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VÅREN 2018
Utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

Ansvarig utgivare och redaktör Christer Bergheden

NR 35 APRIL 2018

ÅRSMÖTEN 2018
Vägföreningens årsstämma och Villaägarefören-
ingens årsmöte äger rum

söndag den 1 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. 

Det går bra att e-posta till vag@linas.se eller till 
villa@linanas.se beroende på vilken förening som 
frågan angår.

Kallelse kommer att skickas ut under juni månad. 
Den som har synpunkter på styrelsens samman-
sättning kan vända sig till valberedningen.  
Telefonnummer finns under Föreningsinformation 
i Villabladet. Den som inte själv kan närvara kan 
företrädas genom ett ombud, som kan vara make/
maka, sambo eller annan medlem i Vägföreningen.

Vägföreningen kommer att föreslå att stämman 
beslutar om att: 
1. Föreningen ska kunna ta ut en schablonavgift 
för ökat vägslitage vid större byggnationer. 
2. Föreningen ska ha möjlighet att ta ut en hyra 
för Bryggängen då denna upplåts för kommersiell 
verksamhet. 
3. Föreningen ska kunna ta ut en avgift för att 
täcka kostnader för att driva in obetalda avgifter 
till föreningen. Detaljer om dessa frågor kommer 
med handlingarna till stämman. 

Hjärtligt välkommen till 
Granliden den 1 juli kl. 13.00.

TRAFIKEN PÅ LJUSTERÖ
Österåkers kommun genomför för närvarande en tra-
fikutredning på Ljusterö för att identifiera brister och 
problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och fram-
komlighet för alla trafikanter. 

Trafikmiljön på Ljusterö upplevs av många som 
bristfällig, främst vad gäller trafiksäkerhet för oskydda-
de trafikanter såsom gående och cyklister. Uppdragets 
syfte är därför att identifiera de problem som finns och 
därefter redovisa förslag på åtgärder som bidrar till en 
ökad trafiksäkerhet. 

Österåkers kommun äger inga vägar på Ljusterö 
och kan därför inte bestämma över vilka trafikåtgär-
der som ska göras. Förutom enskilda väghållare är det 
Trafikverket som äger större delen av huvudvägnätet 
på ön. Trafikutredningen blir en kartläggning av vad 
som behöver ses över i samverkan med Trafikverket och 
enskilda väghållare. Det finns dock mycket som pekar 
på att kommunen på sikt planerar att ta över de statliga 
vägarna i Linanäs.

Vägföreningen har skrivit till Länsstyrelsen med en 
förfrågan om möjligheten av att sänka hastigheten  
på Linanäsvägen – från Laggarsviksvägen  
fram till Gånglåten – från 50 km/tim  
till 40 km/tim, i första hand under  
sommartid. Ytterligare information  
om detta på årsstämman.
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VA-ARBETEN 
I LINANÄS
Roslagsvatten kommer att ge-
nomföra större grävningar utmed 
Linanäsvägen samt på Edsviksvägen 
och Blomstervägen med början i 
september 2018. Den som vill följa 
detta arbete kan gå in på vår hem-
sida. Där finns en länk till Roslags-
vatten med utförlig och uppdaterad 
information om detta projektet.  

STORA BADBERGET
Trapporna ner till Stora Badberget 
är i stort behov av upprustning. 
Vägföreningen har sökt ett s.k. 
tillgänglighetsbidrag från kommu-
nen, men fått avslag på detta. Vi ser 
det som mycket angeläget att Stora 
Badberget även fortsättningsvis har 
en god tillgänglighet för en bred 
allmänhet. Om vi skulle tvingas ta 
bort trapporna blir badet tillgäng-
ligt bara för unga och mycket viga 
personer, vilket vi verkligen vill 
undvika. Vägföreningen planerar 
därför att bygga nya trappor under 
våren, ett arbete som ska vara klart 
då badsäsongen börjar.

BELYSNINGEN 
PÅ LINANÄSVÄGEN
Belysningen utmed Linanäsvägen 
sköts och betalas av Vägföreningen. 
Vi kan inte se att det är rimligt att 
vägföreningens medlemmar ska stå 
för kostnaden för belysning på en 
statlig, allmän väg. Vi har därför 
kontaktat Trafikverket med krav på 
att de tar över ansvaret för belys-
ningen. Vi har ännu inte fått något 
besked i frågan, men hoppas kunna 
ge ytterligare information i samband 
med årsstämman. 

UPPRUSTNING 
AV VÅRA VÄGAR
När det gäller Grundviksvägen görs 
detta i nära samarbete med Grund-
viks samfällighetsförening, vilken 
kommer att stå för 89 % av kostna-
derna, allt i enlighet med tidigare 
beslut av Lantmäteriet. Vi har fått en 
preliminär offert på detta arbete. För 
att kunna få en definitiv offert krävs 
ytterligare en inspektion av vägen, 
något som kan göras först då all snö 
och is är borta. Det är vår ambition 
att upprustningen av Grundviksvä-
gen ska kunna göras under 2018. Vi 
måste dock respektera att Grundviks 
samfällighet har sista ordet då den 
står för merparten av kostnaderna.

En upprustning av Dyviksrundan 
är ett mycket omfattande arbete. Vi 
inväntar en slutlig offert för detta. På 
grund av kostnadens storlek kom-
mer Vägföreningen att låta stämman 
ta definitivt beslut om detta. Mycket 
talar för att vi kommer att lägga 
fram två kostnadsförslag. Ett där 
vi behåller asfaltbeläggningen och 
ett där vi går över till grusbelägg-
ning. Vi kommer också att räkna på 
underhållskostnaderna för de båda 
alternativen. 

➨

För att ge våra hundar 
social samvaro och träning i enklare 

vardagslydnad, välkomnas alla till 
Laggarsviks idrottsplats varje 

onsdag kl. 10, året runt och 
oavsett väder.
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NYA ÄGARE I LINANÄS
Henrik och Linda Lif har köpt Bolby 1:125, Dyviksrundan 37,  
av Hanna Henriksson.

Tord Nordström och Kristina Töyrä har köpt Bolby 2:91,  
Linanäsvägen 71, av Annamarie Garnett och Kjell Linde.

MIDSOMMAR-
FIRANDE PÅ 

BRYGGÄNGEN
Från klockan 13.00 kan linanäs-
borna klä stången med blom-
mor. Den kommer sedan att 
resas kl. 14.00. Sedan blir det 
sång och dans till levande 
musik. 

Vi behöver frivilliga krafter 
på förmiddagen för att hämta 
ris och för att klä stången 
med detta. Du som kan hjäl-
pa till, hör av dig till oss med 
e-post till villa@linanas.se.

PUBAFTON
I år planerar Villaägare-
föreningen en pubafton 
på Skärgårn. Närmare 
information får du via 
affischering.

GAMLA ICA-BUTIKEN
Allt talar väl för att här kommer det 
på sikt att bli någon form av nybygg-
nation med – som vi hoppas – en 
arkitektur som passar vår skärgårds-
miljö. Ännu är inget bygglov begärt 
varför vi inte känner de nya entre-
prenörernas planer. De har tidigare 
lovat att hålla ett informationsmöte 
på Granliden då planerna konkre-
tiserats. Linanäsborna ser verkligen 
fram emot detta. Miljön i hamnom-
rådet är en viktig fråga som engage-
rar många linanäsbor. 

VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE
Måndag den 30 april 
kl. 20.00 firar vi 
traditionsenligt 
valborgsmässoafton 
på ängen vid 
Västerkärrsvägen. 
Vi hälsar våren med sång 
och en riktig majbrasa. 
Korv och läsk 
serveras.  

@
INFORMATION som 
E-POST
Många medlemmar i förening-
arna får information från oss via 
e-post. Detta spar både papper, 
porto och arbete vid distribu-
tion. 

Du, som fortsättningsvis i stället 
för på papper, vill ha informa-
tion som e-post kan anmäla 
detta genom att e-posta till 
vag@linanas.se. 

Du kommer då att få en bekräf-
telse på att vi noterat detta och 
att du förbinder dig att kontakta 
oss om e-postadressen ändras.

➨

fo
to

 P
IX

AB
AY



4 LINANÄS VILLABLAD | april 2018

I ETT LEVANDE SAMHÄLLE SKER ständig föränd-
ring. Det gäller också för Linanäs. Det byggs nytt på gamla 
helikopterängen. Det finns planer på att bygga bostadsrät-
ter där nu Skeppskrogen ligger. Allt talar för att det blir ett 
nybygge i stället för den f.d. ICA-butiken. Vid Granliden 
förbereder man för senare nybyggnation. Ett levande sam-
hälle förändras hela tiden.  

När det gäller planering av ett framtida Linanäs har 
kommunen enligt kommunallagen en nyckelroll. Det är 
bara kommunen som kan ha ett helhetsgrepp i sådana frå-
gor. Man gör detaljplaner och annan typ av planering som 
avgör var det kan byggas bostäder och var man kan skapa 
förutsättningar för det lokala näringslivet. Man vill också 
underlätta för besöksnäringen, t.ex. restauranger. Linanäs 
är ju ett viktigt besöksmål som huvudort på södra Ljusterö. 
Många övergripande frågor för Linanäs bygger på kommu-
nala beslut. De avgörande besluten fattas oftast i samband 
med att kommunen ger bygglov

Linanäsföreningarna har regelbundna kontakter med 
kommunledningen då vi utbyter erfarenheter och diskuterar 
Linanäs framtid. Kommunledningen ser det som en styrka 
att kunna diskutera med personer som är lokalt folkvalda. 
Frågor som alltid är aktuella är våra två badplatser. Lilla 
Badberget är ett kommunalt bad, som är en stor tillgång för 
boende och besökare i Linanäs. Stora Badberget sköts av 
Vägföreningen och är formellt sett ett rekreationsområde där 
man kan bada och där det finns en räddningsstege. 

Andra viktiga frågor är miljön i hamnområdet och 
störningar som kan förekomma i en tätort i skärgården som-
martid. Trafikfrågor är en stor och gemensam angelägenhet. 
Linanäsföreningarna vill skapa säkrare trafikförhållanden, 
inte minst för gångtrafikanter och cyklister. Då de stora 
vägarna är statliga har kommunen begränsade 
möjligheter att påverka de beslut som gäller 
dessa, men detta kan komma att ändras.

Hur kan vi linanäsbor då påverka Lina-
näs framtid? Vi kan göra våra röster hörda 
i kommunala val och på linanäsfören-
ingarnas årsmöten. Är man skriven i en 
annan kommun, men äger fast egen-
dom i Österåkers kommun, är man 
ändå kommunmedlem i Österåker. 
Och som sådan har man alltid rätt att 
anföra kommunalbesvär, det vill säga 
att överklaga kommunala beslut.  

Nu laddar vi för en ny vår och 
en ny sommar! Vi ses vid Valborgs-
mässobrasan.

Christer
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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

STYRELSEN EFTER ÅRSSTÄMMAN 2017
ordförande Christer Bergheden
vice ordförande Leif Muhr 
ekonomiansvarig Johan Silvmark 
vägansvarig Lennart Öberg
protokollssekreterare 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:
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