
Lungöbladet
Våren håller så sakteliga på att ta vår stad i besittning 
igen. Det droppar från tak och solen kämpar sig tappert 
genom molntäcket med sina värmande strålar.

På marken blandas snö, slask, vatten och is och får oss 
fotgängare att förtjusta hoppa runt för att inte bli allt för 
blöta om fötterna. Men vad gör väl det då våren är på
väg! Än så länge har vi broddarna på för att hålla oss 
stadigt på benen för vem vill råka ut för en olycka nu då
sommaren närmar sig!

Vi längtar alla till sommaren för att då återigen ta oss 
runt på alla slingrande stigar runt vår favorit ö i jakten 
på just ditt speciella smultronställe!

Lev väl!
Anna Granstrand

Hemsidan
Det har väl inte undgått någon att Lungön har sin egen plats i 
cyberrymden? Hemsideadressen är www.lungon.se. Här hittar 
du information om det mesta som händer, och som kommer 
redaktör’n till känna, ute på vår ö

Senaste nytt på hemsidan är Köp & Sälj. Här är vår egen lilla 
annonsplats för dig som vill köpa, sälja, efterlysa eller skänka 
bort något.

Det finns även en gästbok för de av er som vill skicka sin egen 
personliga reflektion om livet och/eller Lungön.

Skicka gärna in dina bilder från Lungön till de som arbetar med 
hemsidan för publikation på hemsidan.

Lungö fastighetsägarförening styrelse 2006-2007

Ordförande Per Edin per.edin@telia.com

Kassör Göran Wiklund                

Sekreterare Ann Christine Holmstam

Ledamot Håkan Bergman

Ledamot Hans Larsson                

Suppleant Werna Norlin                  

Suppleant  Anders von Heideken  

Vägföreningen 2006-2007

Ordförande Ronald Westin

Kassör Göran Wiklund               

Ledamot Urban Wiklund               

Viktiga datum
Midsommar - 22 juni 2007

Föreningsstämma/Grillfest   - ev. 15 juli 2007

Bröllop och dop dansbanan - 21 juli 2007

Höstfest                                    - ev. 4 augusti 
2007

http://www.lungon.se/
http://www.lungon.se/kopsalj.htm


Årets fotbollshöjdpunkt!
I sedvanlig ordning genomfördes den årliga fotbollsmatchen 
mellan Lungön och Källan. Intressant är att lagen detta år 
hade anammat de stora ligornas strategi att ha så få inhemska 
spelare som möjligt. Är det månne en ny tradition eller kan vi 
räkna med fler Lungöbor bland spelarna sommaren 2007 så
att vi i publiken återigen känner de som spelar?

Ungdomslaget bestod som vanligt av en salig blandning av 
tappra tjejer och killar som krigade med själ och hjärta om 
vinst. Hur matcherna avlöpte vet tyvärr inte redaktör’n men 
jag är säker på att rätt lag vann…….

Bryggkommitté
Bryggkommittén består även i år av Anders von Heideken och 
Göran Wiklund.  Årsmötet beslutade att höja årsavgiften för 
bryggan från 100 kr till 400 kr.

Festkommitté
Våra årliga fester är i farozonen då vi tyvärr har svårt att få
frivilliga att ställa upp och arrangera festerna. I dagsläget ser 
det ut som om vi får nöja oss med en fest i sommar. Lasse 
Wiklund, Monika Persson och Wiktoria Karlsson har lovat att 
ta ansvaret att se till att midsommarfesten blir årets höjdpunkt.

Vill du hjälpa till med grill- eller höstfesten? Kontakta i så fall 
vår ordförande 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 även i år av Tommy Wiklund och Göran 
Andersson.

Senaste nytt!!!!

Postmästare sökes!
Tyvärr har posten dragit in sitt bidrag för vår posthämtning 
vilket innebär att föreningen i fortsättningen får finansiera den 
ur egen kassa.

Vi saknar även någon som vill åta sig uppdraget att dagligen 
hämta posten. Kontakta Per Edin om du är intresserad

Telekommast!
De av er som har varit ute på Lungön under hösten/våren har 
säkert sett att vi har fått ett nytillskott på ön. Det är en 
telekommast som monterades ihop av tre tappra tjecker! 

Nu ska det förhoppningsvis bli lättare att ringa mobilt över 
hela ön.

Vägförättningsmöte
Tisdagen den 27 mars är det dags för nästa möte med 
Lantmäteriet för oss Lungöbor. Lantmätare Mats Andersson 
kommer då att presentera sitt förslag till vägdragning och 
förslag nya andelstal. 

Kan du inte vara med? Skicka då din skriftliga fullmakt till en 
annan i föreningen som ska deltaga. Det är viktigt att så
många som möjligt lämnar sin röst!

Sotar´n kommer sommaren 2007
Nu i sommar, 2007, kommer vi att få besök av sotar’n ute på
Lungön. De nya reglerna säger att fritidshus ska sotas vart 4:e 
år istället för vart 3:e, som skett hittills. Sotar’n kommer även 
att göra brandskyddskontroll (nyhet) i samband med 
sotningen. 

Ring gärna Härnösands sotningsdistrikt för mer information, 
tel 0611-129 71.
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