
Vägsträckning i Korvhamn
Samtliga fastighetsägare har under våren 2004 fått ett förslag 
på den nya vägsträckningen av vägen fram till Lungöbryggan
på Hemsön.  Curt Andersson gav på årsmötet en kort 
bakgrund till vägfrågan och informerade även om regler för 
förrättning mm. Då den av Anders Kempe ansökta 
förättningen ej avsåg den stora parkeringen och bryggan 
beslöt årsmötet att förorda en förättning på samtliga delar.

Fråga om förättning kom sedan att diskuteras ytterligare på
vägföreningens årsmöte.

Ordföranden meddelade även att hon, av Anders Kempe, 
erhållit en skrivelse där han meddelar att  ägarna av Drafle
och Botorp inte längre accepterar att båtägarna från Lungön
använder deras mark för uppläggning. Gäller såväl sommar 
som vintertid.

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
Kalla vindar stormar fram över kajen, sommaren 
känns i dag mycket avlägsen. Men vad annat kan 
förväntas då vädret gör lite som det vill nu för tiden.
Här i Härnösand kom snön och kylan i mitten av 
februari!

Ställer jag mig i lä och blundar så kan jag ana vad 
som komma ska. Långa, varma, lata dagar på
stranden och ett och annat dopp i det blå. Något att 
verkligen se fram emot! 

Allt gott!
Anna Granstrand

Viktiga datum
Midsommar - 24 juni 2005

Föreningsstämma/Grillfest   - 17 juli 2005

Städdag                                    - 21 juli 2005

Höstfest                                    - 6 augusti 2005



Midsommaraktivitetskommitté
Midsommarafton 2004 dansades det med stor inlevelse runt en 
välsmyckad stång. I efterföljande fotbollsmatcher kämpades det 
tappert av både unga och gamla, resultatet har jag tyvärr ingen 
notering om men rätt lag vann förhoppningsvis! 

Kvällens dans avnjöts i till levande musik, de som den här 
gången stod för underhållningen var Härnösandsbandet Eight
Balls. 

Kommittén består i vanlig ordning av Tommy Wiklund och 
Göran Andersson.

Festkommitté
Under sommaren har 6 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 2005 är Jimmy Eriksson, Anna-Lisa 
Svensson, Eddie Burns, Eva Lundström och Anja Westerlund. 
Uppgiften att vara sammankallande kommer att cirkulera mellan 
medlemmarna.

Styrelsen
Under årsmötet 2005 kommer det att bli nyval av 2 ledamöter 
och ordförande. Kontakta valkommittén om du är intresserad. 
Valkommittén består av  Tommie Wiklund, Alvar Fällgren och 
Urban Wiklund.

Övrigt
Förslag framkom på en ramp vid Lungöbrygga för upp och 
nedtagning av båtar. Ett annat förslag som kom fram under 
årsmötet var en form av ”Båtsamverkan”. Den innebär att vi ska 
hjälpas åt att se efter våra båtar vid bryggorna i Korvhamn. 
Inkom gärna med synpunkter på dessa förslag till någon av 
styrelsemedlemmarna.

Medlemmar
Göran Wiklund har under våren 2004 skickat ut en inbjudan 
till samtliga fastighetsägare på Lungön med ett erbjudande om 
deltagande i Lungö Fastighetsägareförening och vägförening. 
Utskicket resulterade i att medlemsantalet utökades med 
ytterligare 15 medlemmar i fastighetsägareföreningen. Ni är 
varmt välkomna! Tyvärr inkom det inga nya medlemmar till 
vägföreningen.

Dansbanan
Föreningen har under året investerat i en egen fast 
elanslutning till dansbanan. En extra utdebitering (150 kr)för
denna kostnad gjordes under 2004. Nedgrävning av kabeln 
utfördes med gemensamma krafter under arbetsdagen. 

Lasse Wiklund fortsätter att vara ansvarig för skötseln av 
dansbanan. 

Städkommitté
Även i år har vi utsett städansvariga för alla fester. Efter 
midsommarfestligheterna 2005 ser Urban och Kristina 
Wiklund till att traditionen lever vidare. Efter grillfesten 
städar Bengt-Erik och Eva Allberg. Årets sista städuppdrag, 
höstfesten, gick till Stig Westerlund. 

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.

Bryggkommittén
Bryggkommitén är även i år Jimmy Eriksson, Anders von 
Heideken och Stig Svensson. Ett av bryggfästena har flyttats 
närmare bilparkeringen. Flytten av bryggan ska av styrelsen 
utvärderas under våren 2005.


	Lungöbladet

