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Vi som har jobbat med att etablera Ljusteröportalen är mycket glada åt att Du
har velat anmäla Dig som mottagare av vårt nyhetsbrev. Vi hoppas att det ska
hjälpa Dig att få ännu mer glädje och nytta av Din kontakt med
Ljusterö och vi hoppas också att Du ska lämna synpunkter och
text- och bildbidrag till utveckling av portalen. Samt sprida till
vänner och bekanta att de ska använda sig av portalen.
I somras när Ljusteröportalen introducerades var vi inte färdiga. Det är vi förstås inte nu heller. Tack vare idéer och synpunkter har vi en lång ”göralista” på vad som kan utveckla
samverkan på Ljusterö med omnejd för att göra ön ännu bättre
för fast- och fritidsboende och besökare. Några saker har vi
redan börjat beta av;
Evenemangskalendern har försetts med en flik i vänstermarginalen där återkommande evenemang kan presenteras.
Först ut på banan har Ljusterö Skyttecenter varit som varje
torsdag under skolåret har luftgevärsskytte för ungdomar.
Under Evenemang kan noteras att jul- och adventsmarknader anordnas i Mjölnarström (1a och 2a advent), Ljusterö
torg (10 dec) och Wira bruk (alla helger före jul). Österåkers
Lucia sjunger både på Ljusterö torgs julmarknad 10 dec kl
14 samt i Ljusterö kyrka 11 dec kl 17. Även Ljusterökören,
Hembygdsföreningen och Ljusterö konstmuseum har aktiviteter före jul.
En ny flik har dykt upp i toppmenyn – ”Prylmarknad”. Tanken är att utveckla en köp och sälj-marknad lokalt för
privatpersoner på Ljusterö. Du kan annonsera helt gratis
och Ljusterös digitala anslagstavla gör att du slipper sätta
lappar på alla öns anslagstavlor. Först ut har Anna Skärebo
varit som önskar hyra en bostad över vinter och första halvåret 2012.
Vi har också fått ett system för nyheter. Nyheterna som presenteras på startsidan sparas på startsidans vänsterflik ”Nyhetsarkiv”. Flera av öns innevånare har
ställt upp och skickat in text och bilder av nyhetsvärde och fler bidrag emotses
tacksamt.
Skolan har fått en ny och fylligare presentation. Den delen av portalen hoppas
vi mycket på eftersom vi vet vilken potential vår skola har. Genom att be förskolebarn och ungdomar att vara med och utveckla portalen tror vi också att vi
når fler föräldrar och att vi får en portal som representerar alla åldrar på Ljusterö. PRO är ju redan med och visar sina aktiviteter.

Vi vill också slå ett slag för Fototävlingen med
utställning där Ljusterö skolas elever och du
som kan/vill är välkommen att delta med eget
material på tema ”Ljusterö i höstskrud”. Utställningen har premiär tisdag 29 november kl
19.00 i Ljusterö konstmuseum, Östrasalt. ALLA
ÄR VÄLKOMNA för att få se höstbilder av Ljusterö från en kameralins. Vi bjuder
på höstbål med tilltugg. Priset är 50:-/person. Läs mer på www.ljustero.se.
I övrigt kan vi notera att sommaren medförde
bra väder och mycket besökare på vår ö. En ny
taxibåtsrörelse har startat i Linanäs, Linanäs
Sjötaxi. Torget har fått en ny presentbutik, Skärgårdsshopen, i turistbyråns lokaler. Ögontröst,
som tidigare fanns permanent på torget, hade
sommaröppet. Kommunens enda helårsöppna
turistbyrå ligger på Ljusterö torg och hade under sommaren betydligt fler besökare än sommaröppna turistbyrån i Åkersberga.
Besöksnäringen i Linanäs har ökat med ca 25% i sommar. Dusch, toalett och
tvättstuga finns att tillgå. En uppskattad turismföreteelse, som är ny för vår ö,
är bussresor till Linanäs och Mjölnarström som besöktes av ca 750 personer. En
förlängning av turistsäsongen skedde också med Eld över hav och land i Linanäs, där Ljusterökören framträdde och Linanäs
Skeppskrog bjöd på en eldig meny.
Övrigt som händer på vår ö är ett Urossprojekt
(Leader, Utveckla Roslagen och Stockholms
skärgård) som ska utveckla Ljusterö som en
turismdestination. Flera olika intressenter på ön
deltar. Ytterligare ett Urossprojekt har vår ö fått
beviljat, Östrasalt Ljusterö konstmuseum, har
fått pengar för att bredda säsongen, öka besöksnäringen på museet och hela vår ö. Ljusterö
konstförening är en nystartad förening som
bland annat kommer att ha utlottning av verk målade av kända konstnärer för
sina medlemmar.
Yvonne Skanlert Werner som tog över stafettpinnen som webbredaktör från mig
efter projekttidens slut har byggt vidare på ett fantastiskt sätt och jag önskar
henne all lycka framöver. Hon behöver dock Ditt stöd, som jag också räknar
med att hon får!
Olof Engfeldt
F.d. projektledare Ljusteröportalen
www.ljustero.se

