
Lungö Kapell
Årsmötet  vill rikta ett stort tack till Jesper och Linus 
Wiklund för deras rådiga insats vid förra årets brand 
nedanför kapellet. Vem vet hur det hade sett ut idag om de 
inte hade varit på plats!

Styrelsen ska kontrollera med berörda markägare angående 
en uppsnyggning av området nedanför kapellet.

Sanna-Lungö Vägförening
Styrelsen har under vintern berett frågan om en ny dragning 
av vägen. Olika förslag kommer att diskuteras vid vårt 
styrelsemöte den 26 maj 2004, varefter styrelsen kommer ge 
förslag till årsstämman i juli. Skriftlig kallelse kommer att 
utgå till samtliga fastighetsägare. Det finns pengar beviljade 
från Vägverket även under innevarande år, om årsstämman 
fattar beslut om nybyggnad.

Lungö fastighetsägarförening styrelse 2003-2004

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 2003-2004

Ordförande Per Granstrand                Tfn. 0611 – 219 76

Kassör Göran Wiklund               Tfn. 0611 – 100 24

Ledamot Urban Wiklund               Tfn. 0611 – 690 38

Lungöbladet
När nu vintern äntligen har släppt sitt tag om oss i 
norrland och vi gläds åt varje litet tecken på en 
annalkande sommar kan vi med värme återigen se 
tillbaka till en fantastisk sommar. Vem hade trott att 
det två år i rad det kunde bli över 20 grader i vattnet 
under flera veckor. Inte en droppe regn på flera 
dagar utan bara sol, sol och värme.

Årets sommar ser enligt Wolfgang Röder ut att bli 
lika bra, vi får hoppas att han återigen har rätt i sin 
prognos om en torr, het juli och augusti.

Med hopp om tre i rad!

Allt gott!
Anna Granstrand



Dansbanan och elfrågan
På grund av olika omständigheter måste föreningen från och 
med i år vara självförsörjande av el till Dansbanan. Mötet 
beslutade därför att teckna ett eget elabonemang, kostnaden 
för detta beräknas till ca 12 000 kr.

För att reducera utgifterna för föreningen beslutade mötet att 
dra in på årets container och i stället lägga de pengarna på
abonomangskostnaderna. En extra utdebitering kommer även 
att göras på varje medlem.

Dansbanan och vägen dit
Fastighetsägarföreningen ska ansvara för att vägen till 
dansbanan ska upprustas under sommaren, kanske ett projekt 
för städdagen?

Dansbanan och köket
Vi har alla lagt märke till de undermånliga 
förvaringsmöjligheterna  för korv, dricka mm under våra 
fester samt att det så kallade köket inte fungerar enligt 
önskemål. Årsmötet beslutade därför att festkommittén skulle 
få fria händer att på bästa sätt lösa detta till en rimlig kostnad.

Städkommitté
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 2004 ser Eddie Burns och 
Jonas Lundin till att traditionen lever vidare. Efter grillfesten 
städar Kerstin Olsson-Berglund och Monika Karlsson. Årets 
sista städuppdrag, höstfesten, gick till Gunnar Westerlund och 
Birgitta Bylund. 

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.

Städdag

Onsdagen den 12 juli klockan 12 samlas vi som vanlig för att 
gemensamt göra snyggt på ön. Även i år börjar vi med den 
populära brandövningen ledd av Lasse Wiklund

Bryggkommittén

Bryggkommitén är även i år Jimmy Eriksson, Anders von 
Heideken och Stig Svensson. I år kommer ett av bryggfästena att 
flyttas närmare bilparkeringen, kontakta ovan nämnda om du 
vill/kan hjälpa till.

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.

Festkommitté

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 festkommittén år 2004 är Jimmy Eriksson, Anna-Lisa 
Svensson, Bengt-Erik Allberg och Eva Lundström och Anja 
Westerlund som sammankallande.

Styrelsen har fått i uppdrag att söka efter två till som är 
intresserad av att vara med. Besked kommer på årsmötet

Midsommaraktivitetskommitté

Midsommarafton avlektes med sedvanlig glädje med dans kring 
stången och efterföljande fotbollsmatcher.. Kommittén består i 
vanlig ordning av Tommy Wiklund och Göran Andersson.
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