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Vi älskar Roslagen!

Miljöcertifi erad enligt ISO 14001 och klimatneutral  

Som Sparbank kan vi ge dig extra bra villkor och priser
samtidigt som vi stöder kulturen, idrotten, näringslivet
och skolan i Roslagen genom sponsring och våra Stiftelser.
Läs mer om Sparbanken på roslagenssparbank.se
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Utgivare Freija - Roslagens kvinnliga företagare i nätverk. För mer info www.freija.se
Produktion: Skärgårdskontoret Ljusterö AB, Lena Malm. Tryck: Centraltryckeriet Upplaga: 2 000 ex

Om Freija
Freija är ett  nätverk av kvinnor som är 

företagare i Roslagen med ett  spektrum 
av medlemmar i alla åldrar och i olika 
yrkeskategorier med skiftande bakgrund. 
Föreningen Freija bildades 1988 och syftet 
var att  främja och visa fram den kvinnliga 
företagsamhetens styrka. Det visade sig 
fi nnas många kvinnor som ville dela 
gemenskapen, få utbyta yrkeserfarenheter 
och vara med och bygga vidare på idén 
om Freija

Ja, just det... Roslagens företagarkvinnor 
i nätverk... i den formuleringen ligger 
oanade möjligheter till att  utveckla sitt  
företagande.

Freija vill skapa bätt re relationer för 
alla företagare i nätverket! Det betyder 
inte att  man som kvinna och företagare 
automatiskt efter att  ha blivit medlem i 
Freija kan läsa av det i orderboken. Nej, 
Freijas nätverk bygger på medlemmarnas 
olika kontaktnät, erfarenheter och viljan 
att  dela med sig.

Vi träffas regelbundet
På våra träff ar arrangerar vi för det mesta 

ett  föredrag. Det kan vara en Freijamedlem 
som vill berätt a om sig och sitt  företag 
eller så bjuder vi in någon intressant 
utomstående föredragshållare. Alla tänk-
bara ämnen kan få utrymme, från skatt er 
och ekonomi till hälsa och fl ärd. Vi är i 
olika åldrar, har olika bakgrunder och 
yrken, det bidrar till att  vi är en spännande 
grupp som har trevligt när vi träff as.

Vi bor och arbetar 
på olika håll

Roslagen är benämningen på de östra 
delarna av Uppland, inklusive skärgården. 

Roslagens huvudstad är Norrtälje och 
de större orterna är Hallstavik, Älmsta, 
Grisslehamn och Rimbo. Vi som är 
medlemmar i Freija bor och arbetar på 
olika håll i Roslagen men avstånden 
hindrar inte våra kontakter. Vi försöker 
också hålla ett  slags ”rullande schema” på 
var vi träff as så att  vi turas om att  resa.

Bli medlem i Freija
Tycker du att  det verkar intressant att  

vara medlem i Freija? Gå in på Freijas 
hemsida (www.freija.se). Klicka på 
länken ”bli medlem” och fyll i anmäl-
ningsformuläret. 

Betala in medlemsavgiften (300 kr/
kalenderår) till Freija på plusgirokonto 
439 45 68-2 och du klubbas sen in som 
medlem i Freija på styrelsemötet efter att  
vi mott agit din medlemsavgift.

Har du frågor om Freija och om att  bli 
medlem är du välkommen att  kontakta 
oss. Har du inte tillgång till internet så 
ring upp en medlem eller någon av oss i 
styrelsen och be oss hjälpa till. Vi tycker 
det skulle vara trevligt om Freija växer 
med ytt erligare medlemmar. 

Freijas styrelse 2009
Ordförande: Lena Norrman. 
Ledamöter: Lena Lindström (vice ordf.) 
Monica Fröling (kassör), Osa Albinson 
(sekr., webmaster), Josefi n Ekberg, 
Zumreta Dzonlic. 
Suppleanter: Åsa Lundborg, Birgitt a 
Österlin.
Du hitt ar kontaktuppgifter till alla oss 
här i foldern, samt på www.freija.se. 
Ny styrelse för 2010 väljs på årsstämman 
i mars.     
 www.freija.se
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Medlemsmatrikel 2009/10
a picaform ab
Anneli Sundgren
Rönnbärsvägen 14, 761 63 Norrtälje   
Tel: 070-671 51 31
info@apicaform.se
Grafi sk formgivning, Grafi ska profi ler, 
Tidningsformgivning- och produktion. 
Annonsutformning, trycksaksproduk-
tion, vektorillustrationer, bildbehand-
ling.

AB R.R Nittio
Monica Fröling
Norrby Gård 2451, 763 94 Hallstavik
Tel: 0175-311 13, 070-829 79 33
Fax: 0175-318 13
mail.rr@telia.com
Socionom sedan 20 år med 
vidareutbildning i lösningsfokuserat 
behandlingsarbete, folkhälsa och 
KPT, kognitiv psykoterapi (steg 1). Jag 
hjälper dig att  kartlägga dina behov av 
livsstilsförändring genom kognitiva 
samtal och gör upp en handlingsplan 
för hur du ska gå tillväga för att  lyckas 
genomföra och nå ditt /dina mål.

AB Rent Av Annika ś Städ
Annika Pihl Myrbo
Pl 207, 760 10 Bergshamra
Tel: 070-473 10 60
Fax: 0176-26 15 52
annikapihl@hotmail.com
Städfi rma som åtar sig uppdrag 
som städning av nybyggnationer, 
kontorsstädning, storstädningar, 
fl ytt städningar mm. Dock ej hemstäd-
ningar.            

Adamsberg Buffé AB
Elisabeth Ericson
Adamsberg 9015, 762 91 Rimbo    
Tel: 0175-735 35, 070-752 28 48, 
                             070-311 98 10
info@adamsberg.com
www.adamsberg.com
Vår stora specialitet är matbuff éer. 
Andra specialiteter är bakverk, tårtor 
och pajer. Vi har även porslinsuthyrning 
och kylda leveranser.



Nr 21                   April 2010

Linanäs Villablad
våren 2010

utgivet av Linanäs Villaägareförening och Linanäs Vägförening
________________________________________________

Styrelsen för Linanäs Villaägare-
förening och Linanäs Vägförening
Ordförande Lennart Brundell   (08-10)
  tel. 759 91 13, 759 91 16,  070-518 81 29
  e-post. lennart@brundell.se

Vice ordförande Hans Henrikson   (08-10)
  tel. 542 418 19, 070-554 99 08
  e-post. hans.henrikson@yahoo.com

Kassör  Wanja Öberg  (09-11)
  tel. 542 480 20, 070-336 08 21
  e-post. wa-redo@telia.com

Sekreterare Gunilla Bergheden (08-10)
  tel. 634 04 06, 25 44 52, 070-776 04 26
  e-post. gunilla@bergheden.se

Ledamot Lennart Öberg  (09-11)
  tel. 542 405 82, 070-627 80 14
  e-post. wa-redo@telia.com

Suppleanter Eva Bäckman  (09-10)
  tel. 765 55 19, 542 482 28, 070-880 42 95
  e-post. eva@rollmakarna.se

  Anders Malm  (09-10)
  tel. 625 29 33, 542 411 63, 073-412 65 28
  e-post. anders.malm@brevet.se

  Birger Franzén  (09-10)
  tel. 667 40 72, 542 408 77
  e-post. bgfranzen@tele2.se

Revisorer Bo Zackrisson
  Marita Nordin

Revisorsuppl. Peter Tidqvist

Valberedning Rita Eklund
  tel. 542 415 31

  Bo Önnermark
  tel. 542 480 85

Redaktör  Christer Bergheden
  tel. 634 04 06, 25 44 52, 070-766 04 06
  e-post. christer@bergheden.se

Innehåll
• sid 1 - Styrelsen
• sid 1 - Några refl ektioner från ordföranden
• sid 2 - Redaktörens kommentar kring  
   begreppet demokrati
• sid 3 - En kall och snörik vinter
• sid 3 - Valborgsfi rande
• sid 3 - Midsommar
• sid 3 - Vägar
• sid 3 - Eldning utomhus
• sid 3 - Till hundägare
• sid 4 - På gång i Linanäs
• sid 4 - Hemsidan
• sid 4 - Nya ägare i Linanäs
• sid 4 - Brevlådor och adresser

Några reflektioner från 
ordföranden.
Det handlar om 
samsyn, förändring 
och vår framtida miljö i 
Linanäs.
Det har hänt något i Linanäs, 

tänk att en öppen butik kan 
skapa så mycket positiva 
effekter. Plötsligt träffar 
man linanäsbor och andra 
ljusteröbor, som nu har fått 
en naturlig träffpunkt här i Linanäs, även vintertid. 
Fantastiskt.
Jag gissar att ingen har undgått de mycket lyckade 

aktiviteter som genomförts under senvintern av 
innehavarna till vår nya gästhamn i Linanäs. Stor 
uppslutning från boende på hela Ljusterö och enligt 
samstämmiga uppgifter mycket uppskattat. På 
annan plats i Villabladet kan du ta del av kommande 
aktiviteter i Linanäs.
Runt årsskiftet kom den så kallade Intressegruppen 

ut med ett informationsblad med ett innehåll som 
inte överensstämmer med den verklighet som vi i 
styrelsen upplever. Texten ger initialt en känsla av 
att kommunens främsta politiker - Ingela Gardner-
Sundström - delar Intressegruppens uppfattning och 
står bakom de uttalande som redovisas på första sidan 
i deras informationsblad. 
Så är det inte. Med Ingela Gardner-Sundströms 

tillstånd publicerar vi två e-postmeddelanden som 
hon skickat till en av våra medlemmar som svar 
på en fråga om sanningshalten i det uttalande som 
Intressegruppen refererar till. 
Läs och dra Dina egna slutsatser. 

__________________________________________
E-postmeddelande från Ingela Gardner-Sundström  

till Svante Borg den 2 januari 2010.
Hej Svante

Tack för dina synpunkter. Jag träffade denna 
grupp fastighetsägare och förklarade min syn på 
utvecklingen i bl a Linanäs. Jag har uttalat mig om 
att jag anser att förnyelse ska ske varsamt men 
att förnyelse behövs. Och att den ska ske utifrån 
önskemål i de områden där förnyelsen ska ske. När 
jag fi ck se gruppens förslag till skrivelse protesterade 
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