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Ordföranden har ordet…
Jag har under mina år som ordförande i Kust- & Skärgårdsföreningen haft tillfälle att besöka en
rad öar, inte bara i Sverige utan även i Europa..

B

esöken på öar ute i
Europa beror på att jag
är med i Styrelsen i Skärgårdarnas Riksförbund. Nu i september besökte vi Orkneyöarna. En annorlunda upplevelse av stora mått. Landskapet var
gröna betesfält, med något hus här och där och massor av
betande djur, kor och får. Vi besökte bl.a. en mindre ö med
300 invånare men 3000 djur. 10 djur per invånare.

I vår egen förening..
Nu i början på Oktober genomförde vi vårt andra seminarium med titeln ”Skit i Skärgården”. 35 personer deltog,
något färre än tillfället för 7 år sedan. Det vankas nya regler
för Avloppsfrågorna. Förslaget ligger på regeringens bord,
men beslutet lär dröja. Nu är alla partier så fokuserade på

All el kom från förnybara källor
Genom vindkraften i första hand är all el förnybar. Några
tidvattenkraftverk var också igång och levererade c:a 7% av
energin. Man hade stora mål framför sig. Elbilar och elbussar rullade redan på vägarna och målen var att även färjor
och båtar i framtiden skall drivas av annat bränsle än diesel
och bensin.
Problemet är lagringen av elen. Många hushåll har egna
vindkraftverk som man i första hand laddar sin elbil med.
Man hade på försök att omvandla elen från tidvattenverken
till vätgas. En ö använde en del av sin överskottsel till att
driva skolan värmeanläggning med vätgas. På ön Shapinsay
hade man en elbil
stående vid färjläget. Den hade man
inköpt för pengar
som vindkraftverket i öföreningens
ägo levererade. Här
kunde läkare, tandläkare som besökte
ön boka, och slapp
ta med sina bilar på
färjan.

Från seminariet ”Skit i Skärgården” i SMS-lokalen. Bygg &
miljö, Bo Liw och Tobbas Skärgårdsservice var gäster
valet att något beslut knappast kommer föränn 2019
Stora investeringar
Under året har vi genomfört en rad nya investeringar på
fiskarmuseet. Hela huset är ommålat med hjälp av personal
på Resurscentrum. Vi har införskaffat rastbord som kommer
att användas under Österdagarna. Vi har nu plats för 36
sittande vid bord. Dessutom har vi försett scenen med ett
segeltak, så att artister och instrument är skyddade mot
regn.
Lennart A

OMSLAGSBILD
Fakta om fyren hämtade från Svenska Fyrsällskapets lexikon:

”1950 anlades fyrplatsen.
Nuvarande utseende: Vitt 6 m högt fyrtorn med svart bälte.
AGA-ljus med lins av 4:e ordningen.
I dag har fyren elektriskt ljus från solpanel och batteri.
Nuvarande karaktär: Fl(4) WRG 12s 7,6M. Lyshöjd 13,7 m.”
FOTO: Hans Fryklund
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Lennart Andersson - miljökämpe som får saker att hända.
Av Curt Risell

För tio år sedan var Lennart Anderssons namn på mångas läppar, när han som projektledare lyckades med konststycket att restaurera Svartsundsrännan.
Många är vi också som under rubriken ”ordföranden har ordet”, läst hans funderingar, synpunkter och upplevelser i Skärgårdsföreningens medlemsblad Bränningen. I tidningen för Skärgårdarnas Riksförbund, Vi skärgårdsbor, är han likaså en flitig och
uppskattad medarbetare som i Arbetsgruppen för Miljö och Energi, inom förbundet, skriver om energi- och miljöfrågor.
Många Söderhamnare har också genom åren stött på honom på Fiskaremuseet på Öster, som drivs av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening, eller på Österdagarna där 100-tals besökare gått backe upp och backe ner för att ta del av Fiskarstans historia.

V

em är han då - den lågmälde pensionären som får saker
att hända?

Sedan 2004 bor Lennart och hans hustru i Söderhamn, närmare barnen, som flyttade söderut och till sommarvistet på
Stålnäs. När vi flyttade funderade jag över vad jag skulle
göra som pensionär. Något med miljö låg nära till hands. Det
blev miljökurser på Stålnäs.

Tvivels utan är hans stora intresse energi- och miljöfrågor.
Det kan man se redan när man närmar sig hans hem i fjärde
kurvan in på Humlavägen. I söderläge framför huset står en
länga solcellspaneler som ger cirka 5000 kW/år, vilket motsvarar hälften av hans egen årsförbrukning.

-Men snart blev jag invald i en kommitté i Kust och Skärgårdsföreningen som skulle undersöka möjligheterna att
restaurera Svartsundsrännan.

Han har hållit miljökurser på hemmaplan och själv åkt land
och rike kring och tittat på alternativa miljö- och energilösningar, främst i Östersjöregionen. Tidigare i höst besökte han
Orkneyöarna på uppdrag av Skärgårdarnas Riksförbund och
studerade våg- och tidvattenkraft.

Med 25 000 kr till en förstudie startade arbetet med Lennart
som den drivande kraften. På kammaren författade han en
miljökonsekvensbeskrivning till Miljödomstolen med hjälp av
en förlaga från ett annat projekt han hittade på nätet.

Hans intresse för skärgården kan möjligen spåras till hans
uppväxt i Härnösand där han redan som 17-åring tog värvning
i Kustartilleriet KA 5.

- Utan hjälp av utbildningsföretaget STUCAB hade projektet
inte varit möjligt att genomföra.
År 2007 invigdes den restaurerade rännan, som därmed firar
10-årsjubileum i år.

- Det var i samband med en orienteringstävling, som jag
träffade en militär, som föreslog att jag skulle ta värvning.
”Då kan du träna på arbetstid”, sade han.
Den militära karriären var inte enbart till
förlagd till Norrlandskusten. Under ett
år tjänstgjorde han i den svenska FNkontingenten i Gaza och i Kongo. På den
Afrikanska förläggningen mötte han
FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld på besök 1961. Dagen efter sköts
Hammarskölds plan ner och samtlig
omkom.
Väl hemkommen träffade han, också av
en slump, skidåkaren David Johansson
från Delsbo, som kommit in på Bosöns
Idrottsfolkhögskola.

- Det var en ettårig utbildning till idrottslärare. Hals över huvudet beslöt jag tillsamman med min hustru att jag skulle
söka. Den sista dagen för ansökan landade mitt expressbrev på folkhögskolan,
Lennart Andersson framför sina solpaneler hemma i Flåta.
FOTO: Curt Risell
som hälsade mig välkommen. På min
-Men nyttja dess skatter försiktigt
frus lön och den sålda bilen klarade vi internatavgiften på 800 För Lennart fortsätter
föreningsarbetet oförtrutet liksom
kr i månaden.
engagemanget för
Med
miljövarsamhet
och energifrågor.
exploatera
Vid ett tankningsstopp i den lilla tätorten Mörsil i Åre kommun, med cirka 800 invånare och på senare tid ett omtalat
kretsloppshus, sträckte Lennart på benen. På sin promenad
passerade han skolan där han senare sökte och fick en tjänst
som idrottslärare, en tjänst han innehade många år.

naturen
är viktigt i veckan på gymDäremellan görAtt
hanfölja
ett par
tre träningspass
met och vid Tänk
pingisbordet
i Söderhamns
Pensionärers
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ta mera
/sc
Motionsförening.
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Lydia Rämminge
Av Inger Rehn

Lydia Rämminge bodde i ”Den lilla röda stugan vid Kockums”, en liten idyll i östra änden av Köpmangatan där Kockums industri låg.
Eller ”Planteringen 3”, där växte Lydia upp i huset som föräldrarna ägde. Åren 1930-1950 hade hon lämnat Söderhamn och var
bland annat restaurangmusiker på Dambergs i Stockholm. När hon återkom till Söderhamn fortsatte hon musicerandet och undervisade även på stadens musikskola.
1972 berättade tant Lydia för mig, Inger Rehn, dessa minnen från sin barndoms Söderhamn. Hon berättade om livet vid ån, om hus
och människor där nere.

S

å hade vi ån! Där hände det mycket
både sommar och vinter, till vår förnöjelse. Det började redan tidigt på våren,
då alla passagerarbåtar låg här nere i en
lång rad var och en på sin slip i väntan på
att bli iordningställda för sommaren. Vi
barn följde detta arbete med reparationer
och målning med största iver dag för dag.
Lydia Rämminge
Och lika ivriga var väl alla skärgårdsbor.
1895-1976
Båtarna utgjorde ju deras enda trafikmedel under sommaren, om de inte ville ta till apostlahästarna
eller kosta på sig hästskjuts. Några bussar eller bilar fanns det
inte då. Det var spännande att se hur båtarna putsades och
målades både innan och utan.

båtar, belägen
nedanför järnbron.

Hamnbron
fanns inte då.
Ville man komma över ån
mitt för stationDen lilla röda stugan…
FOTO: Sture Claesson
en, fick man
kosta på sig två öre för en roddtur. Den som rodde i min tidiga
barndom var en kvinna. Vi kallade henne ”Roddar-Anna”. Då
visste alla vem man menade.
Mellan åkturerna fick hon disponera en liten stuga, liknande en
lekstuga, placerad på kajen på norra sidan av ån. Där inne
fanns en spis, där hon kund koka kaffe och värma sin mat. En
soffa stod vid ena väggen framför fönstret, som
hade så rena stärkta gardiner. Ofta hörde man
henne spela gitarr i pausen och hon var heller inte
ovillig att lära ut sin konst på detta instrument till
intresserade barn. Hennes arbetsdag varade från
arla till särla och så höll hon ut till ån åter blev isbelagd, så att landgångar kunde läggas ut. Nu är
Roddar-Anna borta sedan många år och lika så det
lilla rara huset.

När dagen randades då ån låg isfri, skedde sjösättningen. Vid

Hamnbron finns där nu och en idyll som så många
andra har gått i graven. Ja, så var det klart för passagerarbåtarna att börja sina turer att regelbundet
avgå från Järnbron varje hel– och halvtimme hela
dagen. Avgång tillkännagavs medelst pinglande i
Skärgårdsbåten, ångslupen Blenda glider av slipen mitt emot Faxeholmen. Ett nöje
en klocka, första, andra och tredje gången. Vi
för barn och vuxna att beskåda. Här syns även ångslupen Ägir på väg ut..
kände dessa båtar så väl och kunde namnen på
denna plockades alla barn på båtarna och så bar det iväg bak- dem alla. Neptun I och II, Nocturnus, Stugsund (min båt , för
länges ut i sjön under höga hurrarop. Då var sommaren ett den skar så fina vågor) och Blenda.
faktum.
- Vi fortsätter med Lydia Rämminges berättelse i nästa nummer av
Bränningen.

Vi fick följa med första turen till startplatsen för samtliga små-

Bli medlem i

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening
Stödjande eller arbetande—alla är välkomna
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Skärgårdsöar får sina rätta namn
Av Sture Claesson

Den 20 januari 2013 skickade jag en skrivelse till Lantmäteriet i Gävleborg med en önskan om att de skulle undersöka
varför namnet ”Noppe” hamnat på fel holme. Var det ett misstag vid arbetet med ett nytt kartblad 1957?

I

tolv punkter visade jag att så var fallet. Området där ön ligger är mellan Utvik och Segelvik. Där står det på sjökortet ”Morvikshararna”
d.v.s. Norrharet och Sörharet och på ön mellan
dem borde det stå Noppe.
Tiden gick och svar dröjde, så jag trodde att
detta var väl inget som Lantmäteriet tog tag i.
Men där misstog jag mig. Lantmäteriet jobbade
med ärendet och gick grundligt tillväga för att
sortera bland öar och namn. Fastighetsägare,
arrendatorer, kommunen, gamla dokument,
Institutet för språk och folkminnen och Namnarkivet i Uppsala konsulterades.
Så kom svaret i rekommenderat brev den 11/10
2016 med Lantmäteriets beslut, som följer:
”Med stöd av 5 § 7 p. förordningen (2009:946) med
instruktion för det statliga Lantmäteriet, beslutar
Lantmäteriet att namnet Noppe ändras till Kattrumpan, samt att namnet Noppe fastställs för den mellersta av Morvkshararna. Vidare fastställs namnen
Norra Kattkaret och Södra Kattharet för två namnlösa skär öster om Kattrumpan i Norrala socken,
Söderhamns kommun.
Detta beslut har fattats av sektionschefen för Ortnamn och sekretess Anders Wike. Föredragande har
varit utredaren Lennart Dehlin.”

Beträffande de övriga öarna som nu ”växt” från
steniga små harar till större holmar så kommer
de att heta Norrholmen och Sörholmen i enlighet med deras innevånares önskan.
Leif Wennberg som i dag har stugan på Kattrumpan har sagt Kattrumpan ända sedan han
var liten säger han till Kuriren med anledning av
Länsstyrelsens beslut. Den gamla fiskarbefolkningen sade också alltid så. Bra att det blir rätt
namn igen på grannholmen Noppe också.

Avgörs 1:a Advent
12 fina bilder av 4 fotografer har inlämnats. (trots den minimala marknadsföringen. Bättre nästa år!)
Bilderna kommer att ställas ut på Gäddan när det är Adventskaffe och vi hoppas att alla adventskaffegästerna studerar bilderna och

röstar på den bild man tycker är bäst.
Segraren belönas med 500 kronor.
Ett bildspel läggs också ut på Kust-& Skärgårdföreningens
hemsida. Den som inte vill att bilden läggs ut kan kontakta
hans.fryklund@gmail.com
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D

et nya taket över scenen fick göra nytta för första gången. Det kom en skur under Ewa Holmströms klockspel men guidningarna på Öster klarade vi utan paraply alla tre dagarna.

2012 började Skärgårdsföreningen med stadsvandringarna på Öster och det har inte märkts någon avmattning i intresset från
allmänheten, snarare tvärt om. Alla stationerna med sina program under rundvandringen ger ett variationsrikt innehåll, både
lärorikt och underhållande. Detta har föregåtts av sång och musik på scenen, utställning i galleri Gäddan samt kaffe med gott
bröd.
Gunilla Häggbom fångade publiken med forna
tiders lek med snöre, ”Ta av” kallas den ibland.

Onsdag,
Jan-Erik Molander och
Eva Björk från Söderhamns Spelmansgille.
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40 svar lämnades i svarslådan på den för alla skärgårdsintresserade ganska enkla frågan.
Alla hade rätt svar vilket var ”Råbandsknop”.
GRATTIS till: Kerstin Andersson, Olle Hedberg och Vanja Ungh. Vinster kommer på posten.

Lennart Andersson
berättar historien
om ”Gäddan”.

”Kapten Westman” alias Lars
Lodmark minns
den anrika stadsdelen Östers byggnader och människor.
I år debuterade
lillpigorna Irma
och Alva. -De lovade komma igen
nästa år..
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En ung kvinnas liv i Söderhamn på 1880-talet
För några nummer sedan berättade Bränningen om Gabrielle Roland Waldéns bok, ”Sandskär i mitt hjärta”. Den handlar om
hennes och familjens somrar där. Nu har Gabrielle utkommit med en ny bok. Det är en berättelse om ett levnadsöde, en kärlekshistoria, en tidsbild om strömningar i samhället och en bild av livet i Söderhamn, både inne i staden och i skärgården.
Gabrielle Roland Waldén:

turhistoria, folkliv och hembygd. Det är
ju under dessa år som Nordiska museet
byggs och Skansen anläggs. Anna var
själv intresserad av folklivsfrågor och
skrev om Delsbo, om seder och bruk,
folktro och sägner.

I boken ”En flicka som heter Anna”
försöker jag leva mig in i hur det var
att vara ung kvinna i Söderhamn
under det sena 1800-talet. Staden
upplevde under senare delen av
1800-talet en riktig blomstringstid.

I min bok ”målar” jag fram Anna som
jag tror att hon var. En ung kvinna med
mycket glädje inom sig. Hon älskade
sin familj och trivdes med alla fem barnen omkring sig. Samtidigt var hon
bunden till sin ”gamla” familj och den Anna Härdelin, troligälskade hembygden vid Dellensjöarna. en ett fästmöporträtt
Jag tror att jag skulle ha tyckt om
henne!

Efter den förfärliga stadsbranden
1876 byggdes Söderhamn upp igen.
Kommunikationer
förbättrades,
telefonbolag öppnade, elektriciteten kom efter hand m.m. De många sågverken drog till sig
arbetskraft från andra delar av Sverige. Sågverksindustri,
verkstadsindustri, handel och sjöfart blomstrade.
Anna är min morfars mor, Anna Härdelin, från Delsbo som
1880 gifte sig med tullkammarskrivare Karl Hjelmström från
Halmstad. De flyttade in i en lägenhet i den Sandbergska gården i Söderhamn där de hyrde ”tre präktiga rum och kök för
400 kr årlig hyra”. I drygt elva år bodde de i Söderhamn och
de fick alla sina fem barn där. I boken berättar jag om deras
liv i staden och även om somrarna i skärgården. Anna och Karl
hade stuga på Sandskär.

Gabrielles båda böcker säljs i bokhandeln i Söderhamn och
Hudiksvall och går också att beställa direkt från hemsidan
arundo.se / Gabrielle Roland Waldén.

Söderhamn verkar ha varit sjudande av liv under Annas och
Karls tid där. Staden var s.k. stapelstad och man drev livlig
handel med trävaror med utlandet. En stark känsla av förnyelse och framåtanda verkar ha funnits. Det var det nya Söderhamn, som med alla sina sågverk, sin verkstadsindustri, sin
sjöfart och sina alltmer utbyggda kommunikationer med omvärlden skulle få människor i arbete och locka flera att slå sig
ned där. Verkligen en intressant tid för den som intresserar
sig för Söderhamns historia.

Det sena 1800-talet är även en tid då kvinnans roll diskuteras
alltmer, kvinnor börjar ta plats på ett annat sätt än tidigare
inom politik, vetenskap och kultur. Många började söka sig till
ett yrkesliv utanför hemmet som lärarinnor, journalister, fotografer m.m. Till tiden hör också ett vaknande intresse för kul-

Huset där Anna bodde med sin familj i flera år låg vid Källgatan. Fru Sandberg drev bokhandel i huset. Sommaren 1890 förstördes huset i en brand. Efter branden byggdes ett nytt hus med liknande utformning på platsen. Huset finns fortfarande kvar
men har byggts ut och förlängts.
Foto: GRW, september 2017.
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Sommarkrönika 2017
av skärgårdsälskaren och förre kulturredaktören på Gefle Dagblad

I somras gjorde jag en Carl Anton: Jag målade våran brygga med tjära / fast det finns impregnering
av modernare sort. / Men det luktar så gott när man kommer nära / och de doften behövs när sommarn är kort.

J

o, det var så. Jag bor sommarhalvåret på en av Morvikshararna, på
den mellersta ön med ett grunt litet
sund ifrån Sörharet (eller Sörholmen,
reds anm). Sundet brukar ge upp under försommarens
högtryck och blir då helt torrt.

Nästa år ska vår släkt fira våra nittio år på Haret. Själv
kom jag för första gången hit midsommaren 1945. Jag
var då ett par eller tre veckor gammal. Min far förde en
"loggbok" som finns kvar i den sjöbod jag allt sedan dess
bebott. Han har där noterat händelsen. Vi kom seglandes
med ”Blue Peter”, senare under namnet "Petter" (se
bild).

På samma ö, på vår tomt mot öster, bor min kusin Sture
Claesson, bekant för alla som läser Bränningen. Det är
han som med oändligt tålamod och milt sinnelag bestämmer om hur vi ska ha det här ute. Han är patron.

Sommaren 2017 var... dålig. Okej. Men som pensionär
och som fiskarna förr - Fritz och Alma på Nymans sida av
ön - kan man flytta ut i mitten av april, när isen går upp,
och flytta hem i mitten av oktober.

Nu heter ön, officiellt, ”Noppe”, vilket nog Sture berättat
om här i Bränningen. Min far Gunnar Widegren (19061986) observerade tidigt att man på sjökortet 1957 felaktigt satt namnet Noppe på ön Kattan längre ut mot
farleden. Fader Gunnar tjatade om att vår ö skulle
heta Noppe, och uppvaktade diverse myndigheter i
ärendet. Själv, ska jag erkänna, tyckte jag att Noppe lät
lite mesigt. Medan Haret var mer rejält.

Oljan som Arizona släppte ut var en välsignelse för en
del. Nya, bra byggda bryggor. Och minken gillade inte
oljan. Några år med minkfritt alltså! Men något än värre:
Skarven!! Den finns nu i vår vackra, berömda skärgård.
Jag är inte ömhjärtad: skjut den! Krossa äggen! Bombardera länsstyrelsen! Öar förstörs, fisken försvinner! En
ren skandal att inte myndigheterna förstår detta!

Sture har nu fört min pappas kamp om Noppe vidare och
trettio år efter min pappas död har de fått rätt i samtliga
instanser. Men jag kommer aldrig att kalla Noppe för
annat än Haret…

Så till tjäran. Sture sa åt mig att skaffa den från Ö o B. Jag
skulle måla åsarna under däcket. Och som det doftade!
När jag tjärat klart regnade det i två dygn. Sen skruvade
vi. Med var Stures barnbarn Alvin, 15. Lika duktig som
Sture; älskar att bygga och snickra. Jag sa: klart att grabben ska skruva!
Efter 70 (även om det anses vara det nya 50) är inte alltid balansen som den borde vara. Så inte var det för
barnbarnens skull jag ville ha ett räcke.
Det var bara vad jag sa.
Det var för min egen skull.

Björn Widegren

Skarvkolonin utanför Sandarnefabriken ditskrämda från Skärså säger
en del.
I Bränningen nr 3 2016 skrev vi:
skarven har i år satt klorna i ytterligare en kobbe utanför Sandarnefabriken. Nu är två holmar ockuperade. Hur kommer det att se ut nästa
år, kan man undra? Den som lever får se. Svaret blir: Nu är tre holmar ockuperade.
(Bilder och text av red. med författarens bifall).

Segelbåten ”Petter” vid vår brygga på Noppe. Gunnars sju år
yngre bror Eric hissar storseglet.. Cirka 1940.
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Avsaltningsanläggningar för skärgården
Omvänd osmos, miljövänlig och naturlig metod - utan kemikalier

Smakprov på renat havsvatten kommer att finnas
på Skärgårdsföreningens
Adventskaffe på Fiskaremuséet 1:a Advent

Avsaltningsanläggningen "Lilla Östersjöpaketet" rekommenderas för det bekväma
fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk,
tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 100 liter i timmen. Avsaltaren är utbyggbar till
200 l/h i samma chassi.
Reningen utförs med membranteknik s.k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier. Kvalitén på det producerade vattnet garanteras
med automatisk kontinuerlig kontrollmätning (konduktivitet).
Ett nytt unikt system för automatisk självrengöring med maximal rengöringseffekt
minskar behovet av skötsel och underhåll. Systemet förlänger membranens livslängd och kapacitet samt reducerar slitaget från det aggressiva och förorenade saltvattnet på ingående komponenter.
Läs mer på www.afflux.com

För mer info och prisuppgifter kontakta

Bo Liw Gräv- och Vattenteknik AB
Bosse: 070-569 46 90
Mikael: 070-668 12 88
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Dricksvatten direkt ur havet

Adventskaffe
3:e december
kl 13—17
Fiskarmuséet Hambreusgatan
FOTOUTSTÄLLNING med RÖSTNING

FÖRSÄLJNING av MARIEHILLSBOK o. BÅTBILDER mm = bra Julklappar! VÄLKOMMEN!
Söderhamns Kust & Skärgårdsförening
Ordförande
Lennart Andersson
lennander39@gmail.com
0270-285539, 0270-33030, 070-8168411
Kassör
Barbro Olsson
grimshararna@gmail.com
0270-149 15 073-0235755

Sekreterare
Hans Fryklund
hans.fryklund@gmail.com
0270-281108, 070-5424855

Redaktion Bränningen
Lennart Andersson (ansv. utg.), Hans Fryklund (research o. IT),
Sture Claesson (sättning o. layuot), Curt Risell

Övriga styrelsemedlemmar
Astrid Forslund, Björn Eriksson, Bengt Hedman,
Anders Burman, S-G Johansson, Denny Månsson
Suppl: Tord Sundberg, Görgen Larsson,
Håkan Elffors-Johansson

Hemsida: www.skargardsforeningen.se
E-post: info@skargardsforeningen.se

Vi finns också på Facebook, sök på

Kust & Skärgård Söderhamn
Kolla du också!

Kust &Skärgårdsföreningens målsättning är att värna om kustens och skärgårdens miljö och dess kulturarv.
Se vår hemsida http://www.skargardsforeningen.se under Aktuellt.
Där finns våra träffar inlagda. Vi träffas för det mesta i vår föreningslokal Gäddan. Vi jobbar
ibland praktiskt med lokalen, ibland diskuterar vi händelser och historier, skriver och katalogiserar,
samt inte minst viktigt, tar en kopp kaffe och macka.
Vi välkomnar alla som är intresserad av Skärgården och dess miljö.
Medlemsavgiften är 200:-/år
Bg 5705-0700

Välkommen att bli medlem!
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Oavsett om du vill åka på sälsafari, behöver transport från fastlandet till någon av öarna,
vill åka på badutflykt eller fiska, kan Tobbas Skärgårdsservice stå till din tjänst.
Vi erbjuder dessutom transporter av material och
varor till alla platser i skärgården
• Transport av t ex byggmaterial, tunga, skrymmande
föremål, lastning-och lossning
• Service, underhåll av stugor, bryggor och båtar mm
• Gasol -provtryckningar, reparationer och installa tioner. Sol- och vindkraft
• Trädfällning och vedtransporter i skärgårdsmiljö

Du har väl kollat ditt avlopp i stugan?
Du vet väl att har du dragit in vatten i fritidshuset fordras någon
form av rening för avloppsvattnet, som kommer från disk, tvätt
och dusch.

Med Biolan gråvattenfilter löser du problemet lätt. Filtret har en
kapacitet av 300 l pr dygn och kopplas ihop med ytterligare ett
för större kapacitet. Kan placeras ovan mark, eller grävas ner.
Det enda underhållet är att byta något av filtren 1 ggr pr år.
Just nu kampanj på Biolan Gråvattenfilter. Pris 6295:- Finns på
lager för omedelbar leverans.
Mer info: www.tobbas.se

Tobbas Skärgårdsservice AB
Tobbas Skärgårdsservice
Flåta 10 82691 Söderhamn
E-post: torbjorn@tobbas.se

Mobiltfn: 070-3282122

Hemsida: www.tobbas.se
Båten som används för transporterna är en Aspö 600 försedd
med en Jetpack vattenjet 225 hk. På bilderna syns en transport
med 12 dykare med full utrustning.
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Avsändare: Söderhamns Kust & Skärgårdsförening c/o Barbro Olsson, Abr. Bäckgatan 11D 3tr, 826 39 SÖDERHAMN

Skärgårdsservice
Söderhamn

