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Gatubelysning - 
felanmälan

Felanmälan 
underlättas av att 
belysnings-stolparna 
nu är numrerade. 
Man kan göra detta 
via e-post, via brev 

till kansliet eller på telefon 08-123 
172 70, Anders Malm.

Nya 
kontaktuppgifter
Då medlemmar vill ha kontakt 
med styrelsen används i första 
hand e-post. I andra hand 
kan man skriva till kansliet. 
Felanmälningar kan också göras 
på telefon. Aktuella uppgifter 
fi nns i faktarutan längst ner på 
Villabladers sista sida.
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Ordföranden har ordet
Så har den fi na sommaren 
2013 passerat. Först med 
ovanligt god växtlighet, 
sedan torka. Sjövädret var 
gott för motorbåt med 
blanka fjärdar och för 
segling i svag vind med sol 
och värme. För golf  och 
annat trädgårdsarbete var 
sommaren också jättefi n.
Firandet av valborg och 

midsommar blev bägge mycket lyckade med vackert 
väder och tillställningarna var verkligen välbesökta. 
Sommaren var god även för verksamheten i hamnen 
och restaurangerna i det vackra vädret med många 
besökare från land och sjö. 

Och Lilla badberget fi ck till slut sin upprustning av 
kommunen.
Linanäs Sommarkör framträdde vid fem tillfällen, 
vid valborg, i hamnen, i kyrkan, på Västergården 
- och sist men inte minst vid Verdifestivalen på 
Ramsmoravarvet med hovkapellet och kända 
solister från Kungliga Operan. 
Våra pubaftnar, nu för andra året, har blivit en 
uppskattad mötesplats där man kan träffas och prata 
med många som man inte annars möter så ofta. Vi 
sågs och sjöng lite allsång på två torsdagskvällar i juli 
och augusti. Vi planerar att även ha pubaftnar nästa 
sommar. 
Vår kassör sedan 24 år, Wanja Öberg avgick vid 
årets stämma i juli. Wanja har under alla dessa 
år skött vår bokföring och administration på ett 
utmärkt sätt genom sitt företag Wa-redo, varit 
medlem i styrelsen och sett efter föreningens 
kansli. Dessutom har hon med entusiasm och 
inspiration arrangerat den årliga styrelsemiddagen 
på Granliden. För hennes stora insats för Väg- 
och Villaägareföreningarna vill jag på styrelsens 
och medlemmarnas vägnar framföra vår stora 
uppskattning och hjärtliga tack. 

Som efterträdare valdes på stämman Lena Malm. 
Hon har tidigare varit sekreterare i styrelsen, har god 
erfarenhet av bokföring och ekonomi och driver ett 
företag inom grafi sk design. Bland annat producerar 
hon Villabladet för våra föreningar. Vi hälsar henne 
välkommen i styrelsen och hoppas hon ska få gott 
stöd av medlemmarna och ett intressant arbete i 
styrelsen.
Tillståndet på våra vägar är gott men kräver 
kontinuerlig skötsel. Vid stämman i juli bifölls 
styrelsens förslag att höja vägavgiften för att 
tillsammans med allmän kostnadsjakt bygga upp 
nödvändiga fonder för upprustning och underhåll. 
Detta görs inför en större förutsedd kostnad för 
upprustning av våra asfaltvägar. 
Den person som körde i diket på Grundviksvägen 
i juli, bröt en elstolpe i trä och sedan smet från 
platsen är välkommen höra av sig eller ersätta 
föreningen för våra kostnader på ca 14 000 kr.
Styrelsen kommer inte längre ha ett eget kansli, 
men kan alltid nås via de kontaktuppgifter som 
redovisas på sista sidan i detta Villablad, på vår 
hemsida och på anslagstavlan vid bryggan. 
Arbetet på Alpstigen med den sedan länge önskade 
vändplanen med gemensam uppställningsplats för 
soptunnor är nu klart. De boende på Alpstigen 
får nu ta gemensamt eget ansvar för ordning och 
skötsel av soptunnorna för en god miljö på platsen.
Helikopterängen vid Grundviksvägen, som 
kommunen sålde för några år sedan till en 
byggare, växer sakta igen. En grupp grannar och 
undertecknad driver ett arbete med kommunen 
för att få en bättring till stånd. Bygglovet för de 
planerade 12 parhusen går ut i början av februari 
2014. Detta tillfälle bör vi bevaka för att få en 
positiv vändning på denna sorgliga historia. Här 
kan alla hjälpa till med idéer och bearbetning av 
kommunen!
Och ni som ännu inte sänt in anmälan om utskick 
från styrelsen per epost, gör det snarast om ni kan 
acceptera detta arbetsbesparande och effektiva sätt 
för kommunikation. Blankett fi nns på hemsidan 
www.linanas.se. Klicka på Föreningsinfo och sedan 
på Blankett e-postutskick. 
Nu ser vi fram mot en fi n vinter med lagom mycket 
snö och fi n is. Vintern kan ju också vara en fi n tid 
skärgården. Och ha det så gott i stugvärmen!
Birger Franzén, ordförande



Röjning utmed vägarna
Trafi kverket var 
nyligen ute och 
kontrollerade 
kvalitén på våra 
vägar. Man hade 
synpunkter på 
bl.a. röjning 
av träd, grenar 
och sly utmed 
våra vägar. 
Fortsättningsvis 
gäller enligt 
Trafi kverket följande: Fastighetsägarna ska se till 
att det inte fi nns några träd, grenar eller sly inom 
ett område 2 meter från vägkanten eller fram till 
tomtgränsen om denna ligger närmare vägkanten 
än 2 meter. I höjdled ska det vara fritt upp till 4,6 
meter inom det röjda området. Det får inte fi nnas 
träd eller sly utanför staket mot vägen. Om vi inte 
följer Trafi kverkets normer riskerar vi att förlora 
vårt statsbidrag till vägarna.
Röjning av gräs och andra växter görs en gång per 
år i början av juli. Den fastighetsägare som behöver 
ytterligare röjning får ombesörja detta själv.

Några ord från f.d. kassören
Jag vill på detta sätt tacka 
för förtroendet att fått vara 
föreningarnas kassör i 24 år, men 
nu avgick jag i och med årsstämman 
7 juli 2013. Jag har trivts väldigt bra 
med detta uppdrag och känt mig 
uppskattad av många medlemmar.
Det har varit en hel del att hålla i under åren med 
redovisning och utskick av kallelser och Villablad, 
och inte minst hålla reda på alla nya fastighetsägare 
och sett till att medlemsregistret blivit uppdaterat, 
det har hänt en hel del på dessa 24 år må jag säga.
Jag var även en idéspruta och höll i 19 år mycket 
uppskattade styrelsemiddagar, då jag lade ner 
mycket privat tid med matlagning och pyssel 
för att alla i styrelserna skulle få en trevlig kväll 
tillsammans.
Denna tid har berikat mitt liv på många sätt och 
inte minst har jag lärt mig min hembygd och blivit 
bekant med många trevliga Linanäsbor, så tack 
för alla trevliga telefonsamtal och besök här på 
föreningens kansli hos mig på Östervägen.
Med dessa rader vill jag nu tacka för mig, och 
hoppas vi ses på byn framöver, då vi kan utbyta 
några ord.

Hälsningar Wanja Öberg 

Årsstämman
Föreningarnas årsmöten hölls i år den 7 
juli på Granliden med Kent Nilsson som 
mötesordförande och med 32 fastigheter 
representerade. En enig årsstämma i vägföreningen 
beslöt att avgiften till vägföreningen höjs med 
100 kr till 800 kr/andel. Orsaken är att vi måste 
ha tillräckliga ekonomiska resurser för framtida 
upprustning av våra vägar. 
Vid styrelsevalet omvaldes föreningarnas 
vägansvarige Lennart Öberg på två år. Som ny 
kassör efter Wanja Öberg valdes Lena Malm på 
två år. Eva Beckman, Robert Magnusson och Leif  
Muhr omvaldes som suppleanter på ett år. Omval 
blev det också av valberedningen som består av 
Rita Eklund och Bo Önnermark. Mandaten för 
styrelseledamöterna Birger Franzén, Christer 
Bergheden och Anders Malm går ut år 2014.

Lilla Badberget

Kommunen har tidigare avsatt pengar för 
upprustning av Lilla Badberget. Detta har 
resulterat i en tydlig skylt som visar var badplatsen 
ligger, en fast soffa att vila på, en hygienisk toalett i 
form av en s.k. Bajamaja samt en avgränsning med 
bojar ut mot farleden. Det som återstår att göra 
är att sätta upp skärmar bakom vilka man kan klä 
om. Leveransen av dessa av blivit försenad, men de 
kommer att vara på plats i god tid innan nästa års 
badsäsong börjar. Styrelsen välkomnar kommunens 
åtgärder och ser det som att man verkligen vill 
satsa på Linanäs på södra Ljusterö.

Presentation av Lena Malm
Är Örebroaren som hamnade på Ljusterö och 
är bofast i Linanäs sedan 1993 där jag bor med 
min man Calle och våra barn, som är femte 
generationen i Linanäs. Till vardags driver jag 
ett konsultföretag inom media, reklam och 
redovisning och utöver detta jobbar jag på Tempo 
vid Ljusterö torg. Fritiden ägnar jag åt ridning 
eller golf. Golf  gärna på Ljusterös egna golfbana 
där jag är medlem. Genom att jag både bor och 
verkar på Ljusterö känns det naturligt att försöka 
dra mitt strå till stacken i Linanäs Väg- och 
Villaägareföreningar.

4,6 m över 
vägbana

Vägbana
Vägbanekant

2 m 



Adresser
Dyviksrundan 28  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.
Kansliet kanaliserar frågor till lämplig person i styrelsen som 
sköter vidare hantering.
Styrelsens sammansättning fr.o.m. 2013-07-01

Ordförande
Birger Franzén  
Vice ordförande
Christer Bergheden  
Sekreterare
Anders Malm  Protokoll, kallelser mm / Hemsidan
Kassör
Lena Malm  Ekonomi / Medlemsregister

Vägansvarig
Lennart Öberg  Vägar, allmänningar, viltvård / 
  Valborgseld
Suppleanter
Eva Bäckman  Midsommarfi randet
Robert Magnusson  Miljö
Leif  Muhr Vägar / bredband
Valberedning
Rita Eklund  542 415 31
Bo Önnermark  542 480 85

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 kansli.

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
 c/o Lena Malm
 Dyviksrundan 28
 184 97  Ljusterö

Fibernätverk
Österåkers kommun satsar på att bygga ett 
fi bernätverk på Ljusterö. Målet är att det ska 
bli tillgängligt för i stort sett alla fastigheter. 
Utbyggnaden görs av ÖSAB – Österåkers Stadsnät 
AB – med Thomas Molin som projektledare. 
ÖSAB har beviljats anslag från PTS (Post- och 
telestyrelsen) och Länsstyrelsen. Den sammanlagda 
budgeten för projektet är 12,8 miljoner.
Under fas ett bygger man fi bernät på södra 
Ljusterö med början i Linanäs. Fiberkabel kommer 
att grävas ned utmed vägarna 
och sedan fram till varje 
fastighets tomtgräns. Arbetet 
kommer att starta i november. 
Vid idrottsplatsen vid 
Laggarsviksvägen kommer 
det att byggas en nod – d.v.s 
en kopplingspunkt. 
Under vintern kommer samtliga fastighetsägare i 
berörda områden få en skriftlig förfrågan om man 
vill ansluta sig till fi bernätet. Den totala kostnaden 
för att ansluta sig beräknas till ca 24 000 kr. Med 
ROT-avdrag för grävningsarbetet kan denna 
kostnad reduceras med ca 9 000 kr. Med nuvarande 
tidsplan kommer fastigheterna i Linanäs att kunna 
anslutas någon gång under 2014. 

Fördelen med att vara ansluten till ett fi bernätverk 
är i första hand att man får tillgång till bredbands-
uppkoppling med mycket hög kapacitet – 100 Mbit/
sek in till och ut från datorn. Med en uppkoppling 
via telefonnätet kan man uppnå högst 8 Mbit in 
och 0,8 Mbit ut. En fi berinstallation möjliggör 
hastigheter på 1 000 Mbit/sek i framtiden. Den 
stora fördelen med bredband via fi ber är att man 
har en fast hastighet i sin uppkoppling. Bredband 
via vanlig telefoni och via 3G/4G är starkt beroende 
av hur många som just då är uppkopplade. Den 
som vill ha ett stabilt bredband med framtida 
utvecklingsmöjligheter ska välja anslutning via fi ber.
Till fi bernätverket kan man också koppla sin TV 
och få programmen via bredband. I framtiden 
kommer många TV-tjänster, inte minst interaktiva, 
att ske via bredband. Genom bredband kan man 
också få telefoni – s.k. ip-telefoni. Den som väljer att 
ha bredand, TV och telefoni från samma aktör kan 
räkna med en besparing på 200 till 300 kr/månad 
jämfört med om man köper dessa tjänster från olika 
aktörer. 
Ytterligare information om fi bernät fi nns på 
Villaägarnas hemsida:
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/
Fiber-eller-4G-vad-behover-du/.
Från den första oktober kommer löpande 
information om utbyggnad av fi bernät på Ljusterö 
att fi nnas på ÖSAB:s hemsida: www.armadafast.se. 
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