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Linanäs Villablad
hösten 2016

Utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

Ansvarig utgivare och redaktör Christer Berghagen

NR 32 NovembeR 2016

Vid ordinarie årsstämma i 
Vägföreningen den 3 juli på 
Granliden var 35 fastigheter 

företrädda. 
Styrelsen fram till nästa årsstäm-

ma består av Christer Bergheden 
ordförande (nyval), Leif Muhr 
(omval), Gisela Spak (omval). Åsa 
Åhman och Lennart Öberg är valda 
till stämman 2017. Som suppleanter 
valdes Börje Brottman (omval) och 
Johan Silvmark (nyval). En post som 
suppleant är vakant.

I en motion från Christina 
Bergman vill hon att styrelsen ska 
genomföra en undersökning om 
möjligheterna att bygga en vändplan 
i slutet av Trädgårdsvägen. Styrel-
sens motionssvar är positiv till detta 
och man kommer att överlämna 
motionen till nya styrelsen för vidare 
utredning. 

Efter förslag från Lennart Brundell 

Från stämman 2016

Christer Bergheden
Jag är ny ordförande i föreningarna och har 
tidigare varit vice ordförande under perio-
den 2010–2014. Min hustru Gunilla var f.ö. 
sekreterare i föreningen 2006–2010. Hon har 
sedan barndomen vistats många somrar vid Ramsmorasundet 
på Ljusterö. Under min verksamma tid som läkare på Läkarhuset 
i Vällingby under mer än 25 år, var jag engagerad i flera styrelser 
inom Praktikertjänstkoncernen – Sveriges största privata vårdgi-
vare. Bl.a. som ledamot av koncernstyrelsen i femton år, varav sju 
som vice styrelseordförande. Sedan 2002 har vi hus på Tvärvä-
gen i Linanäs. Som pensionär vistas jag där stora delar av året, 
ofta tillsammans med vår dvärgschnauzer Penny. Min vision om 
Linanäs: Ett levande näringsliv är en förutsättning för ett levande 
skärgårdssamhälle.   

Johan silvmark
Jag flyttade till Linanäs tillsammans med 
min familj för sex år sedan. Ett stort steg 
som vi är jättenöjda med. Släkten har haft 
fritidshus på Linanäs länge, vilket gjorde att 
jag t.ex. fick mina första kallsupar i simskolan på Lilla Bad- 
berget och blev utsatt för kräftupptagning i Mjölnarsjön. 
Under många år arbetade jag som turnerande musiker i 
slagverksgruppen Kroumata – det blev resor i lite mer än 
40 länder. I den rollen fick jag också syssla med produktion 
och ekonomi. Allt resande till trots, har jag numera svårt 
att frivilligt lämna ön, eller ens Linanäs. Heltidsjobbet nu är 
redovisningskonsult med allt från restaurang, bilfirmor och 
produktionsbolag till föreningar som Linanäs Väg- och  
Villaägareföreningar.      

och Mats Löfström rekommende-
rade stämman styrelsen att utreda 
frågan om arvodering av styrelsen, 
något som kommer att ske och som 
ska rapporteras på årsstämman 
2017.

Under övriga frågor framförde 
Gunnar Roberg synpunkter på felak-
tig utformningen av hastighetsbe-
gränsande vägbulor på Dyviksrun-
dan. Vid en framtida upprustning av 
vägen kommer bulornas utformning 
att förbättras. Astrid Sundström 
efterlyste en målad mittlinje på 
Linanäsvägen från och med avfarten 
till Laggarsvik, d.v.s. den del som är 
hastighetsbegränsad till 50 km/tim. 
Enligt Trafikverket ska mittlinje inte 
målas om vägens bredd underskri-
der 6 m, vilket är fallet för den aktu-
ella delen av Linanäsvägen. Susanne 
Persson vill att 30-skylten på Lina-
näsvägen ska flyttas från Gånglåten 

till Grundviksvägen. Styrelsen ska ta 
upp denna fråga då byggnationen av 
Linaby på Helikopterängen är klar.

Årsavgiften till Vägföreningen är 
oförändrad, 800 kr per andel.    

På Villaägareföreningens årsmöte 
tog Göran Thingwall upp frågan om 
miljön i Linanäs. Han är tveksam 
till att det ska finnas tre restaurang-
er i Linanäs. Christer Bergheden 
replikerar att detta är något som i 
en marknadsekonomi bestäms av 
marknaden, inte av Villaägarefören-
ing. Avgående ordförande Leif Muhr 
konstaterar att det finns många 
olika åsikter om hur Linanäs ska se 
ut. Den som har en speciell idé kan 
lämna in en motion till årsmötet så 
får medlemmarna sedan ta ställning. 

Årsavgiften till Villaägarefören-
ingen är oförändrad, 250 kr.

Föreningens valberedning utgörs 
av Gudrun Franzén och Lars Björk. 

nyA styrelseledAmöter:
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Nu är vi på gåNg igeN med utgivningen av  
Linanäs Villablad efter ett uppehåll på ett och ett 
halvt år. Jag tror att Villabladet kan fylla en viktig 
uppgift för våra medlemmar. Ett pressat tidsschema 
gör att höstens nummer blir två A4-sidor. Till våren 
siktar vi på ett fyrsidigt Villablad som tidigare. 

En grupp i Linanäs som kallar sig Intressegruppen 
Linanäs har synpunkter på störningar från krogarna i 
Linanäs och från Lilla Badberget. 

När det gäller musik från krogarna finns beslut 
från kommunen från 2010-04-20. Skeppskrogen och 
Restaurang Skärgårn får ha musik utomhus onsdagar 
och lördagar kl. 11.00–22.00, (ekvivalent ljudnivå 50 
dBA) och inomhus kl. 22.00–01.00, (ekvivalent ljud-
nivå 45 dBA). I beslutet finns alltså tydliga deci- 
belgränser för musiken. Dessa gränser för ljudstör-
ningar måste givetvis hållas annars riskerar krogarna 
att förlora sina utskänkningstillstånd. 

Många linanäsbor uppskattar utbudet av service i 
Linanäs i form av butik, gästhamn och restauranger. 
Detta kan skapa ljudstörningar, något som man får 
räkna med om man bor mitt i en sommarintensiv 
skärgårdsort. När det gäller busliv i hamnområdet har 
det i sommar varit lugnare än tidigare år. Detta kan 
tillskrivas det faktum att kommunen i år haft väktare 
på plats onsdagar och lördagar. 

Lilla Badberget har ifrågasatts av Intressegruppen. 
Låt mig vara tydlig: Lilla Badberget ska vara kvar i sin 
nuvarande form! Bakom detta står en stor majoritet 
av linanäsbor.

Villaägareföreningens styrelse är vald 
av Linanäsborna för att företräda dom.  
Detta är representativ demokrati, något 
som vi har en mycket lång tradition av 
i vårt land. Villaägareföreningen anser 
att det grundläggande för miljön i 
Linanäs är att lagar, förordningar 
och föreskrifter liksom kommunala 
beslut och föreskrifter ska respekt-
eras. Om någon i Linanäs vill att 
Villaägareföreningen ska uttala 
sig om t.ex. störningar i Linanäs, 
ska hen motionera om detta till 
årsmötet. Sedan får detta fatta 
beslut i frågan.                     
               Christer

ordförAnde hAr ordet:

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.

Adresslapp

Avs. linanäs Villaägare- och Vägförening
rastaborgsvägen 1, 184 97 ljusterö
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