
Till alla medlemmar i Lindholmens Fiskevårds- och
Tomtägareförening (LFT)

Här kommer en julhälsning från styrelsen i LFT. Just nu är det mörkt och kallt, men det är
inte mer än några månader sedan vi hade härlig sommar med aktiviteter som simskolan,
fotboll på ängen och midsommarfirande. Vilket midsommarfirande det blev - äntligen efter 2
års uppehåll på grund av pandemin. Röd Väg stod för arrangemanget och gjorde det med
bravur!

Utan årets och alla tidigare års insatser på naturvårdsdagar, på midsommarängen, på
årsmöten, i arbetsgrupper, på extra röjningsdagar, i tillsyningsgruppen, i simskolan mm
skulle vi inte ha samma gemenskap och vackra omgivningar som vi har nu!

När vi gör saker tillsammans bygger vi vidare på känslan av engagemang och
arbetsgemenskap. Inför 2023 hoppas jag vi behåller och bygger vidare på den känslan och
på så sätt hedrar alla de som gått före oss och gjort fina insatser för vårt vackra Lisö och vår
förening.

Höstens naturvårdsdag
Höstens naturvårdsdag bjöd på mycket god uppslutning över hela området och en hel del
blev uträttat. Bland annat gjordes föreningsboden vid midsommarängen i ordning med
förvaring för nyinköpta tält, bänkar och bord. Det klipptes och röjdes kring vildsvinsstängslet
vid ängen. Flytbryggor och stegar togs upp för vintern, vägar, stigar och stränder röjdes.
Taket över brevlådorna fick en uppfräschning när det tvättades med högtryckstvätt.

Inför dagen hade tillsynings- och motorsågsgruppen fällt fler än 20 träd på området. Flera av
dem var angripna av granbarkborre som fortsätter att vara ett problem. Ris och grenar efter
dessa träd togs om hand och kördes till eldningsplatser. Ved togs om hand av medlemmar.
Insatserna avslutades med traditionsenlig korvgrillning där fler än 300 korvar gick åt!

Årsmöte
Årsmötet 2023 äger rum den 23 april kl 13.30 i Skärlinge Bygdegård. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2023.

“Vägföreningen” LLS:s årsstämma brukar äga rum efter LFT:s årsmöte.

Separata kallelser kommer att gå ut ca 2 veckor innan mötet.

Håll utkik efter kallelse och mer information i brevlådan och på vår hemsida LFT.nu.

Valberedningen
Valberedningen bestående av Hans Berggren och Clara Kempff arbetar med att ta fram
förslag till årsmötet där alla förtroendeuppdrag inom föreningen tillsätts.



Har du tips på lämpliga och kompetenta personer så är du välkommen att kontakta
valberedningen!

Mer information och kontaktuppgifter till valberedningen kan hittas på LFT.nu.

Naturvårdsdag
Vårens naturvårdsdag kommer äga rum lördagen den 22 april 2023. Vi startar som vanligt
klockan 10.00 på de olika samlingsplatserna.

Gå gärna in på hemsidan och titta på de fokusområden som det kommer ske riktat arbete
inom den kommande tiden.

Mer information kommer löpande på både hemsidan LFT.nu och i vår grupp på Facebook.

Midsommar
Midsommarfirandet 2023 kommer att arrangeras av Blå Väg.

På hemsidan finns det checklistor mm för att underlätta arbetet med arrangemanget, men ett
tips är att starta i god tid för att få alla pusselbitar på plats. Ta gärna kontakt med Marie Ståhl
Fransson för att få tips kring bokning av dansare, ljudanläggning, inköp mm.

Simskola i sommar
Vi hoppas såklart att vår tradition med simskola ska bli verklighet även 2023 och vi håller i
skrivande stund på att få ihop alla detaljer. Vanligtvis sker simskolan vecka 29 men inget är
klart än  – information kommer på hemsidan och via mejl under våren!

Ambitionen är att vi engagerar flera av våra egna ungdomar i att hjälpa till med simskolan.
Hör gärna av dig till Marie Ståhl Fransson om du eller någon ungdom du känner är
intresserad av att engagera sig i årets simskola!

Bryggor
De senaste åren har bryggorna fått skyltar och alla platser ska nu ha ett nummer som
bryggfodgarna ska använda när bryggförteckningar skickas in.

De bryggor som fortsatt saknar skyltar eller inte skickat in förteckning kan hitta information
på hemsidan LFT.nu om hur man går tillväga för att få ut skyltar och skicka in korrekta
uppgifter.

Vilda djur och kort rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus
I jaktansvarige Daniel Prochéus rapport som finns på vår hemsida lft.nu kan man läsa
mycket intressant information om alla de vilda djur som lever i vårt område. Man kan också
läsa om de skyddsjakter som utförts under hösten och som kommer att utföras senare i
vinter. När det är dags för skyddsjakt anslås detta på anslagstavlan och kommuniceras via
webbplatsen och i vår facebook-grupp.



Grannsamverkan mot brott
Under hösten har vi via grannsamverkan fått rapporter från kommunpolis Ylva Thomasson
om inbrott och båtstölder som skett i vårt och närliggande områden.
I vår grupp på Facebook lägger vi upp rapporterna och på hemsidan LFT.nu finns också en
del tips för att försvåra för tjuvarna och vad man gör om man upptäcker ett pågående brott.

Medlemsregister
Nya medlemmar och de medlemmar som inte anmält sin e-postadress ombeds vänligen att
kontakta e-postadress lft.medlemsregister@gmail.com. Undertecknad är ansvarig för och
kan svara på frågor om medlemsregistret.

Till sist vill jag och hela styrelsen tacka för detta år och önska er alla en

GOD JUL och GOTT NYTT 2023!

Vi ses på Lisö!

Mia Larsdotter Kraft
Ordförande LFT


