Ljusa uddens brev till alla aktieägare
Nu är hösten här och det är dags att arbeta vidare med allt vi har startat och även ta nya tag. Under året
har vi invigt Östkustleden och hemsidan, nyemissionen är klar och vi är nu 209 aktieägare som betalt in
436.000:- till utvecklingsbolaget. Vi fick in 35 svar på enkäten i somras då vi bad aktieägarna prioritera
de 5 viktigaste bland ett 20-tal aktiviteter som Ljusa udden kan arbeta med.
Aktivitet
Bygga toaletter på stranden
Sänka hastigheten på Storvägen
Sätta upp papperskorgar
Påskynda utbyggnad av vattenreningsverket
Ordna med städning av stranden sommartid
Verka för att anlägga gångstråk utmed stranden
Bygga ett utegym vid stranden
Verka för att sätta uppbelysning utmed Strandvägen
Uppvakta Region Gotland för att utöka busstrafiken
Driva frågan om äldreboende på Ljugarn

Antal röster
31
18
15
15
15
10
8
5
7
5

Poäng
105
71
58
55
47
27
22
21
19
12

Att bygga toaletter hänger ihop med kapacitet i vattenreningsverket. Vi har nu haft byggstopp sedan
2012 vilket är helt ohållbart. En insändare publicerades i GA igår där Ljusa udden går till storms mot
Region Gotlands saktfärdighet. Vi efterlyser krafttag och delaktighet. En toalettanläggning har köpts in
och kan stå i aspdungen söder om parkeringen. Det enda som saknas är ett tillfälligt bygglov!
I övrigt har förslag lagts fram, i linje med de hastighetsbegränsningar som tillämpas i tätort överallt i
Sverige, att sänka hastigheten på Storvägen till 40 året om. Skyltar byts ut inför sommarsäsongen. Vad
gäller papperskorgar så skall dessa placeras ut på Ljugarn nästa sommar. Vi vet ännu inte exakt hur det
ska gå till men räknar med att köpa in ett antal papperskorgar och ordna tömning och bortforsling i avtal
med entreprenör. Städning av stranden utvärderas kontinuerligt, den har hittills skötts av Strandbyn och
Strandcaféet tillsammans med frivilliga. Övriga aktiviteter återkommer vi om längre fram!
Därutöver presenterades en ny aktivitet på Kaffikalaset 29 juli, att genomföra en särskild dag på Ljugarn
med marknad och evenemang. Datum sattes till den 14 augusti och tillställningen heter Ljugarnfestival.
Intresset är stort efter en rundfrågning bland boende och näringsidkare där många vill medverka.
Festivalen utgör slut på sommarsäsongen och drar hela öns uppmärksamhet till Ljugarn. En arbetsgrupp
har redan satts ihop för att genomföra Ljugarnfestivalen och många fler är välkomna att bidra.
Ett stort jobb görs i vinter på att förbättra hemsidan ljugarn.se, bl.a. med en introduktion för besökare på
3 språk. Servicekatalogen ska bestå av alla företag som betjänar bygden och det ska bli enklare att
annonsera på hemsidan. Ljusa udden kommer också att få ta mer plats, detta är förmodligen sista brevet
till Er aktieägare, framöver kommer all information om vad Ljusa udden gör att finnas på hemsidan.
Slutligen kan vi bara konstatera att vi är rejält underbemannade. Vi söker boende på bygden, gärna från
Alskog och Ardre, som vill arbeta i styrelsen eller delta i våra arbetsgrupper. Varje insats har stor
betydelse och vill du kontakta oss så är du välkommen att maila på ljusaudden@gmail.com.
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