
Midsommar
Vi kommer även i år att fi ra vår 
traditionella midsommar med dans, 
musik och lekar på Bryggängen. 
För att allt ska fungera behöver vi 
hjälp från medlemmar utan-
för styrelsen. Du som 
har möjlighet att hjälpa 
till med arrangemangen 
kan kontakta Eva Bäckman
på 070-880 42 95.

Våren 2015
utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

___________________________________________________________

 Nr 31                Maj 2015

Linanäs Villablad
Ansvarig utgivare: Anders Malm Redaktörer: Styrelsen

Information med e-post
Genom att få handlingar 
från föreningarna som 
e-post spar vi både papper, 
arbete och porto. För att anmäla 
sig för detta går man in på vår 
hemsida www.linanas.se och klickar 
på ”Föreningsinfo” och sedan på 
”Blankett e-postutskick”. Skriv ut 
blanketten, fyll i den och skicka in 
den till vägföreningen.  

Pubaftnar 
                  Även i sommar
         planerar Villa-
        ägareföreningen 
       att arrangera tre 
pubaftnar. Det kommer att bli 
under tre torsdagar – den 25 
juni, 16 juli och 6 augusti. Vi 
återkommer med ytterligare 
information i anslutning till 
kallelsen till våra årsmöten. 

- Ordföranden har ordet- Ordföranden har ordet
- - Ljusteröbor deltar i VMLjusteröbor deltar i VM
- - BredbandsutbyggnadBredbandsutbyggnad
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Bredbandsutbyggnad
Under en längre tid har 
bredbandsutbyggnaden 
pågått i Linanäs. Nu har 
många som anmält sitt 
intresse också fått det 
installerat. Men det fi nns ett 
antal fastigheter i Linanäs 
Villaägareföring som inte 
fått tillgång till bredband. 
Det gäller främst det utmed 
Linanäsvägen, Högbovägen 
och Västerskärrsvägen. 
Jonas på Österåker Stadsnät 
AB (ÖSAB) säger att det fi nns fl era orsaker till 
det. Man har problem med vissa passager utmed 
Linanäsvägen. Det återstår också överenskommelse 
med några markägare. Men det största hindret 
är brist på pengar enligt Jonas på ÖSAB. Det är 
Länsstyrelsen som tilldelar pengar för utbyggnad 
av bredbandet. Ny ansökan har gjorts från ÖSAB 
men man har i skrivande stund inte fått besked 
från Länsstyrelsen. Jonas är dock förhoppningsfull 
och tror att utbyggnaden snart kommer igång 
igen. Frågor om bredbandsutbyggnad i Linanäs 
kan ställas till Jonas Bergström på ÖSAB telefonnr  
070-811 99 02 eller 08-5010 8610 och på email 
jonas@primeone.se

Ordföranden har ordet
Efter en snöfattig vinter 
fi ck vi uppleva majvärme 
redan i mars i Linanäs. 
April bjöd dock på lite mer 
normalt väder där både 
vantar och mössa kom väl 
till pass. När det var dags 
för årets valborgsbrasa 
fi ck vi tacksamt se att 
meterologerna hade fel, 
regnet kom inte förrän 
elden falnat. 
När man ser att det börjar bli grönt ute väcks 
odlartankarna och planeringen inför sommarens 
prakt i rabatter och land börjar. Det fi nns 
naturligtvis också en massa röjning och städning 
att göra på tomten. Jag hoppas också att ni tar lite 
utanför ert staket när ni ändå håller på så att vi håller 
vårt gemensamma område snyggt. 
Om man har hus i skärgården så känns det nästan 
som att man måste ha en båt för att kunna åka ut 
och fi ska, bada eller sola. Båten måste naturligtvis 
få lite omvårdnad innan det är dags för sjösättning 
vilket brukar ta ett par helger.  
Ett annat säkert vårtecken är att det blir lite mer liv 

Hund i Linanäs
Hundbajs ska alltid plockas upp utmed våra vägar. 
Tänk också på att det är kopplingstvång från den 
1 mars till den 20 augusti för att förhindra att 
hunden ska störa vilt i naturen. Detta gäller 
förstås ute i naturen men också på alla våra vägar i 
Linanäs.
På vår hemsida fi nns mer information om detta. 
Klicka på ”Föreningsinformation”, ”Råd och 
Regler” och ”Att ha hund i Linanäs”

och rörelse i hamnen och våra restauranger börjar 
öppna för säsongen. 
Nu har efter en lång väntan de fl esta av de som 
valt att hoppa på tåget med fi berbredband fått sina 
anslutningar inkopplade. Läs mer om detta på annan 
plats. Efter att ha haft en olidligt långsam ADSL-
uppkoppling är det nu en fröjd att jobba med datorn 
och distansarbete fullt möjligt.
Jag vill också slå ett slag för de fi na naturstigarna 
som Ljusterö IS anlagt som lämpar sig för sköna 
promenader och terränglöpning. Kolla in deras 
hemsida http://www.ljustero-is.se/
Även om vi nu har en styrelse med massor av 
energi och idéer så ser vi gärna att ni medlemmar 
hjälper oss. Om du har någon hjärtefråga som du 
vill driva eller känner att du vill medverka vid några 
av våra aktiviteter så är det bara att prata med någon 
av oss. Vi tar också gärna emot tips om hur vi kan 
utveckla Villabladet och hemsidan. Du kanske till 
och med känner för att skriva någon artikel eller 
någon kortare notis.

Hälsningar,
Anders Malm, ordförande



Röjning utmed vägarna
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att 
vägen utanför den egna tomten inte växer igen 
av vegetation som kan störa trafi ken. Följande är 
fastställt av Länsstyrelsen och är en förutsättning 
för att vi ska få statsbidrag: Ett område av två 
meter från vägkanten - eller fram till tomtgränsen 
- ska vara helt fritt från träd, grenar och sly upp 
till en höjd av 4,6 meter. Det får vidare inte fi nnas 
buskar eller träd utanför staketet mot vägen.
Den som vill elda sitt ris på nya helikopterängen 
vid Västerkärrsvägen, måste först alltid kontakta 
styrelsens vägansvarige Lennart Öberg.

Årsmöten
Vägföreningens årsstämma och Villaägareför-
eningens årsmöte äger rum söndag den 28 juni 
kl. 13.00 på Granliden. Boka den tiden redan 
nu. Den som inte själv kan närvara kan genom 
en fullmakt företrädas av ett ombud, som kan 
vara make/maka, sambo eller annan medlem 
i Vägföreningen. Kallelse kommer att skickas 
ut under juni månad. Den som har synpunkter 
på styrelsens sammansättning ska vända sig till 
valberedningen. Telefonnummer fi nns längst ner 
på sista sidan i Villabladet. 

Valborg

I Villaägareföreningens 
regi har vi just fi rat 
vårens ankomst med 
valborgseld, vårtal, 
körsång och varmkorv. 
Sjöng gjorde Linanäs 
sommarkör och vår 
ordförande och Ingvar 
Laxvik höll sina 
sedvanliga tal. 

Ljusteröbor deltar i VM
Adam Alm i Linanäs är redan ”van” vid de stora 
tävlingarna genom en kometkarriär i sporten rodel. 
Vi har intervjuat Adam för att få veta mer om hans 
stora intresse.

- Hur väcktes ditt intresse för rodel?
 - Det var inget intresse från början och jag visste inte 
vad det var, men min kompis Svante Kohala övertalade mig. 
Svantes pappa, Hans Kohala, är tränare och har gamla OS 
meriter. Vi åkte till en handbyggd bana i Östersund som 
bara är 300 m med 3 kurvor.
- Var det nu ditt intresse väcktes?
 - Inte alls! Det gick dåligt och jag var blåslagen, allt 
annat än kaxig och kunde inte tänka mig att fortsätta, trots 
att banan inte var längre.
- Varför fortsatte du då?
 - Jag blev 2014 tillfrågad om jag ville åka till 
Lillehammer på ett klubbläger med fl era kompisar och åkte 
med främst för att träffa kompisar. Under träningarna här 
gick det överraskande bra och jag fi ck bra resultat. Då blev 
det plötsligt kul! Jag är en tävlingsmänniska, får en kick om 
det går bra, vill prestera mer och vinna!  
- Men var tränar ni? Kan du träna på 
Ljusterö?
 - Här kan vi inte träna åkning överhuvudtaget, 
utan bara starter det vill säga de första sekunderna av 
åkningen och själva startrycket. Min klubb, Saltsjöbadens 
rodellklubb, är den enda i Sverige som har aktiva åkare.
- Du har tränat simning tidigare. Vad är å 
speciellt för dig med rodel? 
- I simbassängen plaskade jag bara runt, det hände 
inte så mycket. Men i rodelbanan vet man vad som kan 
hända i 115 – 140 km/h. Adrenalinet rusar när kroppen 
utsätts för dom höga g – krafterna i kurvorna! 
- Du verkar att ha gjort en blixtsnabb karriär?
 - Ja, att få representera Sverige utomlands är 
fantastiskt. Jag har redan varit i Norge på junior - VM, 
i Tyskland och Österrike och deltagit i världscuptävlingar. 
Och nästa säsong väntar 2-3 världscuptävlingar, junior 
VM, junior OS och kanske 2 seniorvärldscuper.
Detta är det roligaste jag har gjort! 

4,6 m över 
vägbana

Vägbana
Vägbanekant

2 m 



Adresser
Rastaborgsvägen 1  vag@linanas.se
184 97 Ljusterö  villa@linanas.se
Vägföreningen
E-post Vägföreningen  vag@linanas.se
Plusgiro  32 88 00-8
Villaägareföreningen
E-post Villaägareföreningen  villa@linanas.se
Plusgiro  28 72 32-3
Kontakt med föreningen kan tas på ovanstående adresser. 
Använd gärna e-post.
Glöm inte att lämna kontaktuppgifter så att vi kan kontakta er.
Frågor kanaliseras till lämplig person i styrelsen som sköter 
vidare hantering.
Styrelsens sammansättning fr.o.m. 2014-07-06

Ordförande
Anders Malm  Hemsidan 
Vice ordförande
Leif  Muhr  
Sekreterare
Gisela Spak  Protokoll, kallelser mm
Kassör
Lena Malm  Ekonomi / Medlemsregister

Vägansvarig
Lennart Öberg  Vägar, allmänningar, viltvård / 
  Valborgseld
Suppleanter
Börje Berggren
Stefan Lavér
Åsa Åhman
Valberedning
Börje Brottman  070-637 24 51
Gudrun Franzén 08-667 40 72

Felanmälningar   
Väg- och viltfrågor 070-627 80 14, Lennart Öberg
Gatubelysning  08-123 172 70, Anders Malm 

Brevlådor
Alla uppmanas att kontrollera att brevlådorna är märkta. Det 
underlättar för brevbäraren och de som åker runt med utskick.

Adresser
Ändring av adress och av ägare ska alltid anmälas till 
föreningens.

Föreningarnas hemsida   
Hemsidan fi nns på adressen www.linanas.se Där fi nns tidigare 
Villablad och årsmötesprotokoll samt användbara länkar. 

Föreningsinformation

AdresslappBFörenings-
brev

Porto

Avs. Linanäs Villaägare- och Vägförening
 Rastaborgsvägen 1
 184 97  Ljusterö
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Välkomna till Linanäs
Ulf  Uhlestam Ericson har köpt Bolby 1:410, 
Trädgårdsvägen 1 av Minna Kompert 
Tore Lund har övertagit Bolby 1:45, 
Trädgårdsvägen 6b av Brita Lund
Eva Ekengren har övertagit Bolby 1:78, 
Östervägen 26 av Gunhild Ekengren
John Fritzdorf  och Annika Feldt har köpt Bolby 
1:73 och Bolby 1:408, Linanäsvägen 110 av 
Stiftelsen/Handelsbanken (f.d. Ulla och Lennart 
Angeby
Åsa och Claes Holmström har köpt Bolby 1:436, 
Dyviksrundan 10c av Christina och Maneck 
Bhiladvala
Barbro Ingemarsson har övertagit Bolby 1:404, 
Högbovägen 17 av Rolf  Lindeberg


