
Lungöbladet
Hemsöbrygga och parkering

Styrelsen vill återigen påtala de ständigt återkommande 
problem vi har med båt och bilparkering vid Lungö brygga 
(Hemsön). Denna brygga är endast till för i och urlastning 
från/till båt. Har du en mindre båt och inte vill betala för 
båtplats, är det din skyldighet gentemot oss andra, att dra upp 
båten på land. 

De få parkeringsplatser vi har framme vid bryggan är endast 
till för de gäster som besöker boende på ön och i och 
urlastning till bil. Det är förbjudet att parkera på sidan av 
vägen bakom den ordinarie gästparkeringen. Som ett led i att 
förhindra detta har ett antal stora stenar placerats efter 
vägkanten.

Lungö fastighetsägarförening styrelse 2002-2003

Ordförande Kerstin Olsson-Berglund Tfn. 08 – 590 87 954

Kassör Göran Wiklund                Tfn. 0611 – 100 24

Sekreterare Lars Wänglund                Tfn. 090 – 18 65 59

Ledamot Christina Wiklund           Tfn. 0611 – 228 53

Ledamot Hans Larsson                Tfn. 0611 – 609 05

Suppleant Werna Norlin                  Tfn. 0611 – 690 55

Suppleant  Anders von Heideken  Tfn. 0611 – 55 66 94

Vägföreningen 2001-2002

Ordförande Per Granstrand                Tfn. 0611 – 219 76

Kassör Göran Wiklund               Tfn. 0611 – 100 24

Ledamot Urban Wiklund               Tfn. 0611 – 690 38

När nu vintern har tagit vårt land i besittning kan vi 
med värme se tillbaka till en fantastisk sommar, vem 
hade trott att det kunde bli över 20 grader i vattnet 
under flera veckor. Inte en droppe regn på flera 
dagar utan bara sol, sol och värme. Det är något vi 
länge kommer bära med oss och som vi kan se 
tillbaka på då vinterns stormar viner utanför fönstret.

Med anledning av den torra sommaren har tyvärr 
vattennivån i många av våra källor sjunkit till 
alarmerande låga nivåer. Förhoppningsvis kommer 
nivån att återställas under året som går. Det är dock 
något vi bör ha i åtanke inför nästa sommar då ingen 
av oss vill bli utan vatten.

Allt gott!
Anna Granstrand

Aktiviter

Midsommar 20 juni 2003
Föreningsstämma med dans 12 juli 2003
Höstfest 2 augusti 2003



Fyrhjulingar

På årsmötet kom återigen frågan upp om det ökande antalet 
fyrhjulingar och vad det innebär för de gående efter vägarna. 
Vad händer om olyckan är framme, vem är ersättningskyldig? 
Har alla fyrhjulingsägare sedvanlig försäkring på sina fordon?

Det kan dock noteras att de flesta framför sitt fordon med 
största försiktighet och tar stor hänsyn till sin omgivning. Vi 
är hittills förskonade från allvarligare händelser och vi får 
hoppas att det fortsätter vara så. 

Städkommité

Även i år har vi utsett städansvariga för alla fester. Arbetet har 
sköts med bravur av detta års ansvariga och vi hoppas på
liknande uppslutning nästa sommar.

Efter midsommarfestligheterna 2003 ser Monika Karlsson och 
Jonas Lundin till att traditionen lever vidare. De övriga 
festernas städansvariga kommer att utses på årsmötet 2003. 
Det är allas ansvar att hålla vår dansbana ren och snygg, hjälp 
de ansvariga genom att städa efter dig innan du går hem på
kvällen.

Midsommaraktivitetskommité

Midsommarafton avlektes med sedvanlig glädje med dans kring 
stången och efterföljande fotbollsmatcher. Noteras kan att Källan 
vann i förlängningen trots ett visst motstånd av domaren. 
Kommitén består i vanlig ordning av Tommy Wiklund och 
Göran Andersson.

Bryggkommitén

Bryggkommitén är även i år Jimmy Eriksson, Anders von 
Heideken och Stig Svensson. Det är inte meningen att de ska 
sköta allt själva utan vi ska alla hjälpas åt. Anmäl ditt intresse att 
hjälpa till till någon av ovanstående.

Grillfest 2003

På grund av det låga antalet grillande gäster uppe vid dansbanan 
har styrelsen beslutat att inte arrangera någon gemensam 
grillning på grillfesten 2003. Det kommer enbart att bli en kväll 
där vi träffas för att gemensamt avnjuta musik och en svängom 
på dansgolvet.

Udda event

Under sommaren 2003 kommer en annorlunda upplevelse 
erbjudas till Lungöborna. Vi kommer att ha förmånen att 
tillsammans avnjuta en delikat middag medan golvet under våra 
fötter sakta rör sig i Ångermanälvens strömmar.

Postgången

Under sommaren 2003 kommer Sandra Westerlund vara den som 
ser till att vi dagligen får vår post.

Festkommité

Under sommaren har 7 stycken personer varit strängt 
upptagna med att, för vår skull, iscensätta ett antal fester. 
Vi som har varit där har haft mycket trevligt och njutit lika 
mycket av den levande musiken som varmkorven från 
köket.

Med i festkommitén år 2003 är Malin Saltin, Jimmy 
Eriksson, Anna-Karin Payne, Anna-Lisa Svensson, Bengt-
Erik Allberg och Jonas Lundin och Anja Westerlund som 
sammankallande.
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