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VÅREN 2019
Utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening

Ansvarig utgivare och redaktör Christer Bergheden

NR 37 APRIL 2019

ÅRSMÖTEN 2019
Söndag den 7 juli kl. 13.00 på Granliden 

har Vägföreningen årsstämma och Villaägareföreningen årsmöte. Boka gärna in den tiden redan nu.  
Om en medlem vill ta upp en speciell fråga kan hen lämna in en motion, som ska vara styrelsen tillhanda  

senast den 31 maj. 
Det går bra att e-posta till vag@linanas.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 sammansättning kan vända sig till valberedningen. 
Telefonnummer finns under Föreningsinformation i Villabladet. 

Den som inte själv kan närvara kan företrädas med fullmakt genom ett ombud, som kan vara  
make/maka, sambo eller annan medlem i Vägföreningen.

Hjärtligt välkomna till Granliden den 7 juli kl. 13.00!

GAMLA  ICA-BUTIKEN
Nuvarande ägare har nyligen lagt ut 
fastigheten till försäljning. Annon-
sen finns på Hemnet. Gå in på hem-
net.se och sök efter »Rastaborgsvä-
gen Linanäs«. 

Det enda realistiska alternativet 
för en köpare måste vara att riva 
befintliga byggnader och bygga 
helt nytt. Den gamla affärsbyggna-
den visar tydliga tecken på fortsatt 
förfall med trasiga persienner och 
en parkeringsplats som håller på att 
växa igen. 

Fastighetens läge utgör ju en stor 
möjlighet för att i Linanäs kunna 
skapa en modern och unik skär-
gårdsmiljö som känns genuin och 
välkomnande för besökare. Vi hopp-
as att en ny ägare av fastigheten kan 
leva upp till samma visioner. Och 
inte minst viktigt, att vederbörande 
också har finansiella resurser för att 
kunna genomföra dessa.
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SKEPPSKROGEN
För snart två år sedan skickade 
Skeppskrogen in en förfrågan om 
förhandsbesked till byggnadsnämn-
den. Frågan gällde att riva befintlig 
byggnad och ersätta denna med ett 
flerbostadshus. Efter mycket funde-
rande och diskussioner kring frågan 
om vatten och avlopp, har nu bygg-
nadsnämnden fattat sitt beslut, vilket 
är: »Positivt förhandsbesked lämnas 
för nybyggnad av flerbostadshus«.

Nu återstår en planeringsprocess 
innan detta kan bli verklighet. I dag 
finns ännu ingen tidsplan för när 
eventuell inflyttning skulle kunna bli 
aktuell. Villabladet bevakar denna 
fråga.

För oss Linanäsbor innebär detta 
att Skeppskrogen i år kommer att 
vara öppen under våren och som-
maren precis som under tidigare år.

UNDERHÅLL OCH 
UPPRUSTNING AV 
VÄGARNA
De vägar som ingår i Vägförening-
en har en längd av 5 700 m. Vi får 
stadsbidrag till 47 % av dessa. Det 
gäller Grundviksvägen, Östervägen 
och Dyviksrundan, vilka samtliga är 
belagda. Övriga vägar är grusvägar. 
Löpande vägunderhåll görs som-
mar och vinter. Omfattningen av 
vinterunderhållet kan variera stort 
beroende på väderleken. 

Grusvägarna grusas i enlighet 
med en fastställd underhållsplan. 
De belagda vägarna håller i drygt tio 
år, sedan behöver de upprustas med 
ny ytbeläggning. I samband med 
detta ser man över vägens bärlager 
samt dränering. De vägar som har 
statsbidrag upprustas i samarbete 
med Trafikverket som då inspekterar 
vägarna på plats. Trafikverket har 
inte sällan bestämda åsikter om hur 
upprustningen ska göras för att vi 
ska få fortsatt statsbidrag. 

Dyviksrundan är i behov av 
en omfattande upprustning, som 
inkluderar en ny ytbeläggning. Vi 
har planerat för detta under flera år, 
men stött på en del problem, som vi 
varit tvungna att lösa. Det senaste 
är att gränserna vid några fastig-
heter är osäkra. Innan vi kan ta in 
offerter på arbetet måste gränserna 
först fastställas av Lantmäteriet. Om 
detta skulle ta lång tid betyder det 
att upprustningen kan komma att 
senareläggas till år 2020. 

För upprustning av våra vägar 
har Vägföreningen en upprust-
ningsfond, som i dag uppgår till 
ca 934 000 kr. Föreningens totala 
kapital är ca 1 330 000 kr.

VAD ÄR GDPR?
Ni har säkert hört talas om GDPR, 
det som på svenska kallas Data-
skyddsförordningen. Denna påver-
kar oss alla på ett eller annat sätt 
och även för oss som vägförening. 
Bland annat innehåller förordning-
en regler om hur vi får samla in 
personuppgifter, hur vi behandlar 
dessa och vilka rättigheter du har 
som är registrerad.

I Vägföreningen får vi bara samla 
in uppgifter om våra medlemmar 
som behövs för att vi ska kunna leva 
upp till de krav som olika myndig-
heter ställer på oss, t.ex. Lantmäte-
riet och Skatteverket eller som på 
annat sätt krävs för vår verksamhet i 
Vägföreningen. 

Du kan vara helt säker på att vår 
policy om personuppgifter alltid är 
helt i enlighet med GDPR och att 
vi aldrig lämnar ut uppgifter om 
dig till tredje part om det inte finns 
lagstöd för detta.

Ansvarig för dessa frågor hos oss 
är Johan Silvmark. 

Mer information hittar du på 
www.datainspektionen.se. 

PARKERINGSPLATSEN 
VID GRUNDVIKS- 
VÄGEN

Vägföreningen har skötselansvaret 
för denna parkeringsplats. I sam-
band med Roslagsvattens lenings- 
arbeten har Roslagsvatten fått 
använda parkeringen som upplags-
plats. Dessa arbeten kommer att vara 
avslutade till den 1 juni. Då kommer 
parkeringsplatsen att vara helt åter-
ställd och i ett skick som är betydligt 
bättre än tidigare. 

Där finns också en transforma-
torstation som i dagsläget måste 
byggas ut för att fullt ut kunna ge 
service till Linaby. Eon har därför 
fått bygglov för att ta bort den gamla 
stationen och på samma plats ersätta 
denna med en ny, med en något 
större yta. 

Vägföreningen har inget att erinra 
mot detta. 

PUBAFTON
Torsdag den 11 juli i år planerar 

Villaägareföreningen 
en pubafton på Skärgårn. 

Närmare information får du 
via affischering.
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NYA ÄGARE I LINANÄS
Mats Rydman och  
Kerstin Marie Rydman har  
övertagit Bolby 1:401,  
Grundviksvägen 8,  
från Per Ola Rydman.

VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE
Vi firar traditionsenligt 
valborgsmässoafton 
på ängen vid Väster-
kärrsvägen tisdag den 
30 april kl. 20.00. Vi 
hälsar vårens  
ankomst med tal, sång 
och förstås en riktig 
majbrasa. Korv och 
läsk serveras.  
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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.

ADRESSÄNDRING
De medlemmar som ändrar adress 
måste alltid anmäla detta till 
Vägförening. 

Kontakta oss i fösta hand via 
e-post till: vag@linanas.se 
och ange namn, fastighetsbeteck-
ning och ny adress. Den som inte 
har e-post kan anmäla skriftligt till 
Linanäs Vägförening, Rastaborgs-
vägen 1, 184 97 Ljusterö.

Dags att planera för  
midsommarfirandet

På midsommarafton den 21 juni arrangerar vi traditions-
enligt midsommarfirande på Bryggängen med sång och dans 
kring stången, allt till levande musik. För att kunna genomföra 
den populära midsommarfesten krävs en del förberedelser. Vi 
behöver hjälp från våra medlemmar med hämtning av björkris 
och för att klä majstången.  
Du som har möjlighet att hjälpa till hör av dig till 
Lars Wiberg 0704 38 03 72.

Så här ser vårt tidsschema ut:
08.00 Hämtning av björkris, samling vid Bryggängen
09.30 ca Majstången kläs
13.00 Nu kan alla smycka stången med blommor
14.00 Stången reses och sedan kan dansen börja
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HUR KOMMER LINANÄS ATT SE UT I FRAMTIDEN? 
Det vet vi ju förstås inte. Men en sak är säker – det 
kommer inte att se ut som i dag. Bara under de senaste 
åren har det hänt mycket i Linanäs. Vi har fått ett nytt 
bostadsområde på gamla helikopterängen i form av  
Linaby med en arkitektur som verkligen vågat ifråga-
sätta traditionella normer för arkitektur i skärgårdsmiljö. 

Skeppskrogen planerar att ersätta restaurangen med 
bostadsrätter där alla boende ska få tillgång till egen 
båtplats. I Linanäs hamn har vi sedan ett par år en ny 
restaurang i form av Linanäsbryggan. Det finns de som 
frågar sig hur många restauranger det ska finns i Lina-
näs. Jag ser inte detta som något problem. Det är alltid 
marknaden som på sikt avgör en sådan fråga. 

Tomten med den f.d. ICA-butiken har ett av Lina-
näs mest centrala lägen. En nybyggnation här skulle 
kunna ge Linanäs ett helt nytt ansikte utåt. En ny och   
välkomnande vy för den som kommer besöker Lina-
näs – till lands eller till sjöss. Det ska bli spännande att 
se vad en ny ägare kan ha för intentioner.

I framtiden får vi räkna med fler fastboende i och 
omkring Linanäs, vilket kräver en bra infrastruktur 
inte minst för transporter. Det ger också förutsättningar 
för ett ökat näringsliv, fram för allt hantverk och servi-
ce, något som de fritidsboende också har nytta av. Ett 
levande samhälle kräver ett levande näringsliv. Utan 
detta riskerar ett samhälle att dö. 

Vi ska värna om de positiva värden som finns 
i Linanäs. Lilla Badberget är mycket uppskattat av 
många, inte minst barnfamiljer. En stor majoritet av 
Linanäsborna kräver att badet ska vara kvar och gärna 
utvecklas ytterligare. 

En annan viktig tillgång är turistbyrån 
och konsthallen på Ljusterö Torg. Kom-
munens beslut att lägga ner turistbyrån och 
säga upp hyresavtalet för konsthallen ser 
jag som olyckligt. Ett levande samhälle 
kräver inte bara ett levande näringsliv 
utan också en levande kultur. 

De frågor jag tagit upp här är 
områden som linanäsföreningarna 
noga måste bevaka. Jag vill önska 
den nya styrelsen lycka till i detta 
arbete. Själv kommer jag att lämna 
ordförandeskapet efter sju händel-
serika år i styrelsen. 

Christer

ORDFÖRANDE HAR ORDET:
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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:


