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Nyhetsbrev Vintern/Våren 2019 

Här kommer årets nyhetsbrev, I denna utgåva förmedlar vi i styrelsen vad vi har som mål och hur vi ska 
jobba för att vi tillsammans ska nå detta mål.  

Detta nyhetsbrev berör Länsö Norra Tomtägereförening, hoppas ni kommer att tycka om det. 

Föreningen har i samarbete med Södra en hemsida www.lanso.se där finns dom flesta dokument publi-
cerade som gäller föreningen och dess regler och stadgar. 

Sedan några år så har vi även en FaceBook sida för Länsö ”Länsö NS”, som idag har 385 medlemmar 
och ökar stadigt. Anslut dig om du inte redan har gjort det! Informationen når fram snabbt i sociala 
medier. 

I detta nyhetsbrev kommer vi att berätta om följande: 

 Vatten och pumphus projektet 

 Flottar och bryggprojekt 

 Skogen och naturvård 

 Jakt och Fiske 

 Brandförsvar 

 Internetanslutning med fiber 

 Vårens arbetsdag 

 Hjärtstartare 

 Midsommar firandet 

 Styrelsen och förtroendevalda 

 Medlemsmatrikel 
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Vatten och Pumphus projektet 

På årsmötet 2015 beslutades det enligt styrelsens förslag att vi skulle investera i ett nytt pumphus och 
rusta upp föreningens vattenförsörjningsanläggning under dom kommande åren. 

Vi har handlat upp ett nytt pumphus från Lentab, Vi har fått det levererat som ett pumphus i byggsats. 
Bygget kommer nu att påbörjas under sommaren/hösten 2019. Det nya pumphuset kommer att bli 
30m2 stort jämfört med det gamla på 8m2. Med modern inredning och ändamålsenlig verkstad kommer 
pumphuset att fungera utmärkt under många år framöver. 

Plats kommer även att finnas i pumphuset för styrelsemöten och övrig verksamhet som kräver plats 
för föreningsverksamhet. 

Vattenansvariga har under året inspekterat flera av anläggningarnas tappställen och konstaterat att vi 
behöver byta ut och uppgradera flertalet av tappställen och kranar, detta kommer att ske löpande un-
der 2019 och framåt. 

Vatten kvaliteten är god och vi renar allt dricksvatten med UV-filter för att eliminera eventuella bakte-
rier i vattenreservoaren. Vår anläggning lyder under livsmedelslagen för distribution av livsmedel, 
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Flottar och bryggor 

Föreningsflotten är uppskattad och fungerar bra. Att tänka på när man nyttjar den är att förankra 
den på angivet sätt (se skyltar på flotten) och att inte lämna kvar skräp på flotten! 

Vad det gäller fastlandsbryggan (L-bryggan) och ö-bryggan i sundet (norra) så gjordes enligt beslut 
på extra stämman i höstas omförankring av bryggorna då dom gamla kättingarna och förankringarn 
var i uruselt skick! Detta gjordes i November och blev väldigt bra. Med facit i hand så blev detta gjort i 
sista sekund med tanke på stormen Alfridas framfart efter nyår! 

Troligen så hade det slutat med katastrof om inte detta hade utförts, så ibland ska vi också ha lite tur 
blandat med fingertopps känsla! 

Kostnaden för detta projekt hamnade på 217 000kr, vilket vi nu också har utdebiterat till medlemmar-
na enligt beslut på extrastämman i september 2018. 

Övriga föreningsbryggor kommer att besiktas kommande sommar. 
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Skogen och Stormen 

I början på året 2019 så slog stormen Alfrida till med full fart i Roslagens skärgård, Länsö blev inte 
förskonat. Många träd föll offer för Alfridas framfart och vi tror att 150-200 träd har fallit på förening-
ens mark. Föreningen har en såkallad Skog-Bas försäkring hos Länsförsäkringar som täcker skogs-
brand men inte stormfällning, för att få teckning för stormfällning skall man ha en Skog-Mellan försäk-
ring (som är ganska dyr). Det betyder att vi själva måste ombesörja och ta hand om alla våra storm-
fällen. Medlemmarna själva kan inte gå ut i skogen och kapa ned träd, för detta krävs behörig kompe-
tens för motorsåg och i synnerhet för sågning av rotfällen. Därför har vi från styrelsen i separat ut-
skick tidigare förbjudit medlemmar från att kapa eller såga i föreningen träd (rotfällen eller lutande 
träd) för att vid eventuella olyckor stå fria från ansvar. 

Däremot jobbar vi med att få fram en entreprenör som kan komma ut i vår/sommar och ta hand om 
vår stormfällda skog, dom vill så klart att träden är orörda för att dom ska kunna kapa dom i säljbara 
längder och på det sättet kunna täcka sina kostnader för röjningen och att vi i föreningen inte skall 
behöva betala för deras insats. När entreprenör anlitats kommer vi att gå ut med mer information om 
hur dom eventuellt kan ta hand om tomtägares träd också. 
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Brandförsvaret 

Brandbekämpning är något som vi jobbar aktivt med tillsammans med södra och brandförsvaret i Upp-
sala/Östhammar. Vi fick under förra året en gemensam brandvagn med pump donerad från brandför-
svaret med tillhörande kopplingar, vagnen står stationerad vid södras pumphus. 

Tyvärr så fick vi natten mot midsommarafton en fullt utvecklad husbrand på Norra, tack vare vår nya 
brandvagn och tidigare övning och rådigt inbegripande av grannar kunde brandsprutan och slangar 
läggas ut snabbt, när brandförsvaret anlände 30 minuter efter larm så var anläggningen i drift. 

Tyvärr kunde inte huset räddas, men övriga runt liggande hus klarade sig. Vår insats från Länsö beröm-
des från räddningsverket, all heder till Erik Molarin och grannar därom. 

Vårt arbetet för brandbekämpning kommer att fortskrida under kommande år och fram gent! 

Vi påminner också om att ladda ned appen ”Safeland” och ansluta sig till gruppen ”Länsö”! 
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Fiske och Jakt 

Fiske 

Beträffande fiske så är det gällande regionala regler som gäller, föreningen är medlem i Östhammars 
fiskevårdskrets. Detta betyder att vi i Länsö Norra upplåter vårt vatten runt Länsö för fiske för andra 
än våra medlemmar. Detta i sin tur gör att föreningen får andel i fiskekort som säljs vid vår vatten. 

Jakt 

Föreningens mark innehar jakträtt, denna jakträtt har överlåtits per årsbasis till Örjan Enehall som har 
hus på ön (tomt 79). Jakten är småviltsjakt och är styrd enligt villkoren i våra stadgar och i jaktlagen. 
Jakträttsinnehavaren har också åtagit sig att bedriva skyddsjakt på våra marker på skadedjur så som 
grävlingar, vildsvin etc, så vid behov eller frågor kontakta Örjan. 
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Internetanslutning med fiber 
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Information från Stadsnätsbolaget 
 

Hej 

 

Hoppas a  ni har bra höst. Vår beredning av fiberdragning pågår för fullt.  

 

Beredning omfa ar arbetsmomenten inför byggna on, vilket inkluderar ritande av nät,  ll-

ståndssökning hos kommuner, Transportstyrelsen, och andra privata markägare. 

 

I dagsläget u ör vi projekteringsarbete samt a  vi just nu inhämtar markavtal från berörda 

markägare. Byggstarten är planerad  ll a  ske under  dig vår 2019. Informa on angående 

dri sä ning kommer vid e  senare  llfälle.  

 

I samband med a  området bereds för fiberdragning kommer vi a  genomföra installa on 

av fiberboxar och tomtgrävning. Allt för a  förbereda inför förläggning av stamfiber. Tomt-

grävningen är en förutsä ning för a  beredningen skall gå a  genomföra fullt ut och kunna 

resultera i en upphandling av underleverantörer. 

 

Vi kommer kontakta dig för a  boka upp en  d som passar dig för installa onen. 

 

Vår målbild är a  den återstående beredningsfasen skall ta omkring 3-6 månader 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Stadsnätsbolaget Sverige AB 
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Vårens arbetsdag 11-12/5-2018 

Vårens arbetsdag är den 11-12/5 med början 10.00, korv lunch serveras 13.00 på midsommarängen där 
också information från styrelsen kommer att hållas. 

Då stormen Alfrida hade sin framfart i Januari med många trädfällen samt mycket grenar och ris som 
lagt sig vid och omkring vägar så räknar vi med att det kommer att var mycket arbete med att ta rätt 
på detta samt om det går att elda upp riset också! Därför har vi beslutat att: 

Om inte arbetsdagen räcker till på Lördagen den 11/5 så fortsätter arbetsdagen på Söndagen den 12/5 
mellan 10.00 och 13.00 . 

Våra arbetsgruppchefer kommer att ha kontakt med er innan arbetsdagen och vi lägger upp en strategi 
hur vi löser allt, tillsammans fixar vi detta! 

Väl mött till en trevlig dag med alla trevliga Länsö grannar! 
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Hjärtstartare och HLR 

Beträffande hjärtstartare så har föreningen köpt in och monterat 3st enligt beslut från årsmötet 2018, 
dessa är nu placerade enligt följande: 

1) Brandförrådet vid Tärnvägen 

2) Elstolpen korsningen Måsvägen / Grisslevägen 

3) Förrådet midsommarängen 

Tanken är även att vi kommer att utföra HLR (hjärt/lung räddning) genomgång minst en gång per år, 
troligen vid någon av arbetsdagarna. Vi ska bara få ihop det med någon frivillig instruktör. 

Vi kommer att återkomma om detta så fort det är på plats! 
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Midsommarfirandet 2019 

Årets midsommarfirande 2019 vid midsommarängen på Länsö arrangeras detta år av Norras arbets-
grupp 2 tillsammans med Södras arbetsgrupp E. Södra är sammankallande, det finns en midsom-
mar pärm med instruktioner och tips på hur arrangemanget bör utföras. Det uppskattas om medlem-
mar eller anhöriga kan bidra med vinster till lotterier eller tävlingar från sina arbetsplatser eller dylikt. 

Firandet är självfinansierat och till gagn för en trevlig tillställning för alla boende och deras gäster 
under midsommar. 
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Styrelse och förtroendevalda 

Styrelseordförande:  Anders Jansson    Måsvägen 17  072-327 9600 

Kassör:      Ingegärd Andersson  Tärnvägen 21  076-871 4162 

Sekreterare:    Petra Ringö Rask    Måsvägen 13  073-691 4417 

Vice ordförande:    Patrik Rask    Måsvägen 13  076-396 9579 

Styrelseledamot:    Erik Molarin    Måsvägen 6  070-563 1381 

Styrelseledamot:    Jonna Stockman    Måsvägen 7  073-028 4280 

Styrelseledamot:    Andreas Eriksson   Hägervägen 1  070-337 9787 

Suppleant:    Robert Olofsson    Måsvägen 31  072-322 9028 

Suppleant:    Olle Henriksson    Grisslevägen 19  076-814 1808 

Suppleant:    Sofia Donner    Grisslevägen 18  073-800 8261 

Revisor:      Ylva Jedebäck-Lindberg  Tärnvägen 19  070-756 1451 

Revisor:      Joel Zander    Grisslevägen 6  070-131 4832 

Revisors suppleant:  Per Nilsson    Grisslevägen 14  076-886 0473 

Revisors suppleant:  Gudrun Söder    Grisslevägen 17  070-956 3981 

Va enansvariga:    Anders Jansson    Måsvägen 17  072-327 9600 

      Göran Eriksson    Hägervägen 3  076-039 0264 

Arbetsledare grupp 1:  Weine Andersson   Tärnvägen 21  073-840 5600 

Arbetsledare grupp 2:  Patrik Rask    Måsvägen 13  076-396 9579 

Arbetsledare grupp 3:  David Stockman    Måsvägen  7  070-288 5753 

Arbetsledare grupp 4:  Andreas Eriksson   Hägervägen 1  070-337 9787 

Arbetsledare grupp 5:  Jan Eklöf     Grisslevägen 24  070-438 2166 

 

Övriga kontaktpersoner finns anslagna på tavlor samt på hemsidan www.lanso.se 
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