
 

 

Vision Tidö-Lindö  
 

Anteckningar från möte den 15 mars 2017 

 
 

På Tidö-Lindös hemsida (under "Vision Tidö-Lindö") finns Länsstyrelsens och LEADERs presentationer, 

tillsammans med projektgruppens redovisning av svaren på enkäten. 

 

Tid och plats: 15 mars 2017 i Västerängens föreningslokal 

 

Deltagare: Ett femtiotal av samfällighetens medlemmar, utöver Projektgruppen och tre av Styrelsens 

medlemmar. 

 

Dagordning 

 
 Inledning 

 Naturen på Tidö-Lindö och Länsstyrelsens roll (Kristina Hansson, Länsstyrelsen) 

 Resultat från enkäten (Nicklas Monrad) 

 Sammanställning av kommentarer i enkäten (Heidi Leppäniemi) 

 Information från LEADER (Mia Lundqvist, LEADER) 

 Projekt ”Vision Tidö-Lindö” och ansökan till LEADER (Heidi) 

 Diskussion 

 Sammanfattning och nästa steg (Nicklas) 

 

 

Inledning 
 

Niklas Monrad välkomnade alla till mötet. 

 

Projektgruppen "Vision Tidö-Lindö" har, på uppdrag av Styrelsen, arbetat med: 

– Underlag till en långsiktig plan för vård och utveckling av ön. 

– Förstå möjligheterna att söka externa medel för sådant som intresserar oss öbor, samt ta fram 

underlag för en sådan ansökan (till LEADER). 

 

Projektgruppen presenterade sig: 



 Nicklas Monrad (tillika allmänningsansvarig i Styrelsen) 

 Heidi Leppäniemi  

 Hans Thell  

 Lars Hallstadius (tillika ordförande i Styrelsen) 

 

Naturen på Tidö-Lindö och Länsstyrelsens roll (Kristina Hansson, 

Länsstyrelsen) 
 

Kristina Hansson från Länsstyrelsen hade bjudits in till mötet.  

Hon har redan tidigare, under 2016, blivit kontaktad av projektgruppen med anledning av sin 

expertkunskap kring naturskydd. Syftet var då att förstå om tidigare naturinventeringar gjorts på ön, 

vilka i så fall skulle kunna utgöra underlag för en naturvårdsplan.  

Finns det något unikt eller speciellt värdefullt på ön?  

Vilka lagar och regler gäller för oss på ön, beträffande natur och naturskydd etc.?  

 

Kristina började med att visa historiska kartor hur Tidö-Lindö såg ut kring sekelskiftet. Man såg att ön 

dominerades av blandskog och ädellövträd med inslag av åkermark. (Västerängen är sådan gammal 

åkermark). Vid den tiden fanns endast tre hus på ön. På 50-talet började sommarstugor byggas och 

en detaljplan togs fram. 

 

Kristina redogjorde också för vilka regler som gäller. Vi har exempelvis mistel och en del djur som 

faller under artskydd. Strandskyddet är upphävd, vilket innebär frihet under ansvar: Miljöbalken 

gäller, vilket betyder att vi inte kan göra vad som helst. Ofta krävs eller rekommenderas samråd med 

länsstyrelsen före ingrepp i naturen.  

Kristina tog också upp kort vad allemansrätten innebär. Det är en unik möjlighet förenat med 

skyldigheter. Exempelvis kan vem som helst ta sig ett dopp från en brygga som inte används av den 

som anlagt bryggan. Hon nämnde också att man inte kan begränsa tillgängligheten för mark utanför 

sin tomt. Sådana åtgärder kan leda till förelägganden.  

 

Hon sammanfattade med följande tre budskap: 

o Öka upplevelsevärden på ön genom att tillgängliggöra utan att förstöra. Alla skall få plats och 

trivas, både djur och människor 

o Värna, informera om och var stolta över det som är unikt, ovanligt eller bara fantastiskt 

vackert eller värdefullt 

o Tänk långsiktigt och enas kring vad ni vill ha framöver och hur ni ska kunna upprätthålla det 

över tid. Öka kunskapen kring naturvård för att minimera kostnader på sikt.  

 

Kristina lämnade broschyrer kring det hon berättade om. De som inte kunde komma på mötet har en 

möjlighet att få broschyr och info på årsmötet, eller bara kontakta Heidi Leppäniemi. 

 



 

Resultat från enkäten (Nicklas Monrad) 
 

Först och främst tackades alla som deltagit och svarat på enkäten. Det var drygt  200 hushåll som 

svarade. (För fler detaljer om enkätresultatet, se presentationen på hemsidan). Syftet med enkäten 

var att få reda på vad engagerar öborna, vad finns det intresse av, även för barn och unga. 

 

Enkätsvaren och de 10 A4-sidorna med egna tankar och funderingar utgör en ovärderlig kunskap för 

nuvarande och kommande styrelser.  Samtidigt utgör de underlag för den ansökan om externa medel 

som vi förbereder.  

 

Allra störst var intresset för: 

 

 Fler och mer sammanhängande gångstigar, med bänkar vid vattenkant 

 Utegym 

 Stor pulkabacke 

 Lokal för ungdomar 

 

följt av 

 

 Grillplats med tak (på Västerängen) 

 Skylt vid infarten 

 Utveckla kioskaktivitet 

 Möjliggör (anläggningsplats för) taxibåtar 

 Klättervägg 

 

Sammanställning av kommentarer i enkäten (Heidi Leppäniemi) 

 
Vi fick 10 A4-sidor med egna tankar och funderingar. Svaren är anonyma för att skydda deltagarnas 

integritet.  Analys har gjorts i form av meningskoncentrering, dvs. meningar och uttryck har förts 

samman för att se gemensamma drag och identifiera de oftast förekommande. Överlag ser vi mest 

positiva kommentarer med många förslag till förbättringar.  

 

Sammanfattningsvis:  

 

Av alla kommentarer som kommit in så fanns det störst engagemang för: 

 Vårda och bevara de vackra och unika naturvärdena på ön, och ö-känslan.   Intresse för växter, små 

och stora djur (utom sniglar, mygg och grävlingar) 

 

 Skötsel av grönområden och allmänningar upplevs ofta som eftersatt. Önskan om naturvårdsplan. 

 

 Attraktivare entré till ön och idéer kring busshållplatsen 

 



 Många förslag om utveckling av Västerängen. Bygg vidare på befintlig lekplats, anlägg ingen ny någon 

annanstans. Utveckla badstranden (finare sand, brygga, ta bort stenen, lekmöjlighet i anslutning till 

strand, löpslinga, kiosken). Fortsatt spolning av is, önskemål om hockeymål. Plogad isbana på sjön. 

 

 Helst ingen mer gatubelysning, utom möjligen vissa platser. 

 

 Starka och motstridiga synpunkter på farthinder. Önskemål om tydligare skyltning och information. 

Gör det lätt att göra rätt, anlitade byggföretag mm. som kör för fort. 

 

 Mer behöver göras betr. annektering och nedskräpning. Större tydlighet vad gäller tomtgränser och 

angränsande allmänningar. 

 

 Oro för ekonomin, att utveckling och underhåll kostar 

 

 Övrigt: Möjlighet till återvinning, sophantering och synpunkter kring våra soptunnor, önskan om 

cykelväg, hundbad och tankar kring hundar, förslag om allt ifrån dagis, äldreboende, övervakning av 

bryggor, verktygspool mm. 

 

Information från LEADER (Mia Lundqvist) 

 
Mia Lundqvist från LEADER ("Liason Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale", 

www.leadernorramalarstranden.se) är en förening som sökt medel från EU för att i sin tur stödja 

regional utveckling.  LEADER Mälardalens preliminära budget är ca 48 miljoner kronor, att fördelas till olika 

projekt i området fram till och med år 2020.  

Mia berättade vilka krav som gäller för att en ansökan skall kunna beviljas. En förutsättning är att 

medlen från LEADER balanseras mot egna insatser: Vi behöver bidra med 30 % i form av eget arbete 

och/eller sponsrat material. Omräkningsformeln mellan egen tid och pengar beror på vem som 

arbetar (vuxen, ungdom) och om han gör det inom sitt eget yrkesfack (värderas högre). 

 

Ett "bra" projekt skall stärka gemenskapen i samfälligheten. Det skall också beakta så många som 

möjligt av LEADERs mål (i den mån tillämpliga) beträffande social inkludering, lokalt ledd utveckling, 

företagande och innovation, klimat, energi och miljö. 

 

LEADERs styrelse sammanträder varannan månad och tar beslut om bidrag. För beslut i juni måste 

vår ansökan vara inne några veckor in i maj. Ansökan skall göras på jordbruksverkets hemsida och 

kräver ett ganska detaljerat underlag.  

 

Projekt ”Vision Tidö-Lindö” och ansökan till LEADER (Heidi) 
 

Efter Mias presentation visades förslag på ett möjligt projekt, baserat på resultatet av enkäten. 

Förslaget består i sin nuvarande form av tre delar: 

 

Långsiktig plan för våra grönområden och allmänningar 

Inventering av naturvärden (underlag till naturvårdsplan). Fortsatt utveckling av naturstigar. 

”Ö-guide” (sammanfattar arbetet) 

http://www.leadernorramalarstranden.se/


 

Västerängen – en mötesplats för alla 

Utegym och löpslinga 

Grillkåta tillika vindsskydd 

Lokal för barn- och ungdomsaktiviteter 

Utveckla badstranden 

 

Aktiviteter för barn och unga 

Stor pulkabacke 

Utveckling av lekplatsen 

Utveckla aktiviteter i samarbete med andra organisationer, t ex sjöscouterna 

Skapa delaktighet och inflytande  

 

 

Diskussion  

 

Några deltagare lyfte upp svårigheter att få till stånd en gemensam satsning av den här typen, där vi 

är beroende av frivilliga insatser från våra medlemmar. (Det är desto mer glädjande att flera 

personer redan, inom några dagar, har anmält sitt intresse att vara med). 

 

Fler och bättre natur- och gångstigar var en av de tydligaste "vinnarna" i enkäten. Samtidigt finns det 

enstaka medlemmar som känner sig störda av stigar i närzonen till sin tomt. 

 

Frågan om vårt anläggningsbeslut kom upp, dvs. huruvida projektförslagen ovan är förenliga med 

detta. Vi (projektgruppen och Styrelsen) är mycket medvetna om den gränslinjen och kommer att 

säkerställa att samfällighetens pengar endast används inom ramarna för anläggningsbeslutet. Ett av 

skälen att söka externa pengar är just att kunna göra saker som ligger utanför de vanliga 

begränsningarna. 

  

Skall vi gå vidare att skriva en ansökan om medel? Frågan ställdes och en majoritet ville gå vidare.   

 

 

De viktigaste nästa stegen 
 

 Vi fortsätter arbetet med att förbereda en ansökan till LEADER 

 

 Projektgruppen behöver hjälp av företagare på ön, att ta fram offerter och 

tidsuppskattningar till ansökan.  

 

 Årsstämman tar beslut om vår proposition betr. mandat att skicka in en ansökan till LEADER 

 

 Ansökan skickas in i augusti (vid mötet sades maj, men senareläggs av praktiska orsaker) 

 

 Intresserade Tidö-Lindö-bor, i alla åldrar, uppmanas att anmäla sitt intresse för att bidra med 

ideell tid (220kr timmen, unga 50kr i timmen, mer för den som arbetar inom sitt fack).  


