
Avloppsutsläpp 
Mitt under den bästa badsäsongen 
drabbades Linanäs av ett avloppsutsläpp. 
Roslagsvatten som assisterade 
den drabbade fastighetsägaren 
rekommenderade att vi skulle avråda från 
bad vid Lilla Badet. Lennart ordnade 
snabbt så att informationsskyltar kom 
upp. När kommunen efter några dagar 
fått svar på sina vattenprover kunde vi 
till allas lättnad blåsa faran över.

hösten 2014
utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

___________________________________________________________
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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.

Välkomna till 
Linanäs
Christine Eriksson och 
Andres Rocobado har köpt 
Bolby 1:265, Sommarvägen 
11 av Gunilla Sahlin. 
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Presentationer av de nya i 
styrelsen

Gisela Spak/sekreterare

Sedan några år bor min man och jag permanent på 
Ljusterö, ett val vi gjorde efter en del funderingar, 
men som vi inte ångrar.  Att vara hemmahörande 
här är något helt nytt och väcker många tankar 
om hur livet gestaltar sig på en ö i skärgården. 
Villabladet har under några år gett oss insikter i 
hur mycket som görs för att vi alla ska trivas och 
känna oss hemma i Linanäs. Att nu få möjlighet att 
delta i styrelsearbetet är dels ett sätt att bidra till ett 
livaktigt Linanäs, dels få tillfälle att lära känna nya 
människor som annars kanske inte hade varit lika 
lätt. 
Nu då jag också har ’oceaner av tid’ och njuter 
av att välja med vad, med vem och när jag vill 
arbeta, kan jag bara tacka ja och se fram mot vårt 
gemensamma arbete i styrelsen!  

Ordföranden har ordet
Efter en fantastisk sommar 
med mycket sol har hösten 
kommit till Linanäs. Lugnet 
och stillheten sänker sig 
över byn. Morgonens 
dimmor ligger kvar långt 
in på förmiddagarna. För 
många är denna tid något 
man ser fram emot med 
långa svamppromenader 
eller en spänd väntan på ett 
pass i skogen. För andra 
innebär det att man avslutar en säsong och lägger 
tomten och huset i vintervilan.
Som nyvald ordförande med en delvis förnyad 
och omstuvad styrelse står jag inför en utmaning 
att själv komma in i rollen och att svetsa samman 
ett väl fungerande lag. Jag är dock redan efter våra 
första sammankomster helt övertygad om att detta 
kommer bli en väl fungerande styrelse. Som vanligt 
har vår väl fungerande valberedning gjort ett mycket 
bra arbete.
Det är naturligtvis alltid lite svårt den första tiden i 
en ny roll innan man lärt sig alla rutiner. Vi har dock 
ett bra stöd i de föreningspärmar som arbetats fram 
under de senaste åren som beskriver föreningarnas 
verksamhet. Jag är också helt övertygad om att 
tidigare styrelsemedlemmar ställer upp med råd då 
vi behöver detta.

Börje Berggren/suppleant

Jag är numera pensionerad 
byggnadsingenjör och har 
erfarenhet av livet i Linanäs 
både sommar och vinter 
sedan 1967 genom min fru 
Ulla.
Min svärfar var 
poststationsföreståndare i 
Linanäs under många år, 
mera känd som Post-Hasse.

Jag vill gärna medverka till att Linanäs utvecklas 
för alla och kunna bidra med något från mina 
erfarenheter. 

Man kanske tror att det inte händer så mycket i ett 
väl inbott samhälle som Linanäs men nästan varje 
gång man tar en promenad så ser man något nytt. 
Någon har målat om huset en annan byggt till och 
en tredje fi xat en ny plantering. På bryggängen har 
vi rustat upp de två belysningsstolparna så att det 
inte blir så mörkt och otrevligt på kvällarna. Arbetet 
med fi berbredbandet som stannade upp är nu igång 
igen. Läs mer om detta på annan plats. Styrelsen 
kommer att börja planera inför de upprustningar av 
våra vägar som behöver ske.
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.
Jag vill till sist uppmana er som kanske stänger ner 
huset för vintern att överväga att värma upp det för 
en härlig höst- eller vinterhelg. Upptäck ett Linanäs 
som är helt annorlunda och har andra kvaliteter än 
under de intensiva sommarmånaderna.

Hälsningar,
Anders Malm, nybliven ordförande



Stefan Lavér/suppleant

Jag är uppvuxen på 
somrarna i Linanäs som 
tredje generation. Jag 
trivs väldigt bra i denna 
skärgårdsmiljö och 
försöker vara här ute så 
ofta jag kan. 
Jag tackade ja till 
uppdraget att bli suppleant 
för att se och lära hur 
föreningen fungerar och 

hjälpa till där det behövs. 
Till vardags så arbetar jag som konsult inom 
IT och telekom industrin med infrastruktur 
förändringar. 

Åsa Åhman/suppleant

 Jag är ”nyinfl yttad” till Linanäs. Jag och min man 
Svante köpte en tomt i Linanäs 2008 och 2010-
2011 byggde vi ett hus för fritidsboende.
Vi bor i Danderyd, men varje ledig dag försöker 
vi vara på Ljusterö, där vi stortrivs.
Jag arbetar på SAS och är ansvarig för IT-
förvaltning av system för markpersonal.
Jag har arbetat på SAS, Arlanda, i drygt 30år. 
Innan jag startade min anställning på SAS bodde 
jag med min familj fyra år i Vancouver, Kanada.
Vi har två vuxna barn och två barnbarn, som 
också tycker att det är toppen att vara på Ljusterö.
Om inte alltför lång tid kommer vi att sluta arbeta 
och kommer förhoppningsvis att kunna spendera 
ännu mer tid här i Linanäs. 

Hundägare i Linanäs
Som hundägare måste 
man ha respekt för att 
många tycker att det är 
obehagligt med hundar 
som springer lösa. Det 
kan gälla de som är 
rädda för hundar eller 
allergiska, men också 
dem som är ute med 
egna hundar. Koppla 
alltid hunden när någon 
vill det. Under tiden 1 mars - 20 augusti får hundar 
inte springa lösa i skog och mark. 
Hundbajs ska också alltid plockas upp från vägar 
och vägrenar.
På vår hemsida fi nns mer information om detta. 
Klicka på ”Föreningsinformation”, ”Råd och 
Regler” och ”Att ha hund i Linanäs”.

Utbyggnad av bredband på 
Ljusterö pågår för fullt. 
Öran, Skärsberget och 
Laggarsvik är områden 
där det pågår grävning 
och nedläggning av 
kabel.
Dock har det blivit 
lite stopp i Linanäs. 
Det är en utmaning, 
enligt Thomas 
Molin på ÖSAB 
(ÖsteråkersStatsnät AB), 
med att lägga ner kabel 
utmed Linanäsvägen 
från hamnen och norrut 
mot Grundviksvägen samt Högbovägen. Trångt 
och mycket sten/berg ger problem att få fram kabel 
till återstående fastigheter. Men Thomas Molin 
säger att det ska vara klart till årsskiftet
Den 6 oktober påbörjades grävning och anslutning 
till fastigheterna på Östervägen för dem som vill 
ha bredband. Representant för ÖSAB kommer 
snart att kontakta alla fastighetsägare i området för 
detaljplanering.



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.
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 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
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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.

Tillsammans... 
När semesterperioden närmade sig sitt slut fi ck 
Linanäs besök av en allsångskonsert med fl era 
kända artister. Efter en dag då solskenet blandades 
med åskskurar stabiliserades vädret lagom till dess 
att arrangemanget drog igång. Vi fi ck en fi n kväll 
med många personer i publiken som bidrog till 
ett trevligt arrangemang. Allsångskonserten som 
turnerat runt under sommaren arrangerades till 
stöd för BRIS. En liten baksida som vi upplever 
varje gång vi har något som lockar folk till Linanäs 
är trafi ksituationen och bristen på parkeringsplatser.  
Med tanke på att det inte är så många tillfällen varje 
sommar kanske man kan acceptera detta för att vi 
skall kunna ha lite liv och rörelse.

4,6 m över 
vägbana

Vägbana
Vägbanekant

2 m 


