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ÅRSMÖTEN 2017 

Föreningarnas årsmöten hölls söndagen den 2 juli 
på Granliden med 38 fastigheter representerade 
och med Kent Nilsson som stämmoordförande. 

Som ordinarie ledamöter i styrelserna omvaldes Lennart 
Öberg och nyvaldes Johan Silvmark. Som suppleant 
omvaldes Börje Brottman och nyvaldes Åsa Åhman och 
Lars Wiberg. Den nya valberedningen består av Mats 
Löfström och Marie Ljustermo med Mats som samman-
kallande. 

VÄGFÖRENINGEN
Lars-Gunnar Tannerfors konstaterade att vägarna bitvis 
är i mycket dåligt skick och kommer att behöva omfat-
tande upprustning. Styrelsen instämmer helt i denna 
bedömning. För att kunna finansiera framtida upprust-
ning av vägarna, hade styrelsen motionerat om att från 
det balanserade resultatet överföra drygt 400 000 kr till 
upprustningsfonden. Stämman biföll detta liksom styrel-
sens förslag att få ta medel från upprustningsfonden för 
upprustning av vägar och belysningsanläggning. 

En enig årsstämma 2016 rekommenderade styrelsen 
att utreda frågan om arvodering av styrelsen. Detta har 

I årets midsommarfirande deltog både stora och små.

HÖSTEN 2017
Utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

Ansvarig utgivare och redaktör Christer Bergheden
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SKEPPSKROGEN
Strax innan pressläggning  
kommer nyheten att Skepps- 
krogen begärt förhandsbesked  
hos byggnadsnämnden om att  
få riva den befintliga byggnaden 
och sedan uppföra en ny med 
15 bostadsrätter. Ärendet beräknas 
komma upp i byggnadsnämnden 
i slutet av oktober. Föreningarna 
bevakar frågan. 

utretts av en arbetsgrupp under året och resulterat i en 
motion där man föreslår att ett prisbasbelopp – i dag 
44 800 kr – ska utgå som styrelsearvode och som styrel-
sen fördelar inom sig. Stämman biföll motionen

Två ytterligare motioner hade inkommit – en om 
Trasiga vägrenar efter plogning samt en om Felaktigt kon-
struerade vägbulor. Styrelsen svarar att båda dessa miss-
förhållanden kommer att åtgärdas då vägarna upprustas.

Övriga frågor. Vändplan på Trädgårdsvägen: Det 
är inte tekniskt möjligt att göra en riktig vändplan där. 
Sopning av vägarna: Vår entreprenör gör inte detta 
längre. Styrelsen söker en alternativ lösning. Problem 
för bussarna att vända nere vid hamnen: Vägverket har 
på Vägföreningens uppmaning satt upp skyltar avse-
ende parkeringsförbud kring eken. Asfaltering av egna 
uppfarter samt av parkeringsplatsen vid Stora Badberget 
i samband med upprustning av vägar: Styrelsen ska ta 
upp frågan med den kommande entreprenören.

VILLAÄGAREFÖRENINGEN
Styrelsen hade till årsmötet gjort en framställan om 
arvodering för omhändertagande av skadedjur och döda 
eller skadade djur. I våra grannföreningar sköts detta av 
Lennart Öberg, som får ett årligt arvode. I vår förening 
gör Lennart detta arbete utan arvodering. Stämman be-
slutade ett bifalla styrelsen förslag att arvodera Lennart 
Öberg med motsvarande 13,4 % av prisbasbeloppet + 
moms vilket totalt blir ca 7 500 kr/år. Per medlem blir 
kostnaden ca 40 kr per år.

En motion till årsmötet vill att Villaägareföreningen 
ska »tillsätta en förutsättningslös utredning om miljön i 
Linanäs och förslag till förbättringar«. 

Göran Thingwall redogjorde för bakgrunden till 
motionen. Kommunen har ett planprogram för Ljusterö, 
men han tycker inte att man följer detta för den skär-
gårdsmiljö som Ljusterö utgör.

LARS WIBERG
Jag heter Lars Wiberg och är en 
åretruntboende 75-åring med 
adress Dyviksrundan 11. Jag kom 
till Ljusterö 1989 och lever här 
med min Christina och labbemixen 
Buddy. Jag är utbildad ingenjör och 
har mest arbetat med finmekaniskt 
konstruktionsarbete. Aktiviteter, 
förutom dagliga skogspromenader med Buddy, är att 
med andra skogsmullar hålla vandringslederna öppna, 
spela golf och gärna sjunga i Sommarkören när tillfälle 
ges. Sjunger dessutom i kör i Oscars församling.
Vi deltar även i social träning för hundar varje onsdag 
på Ljusterö IP.

Många inlägg och synpunkter framkom om utveck-
lingen i Linanäs. Vissa är för utvecklingen och tycker att 
det är bra med utbud av restauranger och affär. Andra 
tycker att det har blivit för mycket trafik och ståhej runt 
hamnen. Debatt också om bilar och bussar verkligen 
behöver köra ända ner till hamnen och om Lilla Badets 
vara eller icke vara. Åsikterna går isär. 

I frågor om miljön i Linanäs har kommunen valt 
styrelsen i linanäsföreningarna som sin samtalspartner. 
Styrelsen har en tät dialog med kommunen om detta. 
Miljön i Linanäs är i sista hand en kommunal fråga. 
Styrelsen kan inte se något behov av den föreslagna 
utredningen. Stämman beslutade efter votering att avslå 
motionen med 22 röster mot förslaget och 11 för. 

NY I STYRELSEN:
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NYA ÄGARE I LINANÄS
Helena Lif och Johan Modenius har köpt Bolby 1:272, Alpstigen 9,  
av Göran Holmström, Eva Micski och Anders Micski.
Tatjana Elderö har köpt Bolby 3:23, Johannelundsvägen 6,  
av Hans Langenstedt.
Christina Färjsjö har köpt Bolby 1:394, Östervägen 14,  
av Helena Lähde och Inge Mårelius.
Lars Wallin har köpt Bolby 1:388, Gånglåten 2,  
av Ingrid och Lennart Brundell.
Kerstin Göras och Thomas Larzon har köpt Bolby 1:98, Dyviksrundan 4, 
av Ulla-Britt-Edlund Dijkstra och Atze Dijkstra.
Henry och Andrea Brougham har köpt Bolby 1:65, Linanäsvägen 132, 
av Robert Magnusson och Helene Ström.

UPPRUSTNING AV 
VÅRA VÄGAR
Våra vägar är på många ställen i stort 
behov av upprustning. Vi måste fram 
för allt få en bättre vattenavrinning 
från vägarna. Vi kommer därför att 
se över alla diken och vid behov göra 
nya för att få en bättre dränering av 
vägområdet. Detta kan dock kompli-
ceras av att många staket står mycket 
nära vägbanan. Förutom att dränera 
vägbanan måste vi också på vissa 
ställen göra grundförstärkningar. 
Arbetet kommer att påbörjas redan 
under nuvarande verksamhetsår.

Vi planerar ny beläggning på 
Grundviksvägen och Dyviksrundan. 
Grundviksvägen åtgärdas tillsam-
mans med Grundviks samfällighet. 
Allt talar för att vi lägger ny asfalt där. 

När det gäller Dyviksrundan 
uppstår frågan om vi ska ha kvar 
asfalt eller lägga grus i stället. Vi 
planerar att göra en kalkyl över olika 
alternativ, vilka årsstämman 2018 får 
ta ställning till. 

Så till finansieringen. Vi har i 
dag en dryg miljon kronor i kassan 
för upprustningsarbete. Men dessa 
pengar kommer inte att räcka. Vi 
måste därför räkna med en höjning 
av andelsavgiften. Då det rör sig 
om en långsiktig investering finns 
anledning att fördela kostnaden över 
längre tid. Ett alternativ kan vara ett 
lån som betalas av under flera år. Vi 
återkommer med konkret förslag, 
som årsstämman 2018 får ta ställ-
ning till.

HEMSIDAN
Linanäsföreningarna håller 
på att byta plattform för vår 
hemsida. Skälet är i första hand 
att få en hemsida som är betyd-
ligt 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 
hemsidans innehåll och utform-
ning får gärna mejla dessa till 
vag@linanas.se. 

RAPPORTERING 
AV STÖRNINGAR 
OCH FEL
Man kan rapportera störningar 
och fel direkt till kommunen 
från dator eller telefon via  
kommunens hemsida.  

Gå in på www.osteraker.se. 
Klicka sedan på  
»Gör felanmälan« längst ner  
på sidan. Fyll i och skicka in.

STORA BADBERGET
Vägföreningen har skötselansvar  
för Stora Badberget, vilken är en del 
av gemensamhetsanläggningen  
Bolby ga:4. Området är ingen offi-
ciell badplats utan ett rekreations-
område där man kan bada på egen 
risk. Föreningen står för en rädd-
ningsstege och en livboj.

Trapporna ner till badet har 
många år på nacken och är nu så 
pass slitna att de helt behöver bytas 
ut. Vi har ansökt om ett s.k. tillgäng-
lighetsbidrag från kommunen för 
detta. Om vi får ett bidrag räknar vi 
med att ha nya trappor, spångar och 
räcken till nästa sommar. 

Vägföreningen anser att badet 
ska vara tillgängligt för en bred 
allmänhet, inte bara för de som är 
unga, viga och lättrörliga.

En blöt Dyviksrunda
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MILJÖN I LINANÄS HAMN är en fråga som enga-
gerar många linanäsbor. En motion till Villaägare- 
föreningens årsmöte önskade att Villaägareföreningen 
skulle genomföra en utredning om miljön i Linanäs. 
Denna motion avslogs.

I frågor som rör miljön i Linanäs har kommunen valt 
att ha en dialog med linanäsföreningarna. På våra möten 
tar vi upp frågor som gäller miljön i Linanäs. Det är inte 
bara frågor om störningar och busliv utan också trafik och 
kommunikationer, miljön i hamnen och Lilla Badberget.

Miljön i Linanäs hamn har ju verkligen genomgått stora 
förändringar de senaste åren. Många på grund av kommu-
nala beslut, inte minst bygglov. Ökad verksamhet kan ge 
ytterligare störningar, vilket kan besvära de som bor nära 
hamnen. 

Men, det finns också många linanäsbor – både fastbo-
ende och fritidsboende – som tycker att förändringarna 
är positiva. Linanäs är ju i dag ett betydligt mera levande 
skärgårdscentrum än tidigare, inte minst p.g.a. ett rikare 
näringsliv. Detta är något som verkligen välkomnas av 
många.

Du som har synpunkter på miljön i Linanäs, ta gärna 
upp det med Villaägareföreningens styrelse eller på vårt 
årsmöte. Då har alla möjlighet att ta ställning. Hamnen och 
miljön däromkring är en fråga för hela Linanäs, inte bara 
för de närboende. Att just dessa skulle ha ett avgörande 
inflytande över näringslivet där känns något främmande. 
Jag vill än en gång upprepa att detta är en fråga för alla 
linanäsbor.

Snart står vi inför inför ytterligare en stor förändring 
i hamnen. Tomten med den f.d. ICA-butiken kommer att 
bebyggas av nya entreprenörer. De planerar 
ett informationsmöte på Granliden då pro-
jektet har blivit mera konkret. 

Detta är ett mycket bra initiativ. Det 
blickfång som en ny bebyggelse skapar 
kommer att ge Linanäs en helt ny profil. 
Det kommer att sätta sin prägel på hela 
hamnområdet.  

Vägföreningens medlemmar kom-
mer i god tid innan informations-
mötet att få en personlig inbjudan 
per post. Du som tycker att miljön 
i Linanäs hamn är viktig ska inte 
missa att bevaka detta.
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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 2017
ordförande och sekreterare Christer Bergheden
vice ordförande Leif Muhr 
ekonomiansvarig Johan Silvmark 
vägansvarig Lennart Öberg 
ledamot Gisela Spak 
suppleanter Börje Brottman 
 Åsa Åhman
 Lars Wiberg
VALBEREDNING Mats Löfström 08-28 27 26            
 Marie Ljustermo
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.

FÖRENINGSINFORMATION:

ORDFÖRANDE HAR ORDET:


