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Länsö

Informationsbrev  
Länsö Södra Ekonomiska Förening samt 
Länsö Södra Samfällighet – 2018/2019

Hej alla medlemmar!
Det här är ett enkelt informationsbrev om vad som har hänt och vad som pågår på 
södra Länsö. 

Information och kommunikation
Södra Länsö har tillsammans med Länsö Norra Tomtägarförening en hemsida, 
www.lanso.se, som är vår officiella informationskanal. Där ska all information  
finnas som är viktig för alla medlemmar. 

Utöver detta finns även en Facebook grupp för Länsö, Länsö NS, där många dagliga 
frågor och ämnen informeras eller diskuteras.  Styrelsen lägger ut relevant informa-
tion även på denna sida. Gå med där om ni inte redan gjort det.

Vi tog även fram en informationsbroschyr om Södra Länsö som delades ut på 
årsmötet och höstensarbetsdag. Den innehåller lite av varje om vår ö och vad som 
gäller. Tanken är att alla ska ha samma uppfattning om ordningsregler mm, både 
alla som bott här länge och de som är nyinflyttade. Broschyren finns på hemsidan 
och kommer finnas även tillgänglig även på vårens arbetsdag och årsmöte.

Arbetsdagar
Årets arbetsdagar är planerade till:
•  Lördagen den 4/5
•  Lördagen den 31/8
Vi samlas vid pumphuset kl 10 och håller på fram till 13,  
därefter grillning vid badstranden.

Årsmöte
Årets årsmöte sker:
•  Söndagen den 5/5 kl 10.
Samling vid pumphuset och vi har först möte för SLEF (ekonomiska föreningen) 
och efter det LSS (samfälligheten).

Skogen
Arbetsdagarna 2018 gick även de till stor del åt at röja efter avverkningen och ett 
antal högar eldades upp. 

Efter jul drabbades vi av stormen Alfrida och stora mängder träd har fallit. Det tog 
tid att få träden som fallit över ledningar att bli borttagna men nu är i stort sett allt 
borttaget. Tillsammans med Norra så försöker vi hitta en entreprenör som kan ta 
hand om allt. Det är ett för stort jobb för oss själva att klara av. 



Badstranden
Efter att vi under våren 2017 la ut ny markduk och sand så fyllde vi på med mer 
sand våren 2018.

Nu har vi en fin badstrand och vi vill påminna om att det inte är tillåtet att lägga i 
eller ta upp sin båt på stranden. Vi har en överenskommelse där vi har betalt Norra 
i deras vägunderhåll så att vi får använda deras i- och upptagningsplats mitt emot 
Svedda. 

Bryggor/Parkering
Våra bryggor är i relativt gott skick. Vi har en underhållsplan för våra bryggor med 
regelbundet underhåll och där vi även mäter slitage på kättingar mm. Efter en be-
siktning i höstas var vi tvungna att byta några kedjor på A-bryggan och ett fäste på 
C-bryggan.

Flotten som vi gemensamt har byggt tillsammans med Norra och Frebbenholm 
fungerar utmärkt och är till allas nyttjande och behov. Dom gamla flottarna går 
också självklart att använda för transporter över sundet.

I höstas flyttade vi även brevlådorna till vårt område vid soptunnorna. Ställningen 
var på väg att rasa ihop samt att de satt på ett utsatt läge och som sagt inte på vårt 
område.

Ängarna
Ängarna har slagits i vanlig ordning och med den nya traktorn så går det nu betyd-
ligt lättare och snabbare.

Vattnet
Vi har under några år uppgraderat standarden på vårt vattensystem som nu håller 
en bra standard.

Grundvattennivåerna är fortfarande låga så vi ber alla vara sparsamma med vattnet, 
inte fylla poolen eller vattna gräsmattor mm.

Brandförsvar
Länsö fick en ny en brandvagn från brandförsvaret under våren 2018. På arbetsda-
gen i september så övade vi själva att använda brandvagnen i samband med att vi 
eldade. 

Midsommar
Årets midsommarfirande på Midsommarängen arrangeras av Södras arbetsgrupp E 
och Norras arbetsgrupp 2, det är södra som är sammankallande. 

Firandet, som är mycket uppskattat, är självfinansierat och det uppskattas om man 
kan bidra med t ex lotterivinster.
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Fiber på ön
Som alla vet (hoppas vi) så pågår ett projekt om dragning av fiber på Länsö. Den 
senaste informationen som finns (se nedan) har också sänts ut till alla som anmält 
sitt intresse. 

Information om fiber från Stadsnätsbolaget

Hej!

Vi vill informera Er om att projekteringen nu är klar och att vi har en pågående dialog 
med samfälligheten samt en förening för inkommande länk.

Vi återkommer med ny information lite längre fram.

Bästa hälsningar,
Stadsnätsbolaget Sverige AB 
 

Styrelse och förtroende uppdrag 2018 - 2019

Till sist…

….vill vi rikta ett STORT TACK till alla som på många olika sätt har hjälpt till un-
der året! Vi hoppas också på stort deltagande på arbetsdagarna och årsmötet. 

/Styrelsen
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Styrelse
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Förtroendeuppdrag
Vatten
Skog/Ängar/Fiske
Maskiner/ Skog/Ängar
Bryggor/parkering
Bryggor/parkering
Badstranden
Brand/Fiske/Hemsida

Michael Brauer
Roger Svens
Stefan Fedoriw
Anders Ekholm
Morgan Högberg
Ingrid Ekholm
John Tjörnelund

Fredrik Berggren
John Tjörnelund
Kenneth Pettersson
Stefan Fedoriw
Morgan Höberg
Siv Hemlin
Anders Ekholm

070-967 60 38
076-295 30 62
070-600 69 71
070-556 07 30
076-648 74 53
070-424 44 31
072-245 81 92

070-603 74 52
072-245 81 92
070-515 00 39
070-600 69 71
076-648 74 53
070-222 79 59
070-556 07 30

michael.brauer@brauber.se
roger.svens@carnero.se
stefan@fedoriw.se
anekdot@telia.com
morgan@ledarhunden.se
ingrid_ekholm@icloud.com
john.tjornelund1950@gmail.com

fredrik.b@outlook.com
john.tjornelund1950@gmail.com

stefan@fedoriw.se
morgan@ledarhunden.se
sivhemlin55@hotmail.com
anekdot@telia.com


