
Festkommitté
Årsmötet beslutade att utse en festkommitté för respektive fest 
och att festkommittén, förutom att anordna festen, även städar 
efteråt. 
Som ansvariga för årets fester utsågs:
Grillfest: Kerstin Olsson, Monika Karlsson och Tommie 
Wiklund.
Midsommarfest: Jimmie Eriksson, sammankallande. och 
Katarina Ångström
Höstfest: Stig Svensson, sammankallande. och Katarina 
Ångström

Lungö fastighetsägarförening styrelse 2005-2006

Ordförande Per Edin

Kassör Göran Wiklund                

Sekreterare Ann Christine Holmstam

Ledamot Håkan Bergman

Ledamot Hans Larsson                

Suppleant Werna Norlin                  

Suppleant  Anders von Heideken  

Vägföreningen 2005-2006

Ordförande Ronald Westin

Kassör Göran Wiklund               

Ledamot Urban Wiklund               

Lungöbladet
Snart valborg och snön ligger fortfarande djup i skog 
och mark. Vintern har varit ovanligt lång och envis. 
Sommaren känns mycket avlägsen! Men är det nåt 
som är säkert så är det att sommaren kommer, förr 
eller senare.

Jag ser fram emot att återigen få njuta av långa 
avkopplande dagar på stranden. Höra barnens 
förtjusta skrik då de ännu en gång får kasta sig i 
böljan den blå. Känna lukten av nyklippta gräsmattor 
blandat med doften av nygrillat. Slåss mot myggor 
och undvika paddor framåt kvällen.

Kan det bli mer sommar!

Lev väl!
Anna Granstrand

Viktiga datum
Midsommar - 24 juni 2006

Föreningsstämma/Grillfest   - 8 juli 2006

Städdag                                    - 22 juli 2006

Höstfest                                    - 5 augusti 2006



Ordföranden har ordet!
Bland de större händelserna under året är förrättningen av 
vägen på Hemsön. Bakgrunden är ju att Anders Kempe begärt 
att vägen, som passerar gula huset vid Karlsholmen ska flyttas 
av trafiksäkerhetsskäl. Därför har han begärt 
lantmäteriförrättning för att kunna genomdriva detta. 

Vid det 3½ timme långa förrättningssammanträdet den 29 
mars på Sambiblioteket beslöt lantmätaren att genomföra 
projektering av en något mindre förändrad vägdragning förbi 
byggnaden. 

Vid mötet deltog sammanlagt ett 50-tal sakägare från Lungön
och Hemsön. Det blir med stor sannolikhet ytterligare ett 
förrättningssammanträde. Lantmätaren uppger vid kontakt 
den 21 april att han planerar nytt möte tidigast under juni 
månad. Då kommer han bland annat att presentera kostnader 
för eventuell ny vägdragning. 

Därefter fattar han beslut och därmed avslutas sannolikt 
förrättningen. Alla sakägare får kallelse från lantmäteriet i 
god tid innan mötet.

Jag vill passa på att skicka ett stort tack till Kerstin Olsson för 
en förnämlig sammanfattning med historik kring vägfrågan på
Hemsön i det extra Lungöbladet som vi gav ut tidigare i år. 

Annat som hänt i vinter är att vi nu på Lungön fått en godkänd 
landningsplats för räddningshelikopter. Den är på
fotbollsplanen. Helikoptern på Midlanda har till och med 
provlandat. 
Klartecken även från markägaren (Ronald Westin), SOS-
Alarm och räddningstjänsten. Helikopterlandningsplatsen 
heter Lungön.  Det är dock upp till SOS Alarm och 
Räddningstjänsten att bestämma när den ska användas. 

Stort tack till Lasse Wänglund, som tålmodigt slutfört detta 
projekt projekt

.Inom kort får vi också en egen hemsida www.lungon.se. Just nu 
jobbar Per Granstrand med att lägga upp den. Där ska finna 
protokoll, aktiviteter, kontaktuppgifter, nyheter, Lungöbladet och 
annan nyttig information. 

Genom den får vi en effektiv kanal för att kommunicera inom 
föreningen. De som även i fortsättningen vill ha Lungöbladet
hemskickad i brevlådan ska få det, men jag tror att vi mer och 
mer kommer att gå över till att informera elektroniskt via 
hemsidan och via e-post. 

Det innebär att vi sparar porto och arbete men framförallt att vi 
kan presentera nyheter av vikt när de inträffar och inte bara 
någon gång per år. 

Besök gärna vår webbplats för att följa hur den växer fram. Och 
kanske dyker där upp en och annan liten nyhet om Hemsövägen, 
bryggorna, sommarposten eller annat som berör oss alla på
Lungön. 

Självklart kan var och en höra av sig till redaktionen eller 
styrelsen med idéer om hur vi ska använda hemsidan.

Varmt välkomna till årsmöte med Lungö Fastighetsägarförening 
lördag den 8 juli 2006 kl 11.00 på dansbanan, som vanligt. 

Väl mött då!
Per Edin

Midsommaraktivitetskommitté
I sedvanlig ordning inleddes midsommarfirandet med gemensam 
klädning och resning av midsommarstången. Till välsjungande 
stämmors sång dansades det med stor inlevelse runt en 
välsmyckad stång. 

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


	Lungöbladet

