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HÖSTEN 2018
Utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

Ansvarig utgivare och redaktör Christer Bergheden

ÅRSMÖTEN 2018
DEN 1 JULI hölls föreningarna årsmöten på Granli-
den med 39 fastigheter representerade och med Kent 
Nilsson som mötesordförande. Som ordförande valdes 
Christer Bergheden, omval och som ordinarie ledamö-
ter Leif Muhr, omval och Lena Löfström, nyval. Manda-
ten för Johan Silvmark och Lennart Öberg går ut 2019. 
Som suppleanter omvaldes Åsa Åhman och Lars Wiberg 
samt nyvaldes Anita Kramer. Valberedningen omvaldes 
och består av Mats Löfström som sammankallande och 
Marie Ljustermo.

VÄGFÖRENINGEN
STÄMMAN BESLUTADE: att föreningen har rätt att 
ta ut en avgift då Bryggängen utnyttjas för kommersiella 
ändamål, att vid nybyggnation och större ombyggnader 
ska utgå en fast slitageavgift som motsvarar 7 % av pris-
basbeloppet, att föreningen har rätt att ta ut en förse-
ningsavgift om vi måste göra en påminnelse om betal-
ning av vägavgiften och slutligen, att styrelsen under året 
får utnyttja medel från upprustningsfonden.

Föreningen planerar större upprustning av Dyviks-
rundan under 2018 och 2019. Inför detta är det viktigt 
att fastighetsägarna röjer utanför sina 
tomter. Inga träd eller buskar utanför 
staketet mot vägområdet. 

DETTA HOPPAS VI kunna genomföra under 2019. 
Förutom en ytbeläggning krävs en hel del underarbeten, 
inte minst förbättrad dikning. Trafikverket kräver att vi 
ska ta i anspråk hela vägområdet ända fram till tomt-
gräns. Inom detta område får det inte finnas vegetation i 
form av träd eller buskar. 

Många är osäkra på var tomtgränsen går och det 
förekommer att man planterat inom vägområdet. För 
att undvika konflikter planerar Vägföreningen att låta 

kommunen fastställa gränserna gentemot vägområdet 
vid s.k. gränspåvisning. Om en fastighetsägare inte 
accepterar den gräns som då fastställs, är det upp till var 
och en att på egen bekostnad låta Lantmäteriet fastställa 
var gränsen går. Den som är tveksam om sin tomtgräns 
kan gå in på Lantmäteriets hemsida. Klicka sedan på 
»Självservice«, därefter på »Min fastighet«. Logga in och 
klicka på din fastighetsbeteckning och sedan på »Karta«. 

UPPRUSTNING AV DYVIKSRUNDAN

På Villaägareföreningens årsmöte beslöts, ef-
ter en motion från fyra medlemmar, att bilda 
ett arbetsutskott för utvecklings- och triv-
selfrågor – AUT. I detta kan ingå medlemmar 
som inte är styrelseledamöter. Motionärerna 
konstaterar att Linanäs utvecklas och stän-
digt förändras. AUT prioriterar frågor kring 
bl.a. Lilla och Stora Badberget, hastighets-
sänkande åtgärder på Linanäsvägen ner mot 

hamnen och busstrafiken. Syftet är att göra 
Linanäs tryggare och säkrare och att även 
se om möjligheter finns att göra ängen vid 
hamnen mer levande för våra barn. AUT kom-
mer också bevaka kommunens planer för ett 
framtida Linanäs. Utskottets arbete förankras 
löpande med styrelsen. AUT består i dag av 
Anita Kramer från styrelsen samt Ylwa Borg, 
Johan Granskog och Mats Löfström. 

Utvecklings- och trivselfrågor i Linanäs
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BOENDE I BRF LINABY
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till 
Linanäs! Vi ser er gärna som med-
lemmar i Linanäs Villaägarefören-
ing, som bl.a. arrangerar firandet av 
valborgsmässoafton och av mid-
sommar, samt bevakar frågor om 
utveckling, trivsel och miljö i Lina-
näs. När det gäller Vägföreningen är 
det Bostadsrättsföreningen som är 
medlem, inte de enskilda boende. 

SKEPPSKROGEN
I MAJ 2017 ansökte ägaren om att få förhandsbesked 
från kommunen om att få riva befintlig restaurangbygg-
nad och i stället uppföra en ny byggnad i souterräng 
med tre våningar med 15 bostadsrätter av olika storlek. 
Byggnadsnämnden har ännu inte behandlat ärendet då 
man väntar på ett utlåtande från Roslagsvatten.

ARBETEN UTMED LINANÄSVÄGEN
ROSLAGSVATTEN kommer under hösten och vintern 
att dra fram vatten och avlopp till fastigheter från lina-
nässkylten på Linanäsvägen fram till Grundviksvägen. 
Vägföreningen påverkas genom att både Blomstervägen 
och Edsviksvägen under en period kommer att grävas 
upp. Roslagsvatten hade den 29 augusti ett välbesökt 
informationsmöte på Granliden för involverade fastig-
heter. För den som vill följa hur projektet framskrider 
finns på föreningarnas hemsida – linanas.se – en länk 
till Roslagsvatten som ger aktuell och uppdaterad 
information. 

LENA A LÖFSTRÖM, 
det är jag det. Jag bor tillsammans 
med min man Mats, sonen Junior, 
kattorna Malin och Fanny ovanför 
Östervägen i »Sagas hus«, på Som-
marvägen. Vi kom hit för 10 år sedan 
av en ren slump men har inte ångrat 
det för en enda sekund. Vi stormtrivs 
på Ljusterö och framför allt då just Linanäs. Till skillnad 
från min man rör jag mig inte så mycket utanför huset 
men jag finns här, oftast framför min dator. Har du 
vägarna förbi, kom gärna in på en kopp kaffe eller ett 
glas saft.  Med lång föreningsvana från såväl fattiga, 
små, ideella föreningar till välbesuttna stiftelser hoppas 
jag vara till nytta i våra Väg- och Villaföreningar. För den 
som är nyfiken har jag ägnat mitt arbetsliv mest åt IT, 
personforskning och den något mer kreativa museivärl-
den. Pension blir det kanske någon dag i framtiden när 
jag får tid!

ANITA KRAMER
Jag och min man Lars är nyinflyttade 
sedan drygt ett år. Vi letade ett som-
marställe och fastnade för Linanäs, 
där vi nu har tillbringat stor del av 
året och trivs som bara den. Jag ser 
nu fram emot uppdraget i förening-
en som suppleant, dels för att kunna 
påverka och driva viktiga frågor framåt och dels för att 
träffa nya människor, eftersom jag är en social, nyfiken 
och kreativ person. Har haft olika yrkesroller inom 
marknadsföring, försäljning och administration. Har 
valt och tagit möjligheten att jobba inom olika bran-
scher bl.a. dagligvaruhandeln (ICA AB:s huvudkontor), 
läkemedelsbranschen/Life Science, föreningsbranschen 
och nu senast inom kurs- och konferensverksamhet. 
Det som driver mig är att se att det jag gör leder till 
förbättringar.

NYA I STYRELSEN:

LINANÄS HAMNBUTIK
Nya öppettider i vinter: 
onsdag–torsdag 10 –17 • fredag–lördag 10 –18
söndag 10 –17 • måndag–tisdag stängt
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NYA ÄGARE I 
LINANÄS
Annika Karlsson och  
Lars Carlsson har köpt Bolby 
1:254, Linanäsvägen 105, av 
Björn Almgren.

Solveig Norman har tagit över 
Bolby 1:32, Dyviksrundan 
22, från Maj Anderssons 
dödsbo.

Eva och Lars Gunnstam har 
köpt Bolby 1:122, Dyviksrun-
dan 24, av Gunvor Karlsson.

Eveline Thunell har köpt  
Bolby 1:74, Högbovägen 3, 
av Katarina och Leif Muhr.

Linnanäs Fastighets AB har 
köpt Bolby 1:62 (ICA-buti-
ken och gamla posten) och 
Bolby 1:166 (parkerings-
platsen), Rastaborgsvägen 
2, av Karl Henrik Bengtsson 
Råsled och Pontus Warholm.

@
INFORMATION 

som E-POST
Information som e-post har stora 
fördelar jämfört med att skicka 
traditionell post till brevlådan. 
Det spar papper, porto och 
arbete vid utskick och blir på 
sikt mycket billigare. Vid kontakt 
med våra medlemmar har därför 
Linanäsföreningarna e-post som 
sitt förstahandsalternativ. Detta 
gäller även Villabladet. 
  Du som har e-post, meddela 
oss till vag@linans.se, vilken 
e-postadress du vill ha vår infor-
mation till.
  Du kommer då att få en 
bekräftelse på att vi noterat detta 
och att du också förbinder dig 
att kontakta oss om e-postadres-
sen skulle ändras.

LINNANÄS FASTIGHETS AB är 
den nya ägaren – nej, bolagsnam-
net är inte felstavat. Bolaget, som 
registrerades i februari 2018 har en 
av de förra ägarna, Pontus Warholm, 
som vd.

Det finns idag inga konkreta 
planer för byggnaderna. Under tiden 
utgör de bostäder för byggnads-

arbetare som arbetar vid Ljusterö 
Torg. Linanäsföreningarna bevakar 
frågan. Det finns tydliga tecken på 
att fastigheten håller på att förfalla – 
trasiga markiser, grusplanen håller 
på att växa igen med ogräs. Den nya 
ägaren har lovat att åtgärda detta. 
Det tackar vi för.

TRAFIKVER-
KET HAR 
sedan flera 
år noterat att 
Grundviksvägen 
är i behov av en 
omfattande upp-

rustning. Förutom ny ytbeläggning 
behöver dräneringen av vägbanken 
förbättras genom att bl.a. göra nya 
diken. I början av juli hade Vägför-
eningen en omfattande inspektion 
av Grundviksvägen tillsamman med 
en representant från Trafikverket då 
vi kom över ens om vilka åtgärder 
som måste göras. Planen var att 
upprustningen skulle göras under 
hösten 2018. Den totala kostna-
den för upprustningen skulle bli ca 
800 000 kr.

   
Grundviksvägen sköts av Linanäs 
Vägförening, men trafiken består 
till stor del av trafik från Grundviks 

samfällighetsförening. Lantmäteriet 
har slagit fast att kostnaden för årligt 
underhåll av vägen ska fördelas så, 
att Grundvik samfällighetsförening 
står för 89 % och Linanäs Vägfören-
ing för 11 %. När det gäller större 
upprustning av vägen ska de båda 
föreningarna vara över ens om detta. 
Kostnaden ska fördelas på samma 
sätt som för underhållet av vägen. 

Vid möte med Grundvik i juli 
framkom att Grundvik saknar 
pengar för upprustningen och att de 
inte vill ta upp något lån för detta. 
Man har under de senaste åren gjort 
omfattande upprustning av den del 
av Grundviksvägen som ligger inom 
samfälligheten. 

Situation är den att upprustningen 
av Grundviksvägen nu har skjutits 
på framtiden. Om Grundvik inte får 
fram några pengar kan det heller inte 
bli någon upprustning. Om vägen 
ytterligare försämras skulle vi kunna 
förlora vårt statsbidrag för den. Det 
uppgår till ca 6 500 kr per år. 

UPPRUSTNING AV GRUNDVIKSVÄGEN

NY ÄGARE AV GAMLA ICA-BUTIKEN
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ETT AKTIVT SAMHÄLLE STÅR ALDRIG STILL, det 
förändras ständigt. Linanäs är inget undantag. Näringsli-
vet är här en pådrivande faktor, inte minst besöksnäring-
en. 

På f.d. helikopterängen har vi nu bostadsrättsfören-
ingen Linaby, ett helt nytt koncept för skärgårdsboende. 
Det kanske också kommer att byggas fler bostäder där 
nu Skeppskrogen ligger. På platsen för f.d. ICA-butiken 
kan man starkt misstänka att det också blir bostäder. Det 
skulle kunna bli ett unikt boende som skulle ge Linanäs 
ett helt nytt blickfång. Vid Granliden planeras också fler 
bostäder på sikt.

Denna förändringsprocess är viktig att bevaka för Li-
nanäsföreningarna. Vi måste hela tiden tänka på hur vi på 
bästa sätt kan göra detta. Nya förutsättningar gör att lina-
näsföreningarna får ompröva sina arbetssätt för att hänga 
med och på bästa sätt ge service åt sina medlemmar.     

För att möta kommande förändringar träffar sty-
relsen sedan flera år kommunledningen vår och höst. 
Vår kontaktperson är det kommunalråd som har ansvar 
för skärgårdsfrågor. De senaste fyra åren har det varit 
Mathias Lindow, som också varit förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Från och med i år har vi initierat att vi 
får kopior på alla bygglovsansökningar för nybyggnation i 
Linanäs. Vi följer också kommunens översiktliga plane-
ring och detaljplanering för Ljusterö och fram för allt för 
Linanäs.

Årsmötet i Villaägareföreningen beslöt att skapa ett 
arbetsutskott för utvecklings- och trivselfrågor i Linanäs 
- AUT. I detta utskott finns också personer som inte sitter 
i styrelsen. Detta nya sätt att arbeta har tillkommit på 
initiativ från våra medlemmar. 

En av våra styrelseledamöter, Johan Silv-
mark, är representant för södra Ljusterö 
i Skärgårdsrådet. Detta fungerar som en 
remissinstans till nämnderna i frågor som 
har betydelse för kommunens skärgård. 
Det medverkar också i kommunens 
planarbete för att värna om skärgår-
dens natur och dess kulturvärden. 
Samtliga utvecklingsfrågor som berör 
skärgårdsdelen av kommunen ska 
behandlas i rådet före kommunala 
beslut. 

Vi vill på alla sätt vara förbered-
da på att möte de förändringar som 
kommer att ske i Linanäs. 

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 Lena Löfström 
suppleanter Åsa Åhman 
 Lars Wiberg
 Anita Kramer
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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Avs: Linanäs Väg- och Villaägareföreningar
        Rastaborgsvägen 1, 184 97 Ljusterö


