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Linanäs Villablad
våren 2017

Utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

Ansvarig utgivare och redaktör Christer Bergheden

NR 33 apRil 2017

ICA-
butIken 
Den f.d. ICA-butiken 
tillsammans med f.d. 
posthuset och parke-
ringsplatsen, är nu såld 
till två entreprenörer. De 
framtida planerna för 
dessa objekt är ännu inte 
officiellt fastställda. Man 
vill först ha en diskus-
sion med kommunen 
om detta. Ambitionen är 
att skapa en miljö med 
tydlig skärgårdsprägel. 

En inte alltför vild 
gissning är att man kom-
mer att uppföra någon 
form av bostäder. Sedan 
i höstas finns på bygg-
nadsnämnden i Öster- 
åker en begäran från förre ägaren 
om förhandsbesked för att uppföra 
året runt-boende utan att utöka den 
totala bebyggda markytan. Bygg-
nadsnämnden kommer troligen att 
fatta beslut i denna fråga under maj 
månad. 

Nu ser vi med spänning fram 
emot vad som kommer att hända. 
Det vi talar om är ju den tomtmark i 
Linanäs som har det allra mest cen-
trala läget. Här finns stora möjlighe-
ter att göra något riktigt bra.

Årsmöten
Vägföreningens årsstämma och Villaägareföreningens  
årsmöte äger rum 
söndag den 2 juli kl. 13.00 på Granliden. 

Boka den tiden redan nu. Den medlem som vill ta upp en  
speciell fråga kan lämna in en motion om detta till styrelsen 
senast den 31 maj. 

Den som inte själv kan närvara kan företrädas genom 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 kan vända sig till 
valberedningen. Telefonnummer finns under Förenings- 
information i Villabladet samt på hemsidan. 
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Skärevägen blev 
edSvIkSvägen
I början av februari kunde vi över-
raskande se att vägskylten Skäre-
vägen bytts ut mot Edsviksvägen. 
Kommunen hade under hösten 
beslutat att göra en namnändring då 
den kunde förväxlas med Skären- 
vägen, en avtagsväg från Gärdsviks- 
vägen på norra Ljusterö. Men hur 
det nu kom sig så missade man att 
diskutera frågan med Vägförening-
en, som ju är väghållare. Detta har 
man bett om ursäkt för. Hade man 
kontaktat Vägföreningen, hade nog 
vägen fortfarande hetat Skärevägen 
vilket den gjort sedan 1906. Skären- 
vägen på norra Ljusterö fick sitt 
namn betydligt senare, kring 1990.

vAlborgSfIrAnde
Söndag den 30 april kl. 20.00 firar vi 
valborgsmässoafton på ängen vid 
Västerkärrsvägen. Det blir körsång, 
tal till våren och en rejäl majbrasa. 
Korv och läsk serveras. Körsångar-
na ska samlas i klubbhuset på Lilla 
Badberget kl. 
18.30.

Nya ägare i LiNaNäs
Said och Sari Zainali har köpt Bolby 1:150, Tvärvägen 12  
av rastaborg Fastigheter aB.
Karl-Henrik Bengtsson Råsled och pontus Warholm har köpt Bolby 1:62  
(f.d. iCa-butiken och f.d. posten) och Bolby 1:166 (parkerings- 
platsen), rastaborgsvägen 2 av rastaborg Fastigheter aB. 
Mikael Nordin och Tove Nilsson har köpt Bolby 1:255, Tvärvägen 7  
av Peter och anna-Lena agel.
Carin isgård har köpt Bolby 3:180, Västerkärrsvägen 2 a  
av JNe invest aB.
Åsa Åkerström har övertagit Bolby 2:84, Linanäsvägen 77,  
av Viola Åkerström. 

MIdSoMMAr- 
fIrAnde
Vi kommer att fira midsommar 
traditionellt med danslekar kring 
stången och levande musik. 

Från klockan 13.00 på midsommaraf-
ton kan alla klä stången med blom-
mor innan den sedan reses kl. 14.00 
och firandet kan börja. 

Styrelsen behöver hjälp på förmid-
dagen från icke styrelsemedlemmar 
med att hämta björkris och sedan 
klä stången med detta. Du som kan 
hjälpa till hör gärna av dig via e-post 
till: villa@linanas.se. 

PubAfton
Liksom i fjol kommer 
Villaägareföreningen 
att arrangera pubaftnar 
för sina medlemmar. 
De kommer att äga rum 
följande 
torsdagar kl. 18.00: 
15 juni, 20 juli och  
10 augusti. 

Vi kommer att affischera om detta 
där det också kommer att framgå 
på vilka restauranger vi kommer att 
vara. Hjärtligt välkomna!

lIllA bAdberget
Kommunens satsar på Lilla Badber-
get som en viktig del av det rörliga 
friluftslivet i Linanäs. Badet är välbe-
sökt och profilskapande för Linanäs 
och av stor betydelse för inte minst 
barn och barnbarn. Skötsel och un-
derhåll av badplatsen görs numera 
av Peab, som också sköter gator, 
parker och friluftsanläggningar i 
kommunen. Det finns nu en tydlig 
arbetsordning för bryggor, bojar, 
toaletter och andra regelbundet 
återkommande åtgärder. 

Villaägareföreningen vill ytter-
ligare höja kvalitén på badet. Det 
gäller att t.ex. tillföra ny sand och 
åtgärda de lerhål som regelbundet 
uppstår i sandbotten. 

Om man ser något som bör 
åtgärdas på Lilla Badberget kan 
detta anmälas via dator eller appen 
»Felanmälan«, som kan laddas ner 
via kommunens hemsida. Se speciell 
notis om detta.
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röjnIng utMed vägArnA
Det är viktigt att de boende utmed våra vägar röjer bort vegetation så att 
inte trafiken påverkas och gående tvingas ut i körbanan. Ett område av 
minst två meters bredd från vägbanans kant, eller fram till tomtgränsen 
om den ligger närmare vägkanten än två meter, ska röjas så att det är fritt 
upp till 4,6 meter. 

Under snörika vintrar kan vegetation tyngas ned och på så sätt hindra 
trafiken. Även sådan växtlighet ska tas bort. Om röjningen utmed vägarna är 
otillräcklig riskerar 
vi att mista statsbi-
draget till våra vägar. 

En sak som 
många missar är att 
området mot vägen 
utanför tomtgräns 
eller staket ska vara 
helt fritt från träd 
buskar och sly. Tänk 
också på att ta bort 
vegetation som kan 
skymma skyltar 
med vägnamn, 
trafikmärken och 
vägbelysning. 

HeMSIdAn
Linanäsföreningarna håller på 
att byta plattform för vår hem-
sida. Skälet är i första hand att 
få en hemsida som är betydligt 
enklare att administrera för 
personer utan specialkunskaper. 
Så var beredd på att du under 
våren kommer att få se ett nytt 
utseende på hemsidan då du går 
in på adressen: 

www.linanas.se
Hemsidans innehåll kommer i 
stort att vara oförändrat även om 
utseendet är annorlunda. Den 
som har synpunkter på hem- 
sidans innehåll och utformning 
får gärna mejla dessa till 
vag@linanas.se. 

felAnMälAn tIll 
koMMunen
Detta kan t.ex. gälla nedskräp-
ning, badplatser, papperskorgar 
och klotter. Allmänheten kan 
felanmäla via dator eller med 
mobiltelefon via appen »Felan-
mälan«.

• Via dator: 
Gå in på www.osteraker.se. 
Klicka på »Boende & miljö« i 
övre raden. Sedan på »Trafik 
och gator« i vänstra spalten och 
under detta på »Skötsel och 
städning«. Klicka sedan på »Gör 
felanmälan« i högra spalten. Fyll 
i och skicka.

• Via mobil: 
Googla på »Österåker felanmä-
lan«. Klicka sedan på »Felanmä-
lan – Österåkers kommun«. Gå 
till »Ladda ner appen« och ladda 
ner den version som din mobil 
kan hantera. När man sedan 
använder appen och felanmäler 
kan man också bifoga foton. 

Hundägare har s.k. »strikt ansvar«. 
Det betyder att du i alla situationer 
är ansvarig för allt som din hund 
förorsakar. 

Som hundägare måste man ha 
respekt för att många tycker det är 
obehagligt med hundar som spring-
er lösa. Det kan gälla dom som är 
rädda för hundar eller är allergiska, 
men också de som är ute med egna 
hundar. Koppla alltid hunden när 
någon vill det. 

I skog och mark där det finns vilt 
måste hunden alltid hållas under 

särskild tillsyn. 
Här gäller »Lag om tillsyn över 

hundar och katter«. I 16 § står: 
»Under tiden 1 mars – 20 augusti  

ska hundar hållas under sådan 
tillsyn att de hindras från att springa 
lösa i marker där det finns vilt. Under 
övriga tiden av året ska hundar hål-
las under sådan tillsyn att de hindras 
från att driva eller förfölja vilt, när 
de inte används till jakt.«

Tänk också på att hundbajs alltid 
ska plockas upp från vägar och 
vägrenar.

Att HA Hund I lInAnäS

vägbana

vägbanekant

2 m

4,6 m över
vägbana
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Adresslapp

Avs. Linanäs Villaägare- och Vägförening
Rastaborgsvägen 1, 184 97 Ljusterö

Porto

föReningsinfoRmAtion:
adReSS rastaborgsvägen 1
 184 97  Ljusterö

VägFöReNiNgeN e-post vag@linanas.se
 plusgiro 32 88 00-8

VillaägaReFöReNiNgeN e-post villa@linanas.se
 plusgiro 28 72 32-3

STyRelSeNS eFTeR ÅRSSTäMMaN 2016
ordförande och sekreterare Christer Bergheden
vice ordförande Leif Muhr 
ekonomiansvarig Åsa Åhman 
vägansvarig Lennart Öberg 
ledamot gisela spak 
suppleanter Börje Brottman 
 Johan silvmark
ValBeRedNiNg gudrun Franzén 070 778 64 11            
 Lars Björk
FelaNMälNiNgaR                                                                                                       
väg- och viltfrågor samt gatubelysning

 Lennart Öberg 070 627 80 14 

BReVlÅdoR
alla uppmanas att se till att brevlådorna är tydligt märkta.  
Det underlättar för brevbärarna. 

HeMSida
www.linanas.se
Där finns tidigare Villablad, årsmötesprotokoll samt  
användbara länkar.

Vägföreningens främsta uppgift är att sköta 
och underhålla vårt gemensamma vägnät. Vi arbetar för 
närvarande med att skatta det framtida underhållsbehovet 
och upprättar nu en löpande femårsplan för vägunder-
håll. För att få statsbidrag måste vi ha en bra vägkvalitet. 
Vi bedömer att det finns ett stort upprustningsbehov de 
närmaste åren. 

En av Villaägareföreningens viktiga uppgifter är mid-
sommarfirandet på Bryggängen i Linanäs. Här behöver vi 
hjälp från personer utanför styrelsen. Tag gärna kontakt 
med oss om du kan hjälpa till att löva stången på förmid-
dagen. 

Linanäs är en levande centralort på Ljusterö. Utveck-
lingen står aldrig stilla utan rör sig hela tiden. Under förra 
året började f.d. helikopterängen att bebyggas. Och nu har 
den f.d. ICA-butiken fått nya ägare. Allt talar väl för att det 
på sikt kommer att bli fler bostäder i Linanäs Hamn. Ett 
nytt Linanäs håller på att ta form, ett Linanäs som ju också 
ska ta hänsyn till de traditionella värden som finns i en 
gammal skärgårdsmiljö.

När det gäller etablering av verksamheter i Linanäs – 
som t.ex. restaurang – har Villaägareföreningen små möj-
ligheter att påverka detta. Här är det marknaden som i sista 
hand får avgöra. En förutsättning är givetvis att man följer 
lagar, förordningar, föreskrifter och kommunala beslut.

Sommarsäsongen i Linanäs är kort med mycket folk, 
musik på krogarna och tjo och tjim. Så ser verkligheten ut 
om man bor mitt i Linanäs – Ljusterös givna centralort. 
Den som flyttar hit får räkna med att det är ett intensivt 
socialt liv i hamnen sommartid. 

De båda Linanäsföreningarna vill bidra till att utveckla 
ett Linanäs där fastboende, fritidsboende, besökande 
och det lokala näringslivet kan samsas sida 
vid sida. Här har vi en fortgående och bra 
dialog med kommunledningen. De ser oss 
som den naturliga samarbetsparten i frågor 
som dessa. Viktiga frågor för kommunen 
är Lilla Badberget, miljön i hamnen 
och möjligheten att få fler båtlinjer till 
Linanäs. Linanäsföreningarna vill gär-
na bidra till att Österåker blir »Länets 
mest attraktiva skärgårdskommun«. 
En positiv utveckling som bidrar till 
att göra Linanäs attraktivt även för 
den yngre generationen.

Vi ses på stämmorna den 2 juli 
på Granliden!  

Christer

oRdföRAnde hAR oRdet:
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