
 

 

 

 

 

 

 

     

Bästa Lindöbor! 

Vi i styrelsen vill passa på att tillönska er alla 

En riktig God Jul samt Gott Nytt År 

Så här mot årets slut är det oundvikligt att göra en tillbakablick på vad som hänt i Lindö under 2017. 

Vi kan konstatera bland de positiva händelserna, att föreningen genomförde ett mycket lyckat 

årsmöte i mars månad med rekord-deltagande. Kanske beroende det på den utsökta buffén 

framtagit av lärare och elever från Fria Läroverken, samt den briljanta underhållningen av vår lokala 

ELVIS – Stefan Wikström med ackompanjemang.  

Vidare lyckades vi äntligen att efter många års saknad, arrangera traditionellt Valborgsfirande, med 

brasa och fyrverkeri. Mycket uppskattad av ca. 1 100 besökare – kanon. Ett dacapo är planerat för 

2018. 

Det var den positiva delen av rapporten, men, men ….. tyvärr har vi även en negativ del att 

rapportera: 

Som alla kan konstatera har inget hänt i den ”negativa” projekteringen av Lindö 2:1 --i folkmun kallad 

SLIPEN. Detta kanske i sig är bra, att vi ännu ej har fått avskräckande höghus att titta på, i stället för 

vårt vackra grönområde…… Ni som under senare tid varit på nämnda område kan konstatera att det 

ser mycket försummat ut! De styrande tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret ursäktar med  --

citat ur erhållit mail: ” Det har varit svårt att få tag på lämpliga konsulter för projektering och projektledning, vilket 

gjort att det blivit förseningar i detta. Projektering kommer att pågå under 2017 och även under första halvan av 2018.” 

Kan vidare konstateras, att någon ny restaurang, som ersättning för den gamla restaurangen 

”pizzerian” - som man var mycket snabb att riva -ännu ej projekterats! Man har tyvärr planer på att 

bygga något provisorium av restaurant, som då senare skall ersättas med en permanent. En sådan 

helt vansinnig disposition är naturligtvis inte gratis för oss skattebetalare  --- 

Vi får hoppas att vi 2018 får ett betydligt positivare bemötande från våra kommunpolitiker som drar i 

trådarna. Någon lyhördhet från dem vore klädsamt. Det förefaller som kommunpolitikerna inte vill 

lyssna på oss. Det kanske rör sig om för många ”krokodiler” på Rådhuset – ni vet -stora käftar och 

små öron ….Vi behöver stöd från alla våra medlemmar -i allt vi planerar. Hör gärna av er till någon i 

styrelsen med era idéer, och ävenledes samverka till att vi får flera medlemmar. Ju flera vi är ju 

starkare vi står-- i handlingar med de styrande i Kommunen.                

                      

 

Till alla 

Lindöbor 
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Besök flitigt vår hemsida  lindovilla.se  som kontinuerligt uppdateras. Där hittar ni 

kontaktinformation till styrelsemedlemmarna, samt kanske ni får svar på er undran över vad som 

pågår i vår – än så länge trevliga stadsdel – LINDÖ. 

 

Hoppas ni alla får en riktig god jul samt ett givande 2018 

 

Lindö Villaägareförening/ 

Ordförande 

Johnny Dollerup 
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