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Årsta Havsbads Fastighetsägareförening 
GÅ MED I VÅR DETALJPLANEGRUPP DU OCKSÅ! 

 

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET TILL NÄSTA ÅR! 
Coronan har gjort att vi har fått senarelägga vårt års- 
möte till efter årsskiftet. Håll utkik på våra anslags- 
tavlor .Vi kallar som vanligt via affischer, hemsidan 
och vår grupp på facebook Vi kommer att ha denna 
stämma i vinter och nästa års stämma redan i april om 
epidemin klingar av. 

I sommar har vår mötesverksamhet stått still. Vilket 
var dåligt socialt men hjälpte oss ekonomiskt efter 
ett dyrt jubileumsår 2019. Vi har återigen en stabil 
ekonomi. 

Styrelsen arbetar ideellt och i istället för arvoden 
avtackas vi med en årlig lunch/middag. 

Detaljplanegruppen 
Kommer att sätta fart igen så snart smittoläget är 
under kontroll. Vi hann dock sända iväg två skrivel- 
ser till Haninge kommun, dels om att vi hemstäl- ler 
om att få sätta upp solceller på våra fastigheter, dels om 
att vi vill ha kommunens hjälp med att få 

Amfibieregementet att gå med på att detaljplanen 
jus- teras så vi kan få större byggrätter. 

 

Det bor nu mer än 500 personer permanent i vårt 
område. Och de bor trångt idag. 

Både i Österlen och i Boden har försvaret 
godkänt större byggrätter i områden liknande vårt. 

De nya byggplanerna norr om Årsta Havsbad i sko- 
gen i Stymningevik och kring Årsta Slott är fortfarande 
aktuella men kommer att ta mycket längre tid att för- 
verkliga. En grön kil ska finnas mellan områdena. 

Hör av dig till oss om du vill komma 
med i detaljplanegruppen. 

Kontakter se nedan. 

Vi är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund 
Detta ger oss stabilare administration och medlems- ser- 
vice och ger oss större styrka när frågor drivs gemen- 
samt. Vår ordförande deltar lokalt i Haninge/Tyresös 
styrelsear- bete. Det är turbulent i Villaägarna sedan vår 
styrelse på riks av ekonomiska skäl beslöt att lägga ner 
regionalkon- toren. Något som kan komma att över- 
prövas. Men det påverkar inte vår verksamhet i Årsta 
Havsbad. 

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

Vänthallen vid Utöbryggan 
Den nya vänthallen vid Utöbryggan (Årsta Brygga) 
har blivit försenad eftersom den ansågs för dyr. Därför 
har man tagit fram en mindre och billigare variant som 
bara är en ren vänthall. De nya enklare varianten skall 
byggas upp nere på betongbryggan intill stödmuren 
där containern stått. Men detta kan göras först år 2022 
uppger Trafikverket som äger bryggan. 

Så kontaktar du oss 
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening, 2447 Torget, 
137 97 Årsta Havsbad är vår postadress. Vår e-post är 
till styrelsen: styrelsen@arstahavsbad.org och till vår 
ordförande Ingwar Åhman-Eklund: ingwar@arsta- 
havsbad.org. Besök gärna vår hemsida 
www.arstahavs- bad.org för aktuell information om 
styrelsens sam- mansättning 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 syn- punkter. En snabb väg till 
tydlig kontakt! 

Bli medlem NU i vår förening - för att göra boendet i 
Årsta Havsbad bättre och bättre. 
Betala din medlemsavgift till Villaägarnas 
Riksförbunds plusgiro: 4334165-0. Det är viktigt att 
du anger kod 1330 och att du lämnar namn, mail, 
telefon och fullständig adress. OBS! Om du inte anger 
koden kan man inte se att pengarna avser medlemskap 
till just vår förening! Medlemsavgiften för ny medlem 
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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 for- mulär som du kan fylla i. 
Sedan får du ett inbetal- ningskort på posten. 

GENOM ATT BLI MEDLEM FÅR DU 
MÅNGA RABATTER. För närvarande bland 
många andra 15 % rabatt på bilbesiktning hos OPUS. 
Och en tidning med nyttiga tips fem gånger om året. 

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. 

ÅRSTA HAVSBADS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING – Styrelsen 

 

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 
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