När mötet sker annonseras på hemsidan www.arsta havsbad.se och på våra anslagtavlor. 
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Mark&Park&Torg 2021–2022
”Skötsel av naturområden i Årsta Havsbad. 
Skötselplan för allmän platsmark och kvartersmark 
för allmänt ändamål 2022” blev klar i mars och ligger 
sedan dess på ÅHS hemsida som en pdf. Tryckning i 
100 ex planeras. Dokumentet behandlar åtgärder och 
underhåll för dassgångar, skogar, stränder, badparker 
mm under nästa femårsperiod.

Fricks väg och en stig nedanför tennisplanen har 
belagts med flis. Faunadepåer för att gynna den biolo-
giska mångfalden har färdigställts. Riskträd har avver-
kats och högstubbar lämnats samt röjning av sly på 
dassgångar. Fortsatt arbete med borttagning och utrot-
ning av invasiva växter särskilt vresros äger rum på 
stränderna. Upphandling pågår med skoglig kompe-
tens för skötsel av vissa täta skogar samt riskbedöm-
ning av höga träd i badparkerna. Även bedömning 
av åtgärder för återväxt av ny skog kommer att göras 
i badparkerna och andra ställen i Årsta havsbad där 
mycket avverkats.  

Catarina Johansson

Dagvatten
Stoppet i DV-ledningen under Utöparkeringen har 
rensats bort av Kommunen. Det orsakade stopp upp-
ströms som skapade den stora översvämningen i diket 
vid Barberarstigen och vidare upp mot Torgvägen och 
norra delarna av Årsta Havsbad. Här planeras en ny 
DV ledning mellan diket och kommunens avvatt-
ningssystem vid Utöparkeringen. Nya DV-rör har 
lagts vid Mellanstigen. Stort arbete har lagts ner på 
att hitta varifrån vattnet i ”slukhålet” vid stora parke-
ringen kommer. Arbete pågår med att komplettera 
kartorna från drönarfotograferingen med ritningar hur 
brunnarna hänger samman. Kontakt har tagits med 
Trafikverket kring årliga rutiner för rensning av diken 
och dagvattenbrunnar ut med Årsta Havsbadsvägen.

Stig Forsberg/Ingeman Bengtsson

Vägar
Denna vinter har genererat mycket is på våra vägar. 
Halkbekämpning har skett med de resurser vi har. 
En ny mycket gedigen trappa mellan Idrottsvägen 
och V. Parkvägen har färdigställts under budgetåret.
En, lite svårförklarad mekanisk skada uppstod på 
Barberarstigen. Denna är nu åtgärdad med en halv 
kubik grus. Under april har tre av våra ”större” vägar 
hyvlats och grusats. Det löpande arbetet fortgår med 
dammbindning, potthålslagning samt utläggning av 
farthinder.

Mats Valleryd

Byggnader
Under året har underhållsarbete på våra byggnader 
fortsatt. Fönster har målats på torglängorna. Bänk-
bord har byggs av gubbsen och ställts ut i området.

Ventilation och golvvärme har åtgärdats i 
restaurangen. 

Det gamla konsumhuset i Karlslund är i princip 
färdigt efter den ansiktslyftning som skett under året. 
Flera av våra medlemmar har upptäckt att det är fixat 
för uthyrning. 

En ny mule har köpts in tidig vår. Mulen har täckta 
sidor och värme och det behövs vid kalla vinterdagar 
vid snöplogning.

Ett nytt leasingavtal har tecknats för en hjullastare, 
den nuvarande säljs tillbaka till leasingföretaget.

Ingela Dahlin

GRAFISK FORMGIVARE TILL 
HAVSBLADET SÖKES
Om du är intresserad kontakta 

ingela.dahlin@arsta-havsbad.se 

REDAKTÖR TILL HAVSBLADET SÖKES
Om du är intresserad kontakta 

ingela.dahlin@arsta-havsbad.se 

Samfälligheten har ställ för brevlådor och du köper själv din låda 
och sätter upp den. Om du är nyinflyttad och önskar få post köp en 
egen postlåda i standardformat och sätt upp den där du hittar en 
ledig plats. Ett tips är att borra ett hål i botten för avrinning. Sätt 
en riktig namnskylt på lådan - tejp och plast regnar bort och lossar 
lätt. Ange tydligt om du inte vill ha reklam. 

Det är inte tillåtet att sätta upp egna stolpar i anslutning av 
våra postlådeställ. När du meddelar PostNord och andra leveran-
törer av post om din låda, ange på vilken av de 5 platserna nedan, 
och ange också var på racket lådan sitter genom att ange rad och 
namn på grannens låda på båda sidor - då kan posten enkelt lägga 
in ditt namn i sina sorteringslistor

Här finns ställ för postlådor: Flottans Plan, Runda Plan, Torget, 
Videnäsvägen och Karlslund.

Postlåda



9

VILL DU HYRA NÅGON AV VÅRA GEMENSAMMA LOKALER.
Föreningsgården i badparken eller gamla konsumbutiken i Karslund

Lokalerna kan hyras under hela året.
Det finns utrustning för 30 personer i 

Föreningsgården och för 20 personer i gamla 
Konsumbutiken. 

Kostnaden för ett dygn är 500 kr och för enstaka 
timmar 50 kr i timmen.

Ni som hyr städar efter er och ordningsregler får du 
när du hyr och de finns också på hemsidan.

Välkommen att ringa eller maila mig för bokning!
Marguerite Reyes
Tel 070 916 04 53
foreningsgarden@arsta-havsbad.se

SAMFÄLLIGHET, ANLÄGGNINGSBESLUT, 
DELTALJPLAN... VAD ÄR DET? 

En samfällighet är en förening där alla som äger en fast-
ighet även är delägare i den gemensamma anläggningen. 
Vad som ingår i den gemensamma anläggningen är 
beslutat i ett s.k. anläggningsbeslut av Lantmäteriet. 

Här i Årsta Havsbad äger vi vägarna i området, 
utom Årsta Havsbadsvägen, vi äger mark, badparken, 
skogar, parkeringar och de hus som finns på torget, 
föreningsgården, bryggor mm. Det finns specificerat i 
anläggningsbeslutet som finns på hemsidan.Det finns 
en lag om samfälligheter och även stadgar som vår 
samfällighet tagit fram. 

Det finns också en detaljplan som beslutats av 
Haninge kommun. Detaljplanen för Årsta Havsbad 
består av en plankarta och planbestämmelser. 
Detaljplanen reglerar markanvändning och vad som 
får byggas och på vilket sätt på olika platser inom 
området. Den finns på Haninge kommuns hemsida. 

Gestaltningsprogrammet för Årsta Havsbad är en 
bilaga till detaljplanen. Syftet med gestaltningspro-
grammet är att beskriva Årsta Havsbads karaktär och 
hur den ska bevaras samtidigt som bebyggelsen utveck-
las. Tanken är att programmet ska vara ett stöd för och 
inspirera fastighetsägare som ska söka bygglov. Den är 
till skillnad mot detaljplanen inte rättsligt bindande.

Vår samfällighetsförening består av alla vi fastig-
hetsägare. Vi väljer vid den årliga stämman styrelse 
som har till uppgift att arbeta enligt anläggningsbeslu-
tet, detaljplanen, samfällighetens stadgar och de beslut 
som tas på stämman. Till stämman kan alla fastighets-
ägare skriva motioner i frågor man vill ha beslutade. 
Om det är förslag som strider mot anläggningsbeslu-
tet, mot lagen om samfälligheter eller annan lag eller 
mot stadgarna ska de inte antas.

132 fastighetsägare av 823 deltog på  
2022 års årets stämma med sin röst

Styrelsen har möte en gång per månad i föreningsgår-
den där dagordningen har en fast agenda. 

Referat av mötet återfinns varje månad när proto-
kollet är godkänt på samfälligheten hemsida. Till sty-
relsen finns ett tiotal adjungerade personer som har 
specialkunskaper och intressen av olika frågor som sty-
relsen har ansvar för. 

De som kallas "gubbs" är anställda av samfällighe-
ten att utföra underhåll av vägar, byggnader, mark och 
park mm. 

Som medlem i samfälligheten är vi alla skyldiga 
att betala samfällighetsavgiften och även att hålla oss 
informerade om vad som händer och vilka regler som 
gäller. Det vi i styrelsen gör för samfälligheten rappor-
teras på vår hemsida där kan du teckna dig för att få 
mail när sidan uppdateras. 

Den avgift som du betalar varje år går till det som 
samfälligheten ska ansvara för. Hur de pengarna ska 
användas ska godkännas av stämman. Budgeten kan 
du läsa om i stämmohandlingarna och den finns också 
på vår hemsida.

Din rättighet som medlem innebär också att delta 
med din röst i alla beslut som sker på stämman. Inför 
varje stämma skickas det ut en kallelse och handlingar. 
Där finns de motioner som det ska tas beslut om. Läs 
och fundera på vad du tyckerom de olika förslagen 
och delta med din röst. Det är både en rättighet och en 
skyldighet om vi vill bevara en demokratisk ordning i 
samfälligheten. 

Ingela Dahlin



Skidstahus har 
uppfyllt husdrömmar 

i över 60 år
Nu längtar vi efter att uppfylla dina. Inspireras av 

våra fritidshus särskilt framtagna för Årsta Havsbad. 
Hitta ditt hem på skidstahus.se

Kontakta vår representant
Roger Jällgård, certifierad trähussäljare
070-668 17 11, roger.jallgard@skidstahus.se
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Äntligen är sommaren här!
Efter två somrar där vi, på grund av pandemin, har 
varit tvingade att ställa in många av våra årligen åter-
kommande arrangemang ser vi nu möjligheten att 
återgå till mer normala förhållanden och återigen 
genomföra många av våra uppskattade aktiviteter.

När detta läses har vi redan genomfört 
Valborgsmässofirandet där vi sjöng in våren tillsam-
mans med manskören Birger. Dessutom har vi haft vårt 
årsmöte som genomfördes på dansbanan den 7 maj. 
Styrelsen fram till nästa årsmöte är Annette Sandberg 
som är ordförande, Susanne Tidestrand vice ordfö-
rande, Eva Karlsson kassör samt Stefan Sundblad och 
Per Hållnissa som ledamöter, Kersti Schollin och Eva 
Fritzhow som suppleanter. 

Ambitionen är att sommarens program ska bli 
lika innehållsrikt som det var innan pandemin. 
Vi räknar med att så gott som alla de traditionella 
evenemangen kommer att genomföras. Vi kommer 
även att i år återinföra det så populära ”Årstalotteriet” 
(där Annette Sandberg är lotterigeneral) med alla dess 
fina vinster och ”Årstalotten” kan köpas bland annat 
under midsommarfirandet vid dansbanan. Alla våra 
aktiviteter och eventuella förändringar kan ni finna och 
läsa om på vår hemsida www.ahstugagareforening.se. 
Information kommer även att finnas på vår 
Facebookgrupp samt på anslagstavlorna i området. 

Som vanligt behöver vi ha hjälp vid de större 
arrangemangen varför vi vädjar till frivilliga vuxna att 
höra av sig till Annette Sandberg på: 070-836 63 00 .  
Dessutom har ungdomar som  har fyllt 15 år möjlighet 
att sommarjobba i våra kiosker när vi har dessa öppna 
under aktiviteter och evenemang”.

Midsommar
• På torsdag kväll den 23 juni är alla som vill välkomna 

att ta med sig blommor och klä midsommarstången 
• Midsommarafton kl. 11:00 kommer vi att på tra-

ditionsenligt vis att samlas vid dansbanan varefter 
vi reser midsommarstången och därefter inleder vi 
midsommarfirandet tillsammans med Södertörns 
Folkdanslag

• På midsommaraftonens kväll, mellan 20:00-23:00, 
dansar vi till levande dansmusik från ”PartyCovers”.

Simskolan
Simskolan kommer att genomföras måndag till fre-
dag under hela juli månad och delas upp i två perio-
der med start för period 1 den 4 juli och period 2 har 
sin start den 18 juli. Inskrivning till simskolan sker 

kl. 13:00 på söndag den 26 juni. Simskoleavslutningen 
för båda perioderna blir lördag den 30 juli. Även 
i år är planen att vi dessutom skall arrangera en 
Simborgarafton där alla som vill, ung som gammal, 
kan ta simborgarmärket. 

Årstadagen lördag den 16 juli
• Kl. 09:00 – 13:00 loppis som vanligt vid dansbanan.
• Kl. 18:00 Musikquiz bakom dansbanan ned mot 

stranden

Söndag 17/7
• Kl. 16:00 Dragning på Årstalotteriet vid dansbanan

Motionsgymnastik
Den så uppskattade motionsgymnastiken, som 
genomfördes i olika former under fjolårets sommar, 
kommer att genomföras även i år under veckorna 
27–31. I skrivande stund är dessvärre inte alla detaljer 
klara varför alla intresserade hänvisas till vår hemsida 
www.ahstugagareforening.se alternativt vårt Facebook 
konto eller någon av anslagstavlorna inom området för 
att få mer detaljerad information. 

Övriga aktiviteter
Promenadloppisen kommer i år att läggas som en 
separat aktivitet lördag den 6 augusti. Alla övriga akti-
viteter såsom Årstamaran, kräftskivan, motionsloppet 
på cykel ”Hej Hoj”, tipspromenader, boule och musik-
quiz på stranden finner ni i kalendern här bredvid 
samt på vår hemsida. Ytterligare evenemang kan till-
komma beroende på tillgång till arrangörer och funk-
tionärer varvid dessa i sådana fall kommer att läggas 
in i vår evenemangskalender som finns på vår hemsida 
www.ahstugagareforening.se

Välkomna och Trevlig sommar önskar

Årsta Havsbads Stugägareförening

STYRELSEN 2022
Ordförande Annette Lundhquist Sandberg 
Vice ordförande Susanne Tidestrand
Kassör Eva Karlsson
Ledamot Stefan Sundblad
Ledamot Per Hållnissa
Suppleant Kersti Schollin
Suppleant Eva Fritzhov

Kontaktuppgifter:  Ordförande 0708-366300
Kassör 072-8579897
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JU
NI

23 Torsdag 19:00 Midsommarstången kläs Dansbanan

24 Fredag 11:00-14:00 
20:00-23:00

Midsommarfirande 
Dans till levande musik

Dansbanan 
Dansbanan

25 Lördag
26 Söndag 13:00 Inskrivning till Simskolan Dansbanan
27 Måndag
28 Tisdag
29 Onsdag
30 Torsdag

JU
LI

1 Fredag
2 Lördag
3 Söndag
4 Måndag 09:00-16:00 Simskola Omgång 1 börjar Stora badet
5 Tisdag
6 Onsdag 19:00 Boule Fotbollsplanen
7 Torsdag 19:00 Hej Hoj, cykellopp Torget
8 Fredag
9 Lördag

10 Söndag
11 Måndag
12 Tisdag
13 Onsdag 19:00 Boule Fotbollsplanen
14 Torsdag 19:00 Tipspromenad Torget
15 Fredag

16 Lördag 09:00-13:00 
18:00

Årstadagen: Loppis 
Årstadagen: Musikquiz

Dansbanan 
Stora badet

17 Söndag 16:00 Dragning av Årstalotten Dansbanan
18 Måndag 09:00-16:00 Simskola omgång 2 börjar
19 Tisdag
20 Onsdag 19:00 Boule Fotbollsplanen
21 Torsdag 19:00 Hej Hoj, cykellopp Torget
22 Fredag
23 Lördag 10:00 Årstamaran Fotbollsplanen
24 Söndag
25 Måndag 18:30 Preliminärt Simborgarafton Stora badet
26 Tisdag
27 Onsdag 19:00 Boule Fotbollsplanen
28 Torsdag 19:00 Tipspromenad Torget
29 Fredag
30 Lördag 09:00 Simskoleavslutning
31 Söndag

AU
GU

ST
I

1 Måndag
2 Tisdag
3 Onsdag
4 Torsdag 19:00 Hej Hoj Torget
5 Fredag
6 Lördag Promenadloppis, information kommer i våra forum.
7 Söndag
8 Måndag
9 Tisdag

10 Onsdag
11 Torsdag
12 Fredag
13 Lördag 19:00 Ev. Kräftskiva Dansbanan
14 Söndag

AKTIVITETSKALENDER 2022

SÅ HÄR BLIR 
DU MEDLEM
Föreningen är en ideell sam-
manslutning av främst stugä-
gare i Årsta Havsbad. Ändamålet 
är att bedriva fritidsverksam-
het i enlighet med medlemmar-
nas önskemål samt att främja 
sociala och kulturella ändamål 
i området. Föreningen ansva-
rar också för driften av en årlig 
simskola och märkestagning. 
Medlemsavgiften är 225:-/år.

Så här blir du medlem

Mejla följande information till 
medlem.ahs@gmail.com
• Fastighetsbeteckning
• Namn
• Adress
• Adress i Årsta Havsbad
• Mejl dit faktura ska skickas
• Mobilnummer
• Personnummer (om du önskar 

faktura via Kivra)

Om du önskar pappersfaktura 
kan du lägga en lapp med ovan-
stående information i vårt post-
fack nr 39 vid Torget, Årsta 
Havsbad.

Tack för ditt stöd!
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ÅRETS VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Traditionsenligt anordnade Stugägareföreningen 
Valborgsmässofirande. Arrangemanget lockade ca 300 
besökare som fick sjunga in våren tillsammans med 
manskören Birger. Besökarna köpte lotter, fikade, 

grillade korv, marshmallows och njöt i största allmän-
het av att vi äntligen fick träffas, efter två år av pan-
demirestriktioner, och umgås under trevliga former.
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ÅHKK – STYRELSEN 2022
Ordförande Lisa Holm 072-239 30 28
Kassör Lotta Liljegren
Webmaster Pontus Holm
Sekreterare Jan Holm
Ledamot Kerstin Bäck
Ledamot Gunnar Bäck
För mer info besök vår hemsida konstkultur.wordpress.com 
eller Facebooksida Årsta Havsbads Konst och Kulturförening 
Kontakt: arstakonst@gmail.com

Årsta Havsbads Konst och Kulturförening har som 
målsättning att värna om att Årsta Havsbad skall vara 
en levande bygd året om genom att anordna olika akti-
viteter, kurser, föredrag mm med konst och kultur som 
signum.

Nu är vi igång igen efter tuffa Covid 19.
Nu har ju restriktioner förändrats och många har vac-
cinerat sig, så vi startar upp igen med lite förändringar 
i styrelsen.

Vi har också uppdaterat vår logga med en blå våg 
eftersom vi håller till i Skärgården.

Vi kommer arrangera våra fasta traditionella 
aktiviteter som följer:

VÅRMARKNAD på torget 30/4 på självaste Valborg 
blir det full rulle på torget med hantverk, ätbart, pon-
nyridning mm

HÖSTMARKNAD 3/9 med hantverkare, ätbart, 
färska primörer mm

JULMARKNAD 27/11 på 1;a advent då kommer 
tomten på besök, hantverk och ätbart. Därutöver 
kommer vi anorda diverse kurser och intressanta 
föreläsningar bla från Hembygdsgillet samt Irene 
Kimmanus som skrivit en bok om vår bygd.

Vår mail: arstakonst@gmail.com eller på vår 
Facebooksida:konstkultur.wordpress.com

Vi har ff en låg medlemsavgift på endast 100kr/
år just med tanke att alla som vill ska ha råd att vara 
medlem.

Man kan också vara stödmedlem om du gillar det vi 
gör och tycker det är värdefullt för vår bygd.

Vid intresse att bli medlem/stödmedlem betala in 
100 kr till vårt bankgiro 512-3419 och ange namn, 
e-postadress eller ditt telefonnummer.

Som medlem får du information på vår facebook 
sida samt per mail.

Vi informerar även på anslagstavlor i området,samt 
på vår Facebookgrupp.

Kontakta oss gärna på arstakonst@gmail.com
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Här levs det upp i Årsta Havsbad upp när Årsta 
Havsbads Konst och kulturförening äntrar torget med 
Vårmarknad för första gången.

Sedan snart 10 år tillbaka anordnas det olika evene-
mang som Konstfrossa, Höstmarknad och Julmarknad 
och ett antal andra aktiviteter men som sagt i år var det 
premiär för Vårmarknad.

Torget äntrades av ett antal olika hantverkare och 
konstnärer, det fanns ätbart som strömmingsmackor, 
korv, våfflor och godis.

Två ljuvliga shetlandsponnys charmade många 
barn i en aldrig sinande kö.

Dessutom var Museiestugan öppen och där kunde 
man uppleva vår bygd på 1930- talet.

Det var liv och rörelse på hela torget och folk 
stormtrivdes och vi fick sådan respons från alla håll och 
kanter.

Så tack alla deltagare och besökare som gjorde den 
här dagen så lyckad.

Mvh styrelsen i Årsta Havsbads Konst och Kulturförening
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Välkommen att boka Ert boende på Horsfjärdens Vandrarhem!  
Vi är ett familjeägt Vandrarhem med hög standard som har öppet året 
runt. Här finner Ni extra rummen Ni saknar eller en miniweekend på 
hemmaplan. Är Ni en förening/skolklass osv. och vill träffas under 
samma tak, hör av er så skräddarsyr vi efter Era önskemål.  
Ni hittar oss vid hål 13 på HaningeStrand GK vid Årsta Säteri.

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

· Toa/dusch i korridor
· WiFi

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

· Bastu
· Bra parkeringsmöjligheter
· Golfpaket

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

BASTUBADARSÄLLSKAP

ÅHB – STYRELSEN 2022
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

Vid årsmötet lördagen den 23 april 2022 valdes styrelse enligt följande:

Nu är äntligen BASTUN ÖPPEN som vanligt !!!
Bastuåret 2021 har inte blivit vad vi bastubadare hade 
förväntat oss, bastun har varit stängd fram till den 
2 augusti 2021 det har varit av säkerhetsskäl p.g.a 
Coronapandemin. Men nu är den öppen igen,  
ALLA  ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Följande badtider gäller under  
sommaren-hösten-vintern-våren 2022 – 2023.
2 juni – 1 oktober
Damer torsdag 17.00-18.00
Damer lördag 15.30-17.00
Herrar onsdag/lördag 17.00-18.00

8 oktober – 29 oktober
Damer lördag 14.30-16.00
Herrar lördag 16.00-17.00

12 november – 7 april
12 november Herrar/lördag 13.00-14.00
26 november Herrar/lördag 13.00-14.00
10 dec. (luciabad) Herrar/lördag 13.00-14.00
31 dec. (nyårsbad) Herrar/lördag 13.00-14.00
28 januari Herrar/lördag 13.00-14.00
25 februari Herrar/lördag 13.00-14.00
25 mars Herrar/lördag 13.00-14.00
7 april (Påsk) Damer/långfredag 15.30-17.00
  Herrar/långfredag 17.00-18.00

15 april – 27 maj
Damer lördag 15.30-17.00
Herrar lördag 17.00-18.00

Frågor ang. damernas vinterbad, kontakta Elizabet 
Sjögren. 070-7345448.

Badtiderna finns på anslagstavlorna samt på hemsi-
dan och nere vid bastun.

Alla stugägare i Årsta Havsbad är välkomna som med-
lemmar till en kostnad av 150:- /år. (från 2023. 200:-/
år ). Inbetalning sker till plusgirokonto 601764 – 4. 
Uthyrning (endast till medlemmar) av bastun sköts av 
Elizabet Sjögren 070-7345448. Kostnad 150:- (från 
2023. 200;-)

Medlemskapet gäller naturligtvis för hela familjen. 
Tillfälliga gäster är alltid välkomna att bada tillsam-
mans med medlem.

Väl mött.

Sten Norin

Ordförande.
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BRONSSPONSORER

SILVERSPONSORER

GULDSPONSORER

TACK 
alla våra sponsorer för ert bidrag till vår nya badbrygga

Haninge
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ÅHTK – STYRELSEN 2022
Ordförande Claes Andersson 0708-88 75 79

Kassör Tomas Isberg 070-515 28 43

Vice ordförande Mats Gustafsson 070-161 40 54

Sekreterare Pia Svensson 073-722 82 16

Ledamot Lotta Isberg 0730-73 15 35

Ledamot Stefan Norell 070-997 01 54

Ledamot Anders Rannelid 076-537 66 33

Suppleant Malin Sundblad 070-994 42 24

Suppleant Johan Bartoletti 070-979 09 53

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

SOMMAR · TENNIS · ÅRSTA HAVSBAD = ♥
Medlemsavgift
Medlemsavgiften per år och person är för: 
• Seniorer – 150 kr
• Juniorer (f. 2004 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 100 kr per timme för medlemmar och 
120 kr för icke medlemmar. Ungdomar (t o m 14 år) 
spelar för 50 kr per timme på Plexipavebanan, vardagar 
08 – 16.

Tider bokas via appen Bokamera. Betalning sker 
endast via swish. 

Tennisskola 
Vecka 27 och 28 kommer det arrangeras tennisskola, 
Anmälan kommer att ske via appen Bokamera.

Vi siktar på skola för barn/ungdomar på fm och för 
vuxna på em/kvällen, exakta tider kommer specifice-
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. Det går bra att gå med i klubben samtidigt som 
man anmäler sig till tennisskolan. 

Tävlingar
•  Blixtdubbeln, spelas lördag 2 juli, 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 och i början på augusti. Det 
kommer troligtvis att spelas som ett gruppspel i år 
igen, mer info om detta kommer på anslagstavlan 
och i Facebookgruppen. 

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

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

VI SES PÅ BANORNA I SOMMAR!
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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

HÅLL DIG VÄL INFORMERAD! 
Läs Fastighetsägareföreningens hemsida 

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

Vi ses i Årsta Havsbad! Styrelsen

Årsta Havsbad, ”sommarstaden” vid Hårsfjärden, 
är ett fantastiskt bostadsområde även för 
ÅRETRUNTBOENDE. 

Nästan alla våra fastigheter används året runt. Över 
500 (vuxna) personer var vid årsskiftet skrivna som 
åretruntboende - med 72 företag! Fritidsboende till-
bringar stora delar av sin fritid i sina oftast vinterbo-
nade fritidshus. 

Men våra byggytor måste ökas!
Problemet är att vår tillåtna byggyta är högst 70 kvm 
och ingen källare. Det gör främst barnfamiljer trång-
bodda. Trots detta ökar antalet fastboende årligen. I 
framtiden kommer de flesta fastigheterna vara använda 
åretrunt.

En av anledningarna till begränsningarna är att vårt 
område delvis ligger inom försvarets INFLUENS-
OMRÅDE för Amfibieregementet i Berga. 

Men det är omöjligt för försvaret och kommunen 
att stoppa permanentningen. Det är helt lagligt att 
bosätta sig permanent i Årsta Havsbad - men socialt 
undermåligt att tvinga folk att bo trångt. I Sverige strä-
var vi efter att alla barn ska kunna ha eget rum. 

Influensområdet måste tas bort från Årsta Havsbad 
och byggytorna ökas. 

Det är möjligt att ändra i gällande detaljplan om 
områdets karaktär inte påverkas eller detaljplanen utö-
kas. En utökad boyta eller ändrade takvinklar, gavel-
bredden eller att kunna bygga källare skulle INTE 
påverka karaktären. Anledningen till att permanent-
ningen ökar är att folk trivs. Vi har gärna nuvarande 
trähus kvar MEN med förbättringar.

Ordföranden i Stadsbyggnadsnämnden vill hjälpa 
oss först när den nuvarande planen löper ut om ett 
antal år (8). Oppositionsborgarrådet vill ändra i pla-
nen direkt efter valet vid en valseger. Kommunen kan 
ändra i planen redan nu och med förhandlingar med 
försvaret som kommunerna gjort i Simrishamn och 
Boden skulle detta vara möjligt.

Vi kan leva med försvaret och deras verksamhet – 
men inte i trånga hus!

Viktigt är att våra byggrätter ÄNDRAS och influ-
ensområdet tas bort snarast. Inte om många år. Vår 
fastighetsägareförening kommer att arbeta målmedve-
tet för att uppnå detta.

AKTIVERA DETALJPLANEGRUPPEN!
Vi ska se till att genomdriva ändringar i detaljplan för 
Årsta Havsbad under år 2022. En ny detaljplan kommer 
att behövas om 8 år när den nuvarande löper ut, detta 
behövs for att skapa en fungerande helhet i Årsta Havsbad. 

Kom med i detaljplanegruppen Den är öppen för 
alla som bor i området och vill få en ny detaljplan.

Bli medlem NU i vår förening - för att göra boendet i 
Årsta Havsbad bättre och bättre.
Medlemsavgiften betalas till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. 

Medlemsavgiften för ny medlem är idag 395,00 kr. 
Det enklaste sättet att bli medlem är: Gå in på vår 
hemsida. Klicka på MEDLEMSKAP högst upp. 
Skrolla sedan ned och klicka på länken Villaägarnas 
ABC-region. Då kommer du till ett formulär som du 
kan fylla i. Sedan får du ett inbetalningskort på pos-
ten. Du kan också bli medlem via Villaägarnas hem-
sida – då är 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! 

Genom att bli medlem får du en mängd förmå-
ner: Du får en mängd rabatter, på t ex byggmaterial, 
bilar, vitvaror. Villaägarna har också rådgivning inom 
juridik, bygg, trädgård mm. Som ny medlem får du 
också välkomstcheckar. Du får också en tidning med 
många nyttiga tips fem gånger om året.

Vid årsmötet valdes Sten Nordell till ny ordförande 
och Helena Lepistö till ny kassör efter Ingwar Åhman-
Eklund som varit ordförande och Ragnhild Blomdahl 
kassör i många år. Vi tackar dem för deras goda insat-
ser. De kvarstår dock i styrelsen. 

Ingwar Åhman-Eklund är kvar som ledamot i den 
regionala styrelsen för Villaägarna,

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

PROGRAM FÖR ÅR 2022  
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LÄTTARE ATT FÅ SÄTTA UPP  
SOLCELLER I ÅRSTA HAVSBAD!

Fastighetsägareföreningen 
har arbetat i många år för 
att vi ska få sätta upp solcel-
ler i Årsta Havsbad. Vi har 
sänt skrivelser till Haninge 
kommun och talat med 
dess bygglovsavdelning.

Vill man nu sätta upp 
solceller på sin tomt på 
marken är det helt tillåtet 
om dessa inte är onormalt 
stora.

Vill man nu sätta upp 
solceller på taket på sitt 
hus ska man sända in 
en bild på dem och en 
beskrivning till Haninge 
bygglovsavdelning.

Då får man i regel tillstånd utan att ens behöva 
bygglov. I vissa enstaka fall krävs bygglov, framförallt 

om förfrågan varit 
remitterad till för-
svaret för yttrande. 
Bygglovsavdelningen når 
du på telefon 08-606 8372.

Restriktionerna beror 
på att Årsta Havsbad är 
ett område som dels belas-
tas av kulturellt riksin-
tresse och dels ligger nära 
Berga Amfibieregemente 
och är en del av dess 
influensområde.

Vi är glada att vi 
numera i de allra flesta fall 
får sätta upp solceller på 
våra fastigheter. Det spar 
både pengar och energi!

ÅRSTA HAVSBADS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

Tider för visningarna
Juni
Söndagar kl 12:00 och kl 14:00

1 juli – 7 augusti
Fredag, lördag och söndag  
kl 12:00, 13:00, 14:00 och 15:00

8 – 31 augusti
Lördag och söndag kl 12:00, 13:00, 14:00 och 15:00

Biljettpris för guidad visning: 120 kr per person,  
under 18 år gratis. 

Visningen tar ca 60 minuter.

Välkomna!
Anna Röst

Intendent Årsta slottsmuseum

Kulturmiljö Haninge, Kultur- och fritidsförvaltningen

SOMMARVISNINGAR 
PÅ ÅRSTA SLOTTSMUSEUM 2022

På Årsta slottsmuseum får besökaren upptäcka 
spåren efter 1600-talets adel, höra historierna 
om den världsberömda Fredrika Bremer och 
om äventyraren Gustaf Cedergren som skapade 
ett luxuöst hem på slottet. 
Kanske vågar man sig med upp till den hemlighetsfulla 
slottsvinden!
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Skötselplan
För att underlätta en långsiktig förvaltning av Årsta 
havsbads naturmark beslöt styrelsen för Årsta havsbads 
samfällighet våren 2021 att upprätta en skötselplan 
av naturområden i Årsta Havsbad. Någon tidigare 
skötselplan har ej funnits vilket krävde en stor allmän 
inventeringsinsats. De aktuella grönområdena framgår 
av detaljplanen för Årsta havsbad D220 2013-03-20. 
Dokumentet tillsammans med planbeskrivning och 
gestaltningsprogram utgör grunden för skötselplanen.

Catarina Johansson, ledamot i samfällighetens 
styrelse är doktor i växtbiologi, projektledare och 
författare är ansvarig för rapporten

Rapporten finns på ÅHS hemsida och kommer att 
finnas även i pappersformat i begränsad upplaga.

Brynmiljö - en metod för skogsskötsel i Årsta havsbad
Överallt där den öppna jordbruksmarken möter sko-
gen finns en mer eller mindre tydlig gräns, ett bryn. 
Detta utgör med sina buskar och träd en livsmiljö för 
allehanda djur och växter. Solbelysta bryn med blom-
mande träd, buskar och örter är viktiga för insekter då 
de bidrar med sin pollinering och det biologiska växt-
skyddet för grödan på åkern. Bryn skyddar också intil-
liggande skog från vind och nya plantor från frost. 
Detta ger förutom ett skydd för viltet också ett vackert 
inslag i landskapsbilden med höga upplevelsevärden.

Mål: Skogssällskapet har föreslagit brynmiljön som 
en bra modell även när det gäller skogens möte med 

småskalig bebyggelse. Metoden skulle vara möjlig i 
Årsta Havsbad där många önskar solbelysta tomter, se 
bild nedan.

Åtgärd: Omvandla tvära skogskanter till variations-
rika bryn. Det kan göras på olika sätt men går i stort 
ut på att låta lövträd och buskar föryngras i sin egen 
takt och planteras vid behov. Vid avverkning i bakom-
liggande skog sparas blommande buskar och bärande 
träd. Ensartade skogsbestånd nära jordbruksmark eller 
bebyggelse kan behöva gallras kraftigt, i så fall sparas 
de träd som är stormfasta. På så sätt gynnas uppkom-
sten av träd och buskar till ett framtida bryn.
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Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Den här säsongen är vår 
förhoppning att pande-
min äntligen ska släppa 
sitt grepp och att vi slipper 
uppleva fler perioder med 
restriktioner som tvingar 
oss att begränsa verksamhe-
ten. Vi har åtminstone pla-
nerat för det, som ni nog 
upptäcker när ni studerar 
årets program nedan.

LÄGRE MEDLEMSAVGIFT
Efter att Trädgårds-
sällskapet, enligt beslut 

taget på årsmötet 2021, lämnat Riksförbundet Svensk 
Trädgård betalar du bara medlemsavgiften till vår för-
ening. Den är 100 kr för kommande säsong och 20 
kr för familjemedlem. Betala till plusgiro 36 93 72-8 
och ange namn och mailadress (den som fortsatt vill 
ha tillgång till medlemstidningen Hemträdgården 
och Riksförbundets övriga förmåner kan gå med som 
enskild medlem i Riksförbundet).

RENOVERA DAMMEN 
I badparken ovanför stora badet ligger en damm som 
en gång tillhörde hotellet. Den är idag igenväxt och i 
dåligt skick. Styrelsen utreder vilka förutsättningar det 
finns att renovera och återställa den. Vi tycker det vore 
ett trevligt inslag i badparken om det fanns en damm 
med vattenväxter, kanske omgärdad med en gångstig 
och med ett par bänkar placerade intill. Utredningen 
fortskrider och projektet startar med ett planerings-
möte i juni. 

NY INRIKNING
Till skillnad från föregående år är ambitionen i år att 
anordna aktiviteter inte bara under sommaren. En 
annan förändring är att försöka skapa aktiviteter som 
kan attrahera inte bara vuxna utan hela familjen. Ett 
exempel på det är den aktivitet som ägde rum redan 
den 5 mars i föreningsgården där vi sådde frön i krukor 
och sålådor. I programmet finns ytterligare exempel på 
sådana aktiviteter. 

VEM HAR FLEST SOLROSOR OCH DEN HÖGSTA 
SOLROSEN I SIN TRÄDGÅRD?
Vi utlyser en tävling i Årsta Havsbad för att inspi-
rera till odling och dessutom förgylla våra trädgårdar. 
Solrosor är vackra och deras frön och pollen gillas av 

fåglar och insekter. Vinnaren i varje kategori, ”flest” 
och ”högst” vinner fina priser, första, andra och tredje 
plats. Priserna delas ut i samband med höstmark-
naden. Om ni vill vara med, kontakta antingen Ulf 
Hölke eller Birger Sjögren i styrelsen.

Solrosor kan bli mycket höga, 2002 uppmättes en 
solros på Färingsö utanför Stockholm till 5,25 meter.

 
PROGRAMMET ÅR 2022
❀ Söndagen den 8 maj kl. 12-15 hemma hos Stefan 
Ärlemalm. Växtbytardag. Som tidigare år arrangerar 
Stefan en växtbytardag hemma i sin trädgård, Årsta 
Havsbadsvägen 56.
❀ Lördagen den 21 maj kl. 14 vid museistugan, tor-
get. Plantering i pallkragar. Familjeaktivitet för vuxna 
och barn. Vi planterar/sår i pallkragar, en för grönsaker 
och en för blommor. Tag gärna med egna fröer eller 
plantor.
❀ Lördagen den 28 maj kl. 14 vid museistugan (eller 
vid dåligt väder på föreningsgården). Vi snickrar fågel-
holkar. En aktivitet för barn och vuxna. Fåglar och 
fladdermöss liksom insekter behöver alla någonstans 
att bo. Föreningen skaffar in material för bygge av hol-
kar och håller med verktyg. Deltagare får betala ett 
självkostnadspris.
❀ Onsdagen den 1 juni kl. 07:00, fågelskådning 
under ledning av Paulo Bartoletto. Utgångspunkt för 
vandringen är föreningslokalen (gamla konsumbuti-
ken) i Karlslund.  Vi vandrar i Årsta Havsbad med när-
maste omnejd. Oömma skor och klädsel efter väder-
lek. Ta gärna med något att dricka och lättare förtäring 
som till exempel fika. Efter att vi lyssnat efter fåglar ett 
tag kan det vara skönt med en paus för att fika tillsam-
mans. En kikare kan vara bra att ta med sig.
❀ Fredagen den 17 juni. Planeringsmöte för renove-
ringen av den gamla dammen på den före detta hotell-
tomten. Vi träffas då vid dammen kl. 17.00
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STYRELSEN 2022
Ulf Hölke ordförande 076 164 65 40

Ingwar Åhman-Eklund vice ordförande 073 424 69 30

Ragnhild Blomdahl kassör 073 428 02 42

Berit Ärlemalm ledamot 073 569 40 01

Gunilla Johansson ledamot 070 759 95 14

Birger Sjögren suppleant 073 982 05 28

❀ Lördagen den 9 juli kl. 11.00 - Fjärilsvandring 
med utgångspunkt från Museistugan vid Torget i Årsta 
Havsbad med Martin Olofsson från Huddinge som 
tidigare forskat om fjärilar. (Reservdag vid regnväder är 
söndagen den 10 juli kl. 11.00. Fjärilar kräver vackert 
väder för att flyga.)
❀ Lördagen den 20 augusti kl.14. Årsmöte i 
Karlslunds föreningslokal. 
❀ Lördagen den 3 september. Vi deltar i Konst& 
Kulturföreningens höstmarknad och försäljning av 
egenproducerade grönsaker.
❀ Lördagen den 10 september kl. 14 vid Årsta 
Havsbadsvägen 85 B. Trädbeskärning under ledning 
av Lars Samuelsson.
❀ Lördagen den 15 oktober kl. 14 i föreningslokalen 
vid Karlslund. Syrning av grönsaker. Ulf och Berit lär 
oss syra grönsaker. 
❀ Lördagen den 26 november. Julpyssel. 
Vi gör adventsprydnader från naturmaterial i 
föreningsgården.
❀ December. Vi deltar i julmarknaden vid torget.

INFORMATION OCH KONTAKT MED STYRELSEN
Förutom att informera och kalla till våra aktivite-
ter på områdets anslagstavlor har information läm-
nats på vår hemsida http://www.arstahavsbad.info/
tsk/. Information har också lämnats på facebooksidan, 
”Årsta Havsbads Trädgårdssällskap”. Kontakt med sty-
relsen medlemmar kan tas via telefon, e-post (se sty-
relseinfo hemsidan), kontaktformuläret på hemsidan 
eller via vår Facebookgrupp.
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Hårsfjärdens BåtsällskapHårsfjärdens Båtsällskap
KÄRA MEDLEMMAR OCH ALLA ANDRA
Ohoj, flytetygsinnehavare, kultursponsorer och gran-
nar. Säsongen har återigen. I år är ambitionen att ta tag 
i register, administration och annat som berör båtplat-
ser. Ändå är det lite lurigt att få in ändrade e-postadres-
ser, telefonnummer, utflyttningar och lite sådant, och 
veta vem som ska ha kvar sin båtplats eller inte. Lite för 
att det kanske inte är det första man tänker på och lite 
för att för det mesta är det ingen ändring mellan åren 
och lite andra grejer.

ÅRSMÖTET
Årsmötet fortlöpte 27/3 utan både handgemäng och 
gräl, precis som vanligt. 

Roger och Reidar har klivit av styrelsen. Reidar är 
kvar som bryggtillsyningsman för Vår bostads brygga 
och Utövägen. Den här gången var det stök (från vår 
sida) med viktiglappen inför att den skulle in. Och 
helt ärligt så är det rätt mycket stök med den på alla 
möjliga vis. Vi tänker se över förfarandet under året. 
Protokollet från årsmötet finns på hemsidan eller kan 
beställas i pdf-form från info@harsfjarden.net.

De prishöjningar vi flaggat för slog till i år. Men nu 
går kassan år rätt håll så att vi kan underhålla och byta 
ut och det är ju bra. För den som vill veta mer så finns 
en jättebra redovisning av läget i kallelsen till årsmötet.

Ny ordförande och ny hamnkapten, sen listan 
nedan.

BRYGGORNA
Det är lite meck med bryggorna och kringutrustning. 
Båtstigens stora brygga är fortfarande under utredning 
och Vår bostads vägs brygga har bytt vajer efter förra 
årets vajerbrott. Vågbrytaren vid Karslund måste flyt-
tas tillbaks och lite grejer. Och så de vanliga diskussio-
nerna om y-bommar. Varje brygga har sin charm.

Angående y-bommar: Kolla gärna att flytkropparna 
sitter ordentligt och att inget ser böjt eller snett ut, och 
hör av er till bryggansvarig om något känns fel. Ha 
gärna för vana att kolla att bultar och sprintar sitter i. 
Det är ett utsatt läge när Hårsfjärden trycker på. 

FÖRTÖJNINGAR
Se till att ha fräscha förtöjningar och byt ut slitna delar 
för dig och din båtgranne. Tänk på att soppapriset har 
gått upp och förtöjningarna blir därmed en mindre del 
av löpande kostnad, så passa på att köpa nya ;)

Särskilt för Vår bostads vägs brygga kan det vara 
lite stökigt för en del och förtöjningar kan vara borta. 
Förhoppningsvis kommer det inte som en överrask-
ning efter allt tjat från oss om det. Vi fick ta ner allt på 
ena sidan under vajerbyte och försökte få allt som såg 
bra ut att hamna i en hög för upphämtning.

Generellt gäller enigt ordningsreglerna att förtöj-
ningarna ska tas ned av ägaren på hösten och sättas 
upp av ägaren på våren. 
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BÅTVAKT 2022
OBS! Vaktrummet med vaktlistor är flyttat till expedi-
tionen vid torget. Koden har du gått i vaktinstruktio-
nen som kommer med kallelsen. 

Du som inte själv har skrivit upp dig till vaktpass 
under våren får under maj månad en skriftlig kal-
lelse till två vaktpass utsedda av styrelsen. Du förvän-
tas att gå dessa pass enligt de instruktioner som finns 
medsända i kallelsen och lämna en skriftlig rapport i 
klubbhuset efteråt. Om du har några frågor gällande 
båtvakten är du välkommen att höra av dig till vakt-
chefen Johan Bågander vakt@harsfjarden.net eller till 
072-249 08 14. 

FARLIGA BOTTENFÄRGET
Har du en båt från 1995 eller tidigare är det definitivt 
läge att kolla upp XRF och åtgärda vad testet kommer 
fram till. Bottenfärgerna från förr med TBT och bly är 

jättegiftiga, dåliga för havet och även för dig och din 
granne om du slipar båten på tomten. De läcker dess-
utom igenom annan färg. Det är inte tillåtet att slipa 
eller tvätta båten på samfälld mark.

Även när det kommer till metallbaserade färger 
(koppar, zink bly) så finns det gränsvärden som ska 
hållas. 

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. Och vad du än gör så torrslipa 
inte båten på tomten. Det är giftigt för allt och alla, 
inkl grannen. Allt slipdamm ska samlas upp och läm-
nas in på miljöstation.

BÅTVAGN
Båtvagnen klarar 500 kg. Kontaktinfo finns på hemsi-
dan och du vill hyra. 

STYRELSEN 2022
Tille Tilemachos ordförande 070-349 28 08 tille@harsfjarden.net
Tomas Isberg kassör 070-515 2843 isberg@harsfjarden.net
Johan Bågander vaktchef 072-249 08 14 vakt@harsfjarden.net
Loffa Boman Det mesta 070-550 29 67 boman@harsfjarden.net
Erik Gunnheden sekreterare och informationsansvarig 070-358 92 56 gunnheden@harsfjarden.net
Patrik Blomquist Hamnkapten, båtplatser & medlemmar. 070-839 24 14 patrik@harsfjarden.net
Leif Söderberg samordnare bryggtillsyningsmän,  

materialansvarig 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
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Ibland händer det att någon i styrelsen har 
med sig hembakat till mötet. Denna gång fick 
vi en kaka som för första gången resulterade i 
tystnad...

En kladdkaka med DET!
...här kommer receptet från Monica Thestrup

Kladdkaka med smörkola och 
flingsalt
150g smör
2 ägg
2,5 dl strösocker
1 tsk vaniljpulver
1 tsk bakpulver
1 msk kallt starkt kaffe
1.5 dl vetemjöl
3 msk kakao
smör till formen

Kolasmet
1.5 dl grädde 
1.5 dl rörsocker
2 msk mörk sirap
100g mörk choklad 70% kakao
75 g rumsvarmt smör
flingsalt

Gör så här
Sätt ugnen på 175 gr
Smörj en form, 24 cm i diame-
ter med löstagbar kant
Smält smöret och låt svalna
Vispa ägg och socker pösigt och 
tillsätt vaniljpulver, bakpulver 
och kaffe. 
Sikta i mjöl och kakao. Rör i 
det smälta smöret- 
Häll smeten i formen
Grädda i ca 20-25 minuter i 
mitten av ugnen.
Låt svalna i formen.

KLADDKAKA  
MED SMÖRKOLA OCH FLINGSALT

Kolasmeten
Blanda grädde, socker och sirap i en kastrull och låt 
koka ihop i ca 10 minuter
Bryt chokladen i bitar och blanda ner den i smeten och 
koka några minuter till en blank smet.
Ta kastrullen från värmen och rör ner smöret.
Låt smeten svalna.

NU är det dags att bre på kolakrämen på kakan och 
strö på lite flingsalt.
Försök vänta lite så den sätter sig....
Dela kakan i munsbitar, eller som det ändå blir, i större 
bitar för den är så god!
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FÖRENINGEN
BEVARA SOMMARSTADEN ÅRSTA HAVSBAD

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande Karin Marcus 070 776 07 17

Sekreterare Carsten Palmaer 073 340 19 58

Kassör Kjell Johansson 070 543 82 48

Ledamot Salan Ahlgren 072 316 61 96

Ledamot Lars-Otto Frick 076 276 97 25

Ledamot Peter Mårtensson 070 773 02 29

Suppleant Lars Söderström 073 326 73 83

Suppleant Catarina Johansson 070 612 44 45

bevarasommarstadenarstahavsbad.se

Snart kommer sommaren. Årstiderna växlar fortfa-
rande, men klimatet ändras. Coronahotet har lugnat 
ner sig, men andra hot har kommit i stället. Det är 
bara att önska sig och hoppas på en fin sommar i Årsta 
Havsbad.

Årsmöte
Årsmöte för ”Bevara sommarstaden Årsta Havsbad” 
söndag 31/7 2022 kl 15 i Föreningsgården i badpar-
ken. Vi kommer att sätta upp kallelse på anslagstavlor 
och maila till våra medlemmar.

Hjärtligt välkomna, såväl gamla medlemmar som nya!

Vi kommer att delta på Årstadagen lördag 16/7. Om 
den inte blir av, finns vi vid torget 16/7 i alla fall, kl 
11-13. Även lördag 23/7 kl 11-13 finns vi vid torget då 
vi informerar och svarar på frågor om varför det är vik-
tigt att bevara naturen och kulturen i Årsta Havsbad. 
Läs gärna på Haninge kommuns hemsida om kultur-
miljöer. Haninge kommun håller på och gör en inven-
tering av Årsta Havsbad ur kulturmiljösynvinkel. 

Vad tycker Berga om solceller?
Frågan är befogad eftersom det av reportage i media 
har framgått att i annan del av landet, nämligen 
Falsterbo, har ett antal villaägare fått sina beviljade 
bygglov för solceller på taket upphävda av regeringen 
efter att Försvarsmakten överklagat. Skälet lär vara att 
militären befarar störningar i sina signalsystem.

Inom Årsta Havsbad har vi en detaljplan som 
bland annat föreskriver vilka takmaterial som är 
tillåtna, dit hör inte solcellspaneler. Men den enskilde 
har naturligtvis möjlighet att få frågan prövad i en 
bygglovsansökan. Genom att Årsta Havsbad ligger 
inom närzon till försvarsanläggning är det möjligt 
att en liknande situation som den i Falsterbo även 
råder hos oss. För att undvika framtida problem 

för den som går i solcellstankar, med i värsta 
fall rivningsföreläggande, har föreningen ställt 
ovanstående fråga till Haninge garnison på Berga. Vi 
hoppas på ett klargörande svar.

Viktigt på hemsidan
Det finns två dokument som är särskilt viktiga för 
föreningen och dess medlemmar – Detaljplanen för 
Årsta havsbad och Gestaltningsprogrammet. De skyd-
dar området från att omvandlas till att bli något helt 
annat, men inspirerar också den som vill bygga om 
eller bygga nytt i samklang med vår fina sommarstad. 

Du hittar båda på vår hemsida: 
bevarasommarstadenarstahavsbad.se 

Håll till godo!

VI VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR!
Kontakta Kjell Johansson kjelljo@telia.com eller  
Karin Marcus karmar@telia.com

Vi önskar er alla en fin sommar i Årsta Havsbad.
Styrelsen för ”Bevara sommarstaden Årsta Havsbad”

Karin Marcus, ordförande



Vid havet, i skogen 
eller någon helt 

annanstans?
Vi hjälper dig bygga ditt fritidshus. Välj bland våra 

olika modeller särskilt framtagna för Årsta Havsbad. 
Hitta ditt hem på skidstahus.se 

Kontakta vår representant
Roger Jällgård, certifierad trähussäljare
070-668 17 11, roger.jallgard@skidstahus.se



KUNDNUMMER 20617964 
NAMN NAMNSSON
GATVÄGEN 12
123 45 STADEN

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

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

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

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

Ansvarsområde Namn Befattning Telefon E-post
Huvudansvarig för verksamheten Stadgar,  
underhållsplan och byggnader

Ingela Dahlin Ordförande 0760- 98 74 46 ingela.dahlin@arsta-havsbad.se

Ekonomiansvarig, hyres- och anställningsavtal,  
försäkringar, juridiska frågor

Ragnhild Blomdahl Kassör 073-428 02 42 ragnhild.blomdahl@arsta-havsbad.se

Protokoll etc, Info på anslagstavlor, kontaktperson mot SRV och LM Britt-Marie Bengtsson Sekreterare 070-299 24 52 britt-marie.bengtsson@arsta-havsbad.se
Huvudansvarig för digitalisering, Vice sekreterare Siv Karlsson Vice ordförande 070-346 19 48 siv.karlsson@arsta-havsbad.se
Mark, park och torg Ingeman Bengtsson Ledamot 070-299 26 10 ingeman.bengtsson@arsta-havsbad.se
Bryggor och stränder, Anslagstavlor stränder Björn Neubeck Ledamot 076-100 90 29 bjorn.neubeck@arsta-havsbad.se
Elanläggningar Stefan Olsson Ledamot 070-650 34 63 stefan.olsson@arsta-havsbad.se
Vägar, snöröjning och trappor Mats Valleryd Suppleant 070-871 23 42 mats.valleryd@arsta-havsbad.se
Trafik och parkering, anslagstavlor parkering Ola Ramqvist Suppleant 070-464 05 91 ola.ramqvist@arsta-havsbad.se
Dagvatten och diken Stig Forsberg Suppleant 070-576 38 80 stig.forsberg@arsta-havsbad.se

BLI FÖRST MED ATT FÅ 
VETA SENASTE NYTT!

På hemsidan www.arsta-havsbad.se
I högra hörnet ser du en liten 

postgubbe Klicka där och anmäl dig 
för att få automatiska mail om vad 

som händer i samfälligheten.
Styrelsen uppdaterar sidan frekvent.

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

ADRESS
ÄNDRING
NY ÄGARE
BYTT NAMN

Ereko AB
Agneta Ericson

Högbergsgatan 36

116 20 Stockholm

076-009 69 45

agneta@ereko.se


