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L I V E T O C H N AT U R E N PÅ T I D Ö - L I N D Ö

Tidö-Lindö är en Mälarö där tusen människor bor. Vi bor och lever nära en
trygg och lättillgänglig natur som vi gemensamt sköter om.
På våren, när kvällen kommer och trädgårdsskötseln avstannat, sjunger
koltrasten sina flöjtande toner. På sommaren hörs midsommarfirandets ljuvliga
musik blandat med plask och lek från Västerängens badplats. På hösten släpper
våra lövträd högar med löv i rött och brandgult på tomter och allmänningar.
Och på vintern tar vi skidor, spark eller skridskor och beger oss ut
på isen.
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H I S TO R I E N OM TIDÖ -LINDÖ

Från bronsålder till idag
Idag är Tidö-Lindö en idyllisk oas med vackra hus, inbjudande trädgårdar och
artrika allmänningsskogar. Och vår naturmiljö har en spännande historia.
Under bronsåldern, för 4 000 år sen, steg Uggleberget på Tidö-Lindö för
första gången ur havet. Ungefär 2 000 år senare steg flera kobbar upp: Rannklov, Västerängshöjden och Kråkskärsvägshöjden. Lera och jord täckte efter
hand öarna och växtlighet etablerades.
Tidö-Lindö har varit bebott sedan tidigt 1700-tal och de stora ytor som
idag fortfarande är öppna, Västerängen, Österängen och infarten till Askholmen, brukades då som ängsmark. Åkertegarna var små och låg i anslutning till
torpen. Delar av ängarna omvandlades till nya större åkrar under 1800-talet.
Det fanns tre torp: Skogvaktartorp, Skeppartorp och Fiskartorp och man
levde av fiske, odling och boskap. Torpens olika produkter fraktades med
roddbåt in till stan på lördagar och såldes. Även tobak odlades och såldes till
Stockholm. Boskap betade på utägorna som därigenom hölls ganska öppna.
Häradsekonomisk karta från 1905. Åkertegar är ljusgula och ängsmarker gröna. Fiskartorpet är markerat i rött i norr och Uggleberget med en triangel.

L I V E T O C H N AT U R E N PÅ T I D Ö - L I N D Ö

Midsommarfirande på Sundängen 1954. Målning av pump 1959. Konsumbutiken på 60-talet med ”trappan” som blev samlingsplats
för öns ungdomar. Bygget av Västerängslokalen 1994.

De första tomterna såldes i slutet av 40-talet av Greve von Schinkel och de blivande köparna tog sig med båt hit och sökte sig vidare på de kostigar som då
fanns på ön. Under 1950-talet expanderade antalet tomter starkt efter att ön
fått en landsförbindelde, en träbro 1951. Små stugor växte upp och grusvägar
byggdes. Flera allmänna pumpar fanns där öbor kunde hämta sitt dricksvatten. En livsmedelsbuss försåg öborna med livsmedel nere vid busshållplatsen
och ”drickabilen” levererade svagdricka, läsk och pilsner. I början av 60-talet
etablerades en affär på ön som fanns kvar fram till 90-talet.
Första midsommarfirandet ägde rum på Sundängen nedanför Skeppartorp
mot busshållplatsen. Senare flyttades firandet till Västerängen, där det fortfarande hålls årligen. Vid ”badet” vid Västerängen byggdes en dansbana och
simskolor hölls om somrarna.
Kommunalt vatten och avlopp kom till ön på 90-talet och allt fler kom
att bosätta sig här permanent. Idag är ön en modern idyll med rikt fågel- och
djurliv.
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Mälaröarnas prydnadsblommor
Ungefär samtidigt som Tidö-Lindö började bebyggas med fritidshus så beskrev
Bertil Walldén öns natur i boken Natur i Västmanland på ett fängslande sätt.
Hans farhågor att många växter skulle försvinna med bostadsbebyggelsen har
lyckligtvis inte besannats. Flera av de växter som beskrivs växer kvar än idag.
”Tidö-Lindö har en gång varit en av våra allra ljuvligaste mälaröar med sin blandning av ljusa
ängar och örtrika dungar, med sina ståtliga träd och små nätta torp, och den är fortfarande, trots
sin tätbebyggelse av sommarstugor, en angenäm tillflyktsort för dem, som här söker vederkvickelse.”
”Framför allt är Tidö-Lindö en mistlarnas ö; den är, eller var åtminstone 1950, Sveriges mest mistelrika ställe med 350 träd infekterade av 5100 mistlar.”
”Här har funnits de flesta av mälaröarnas prydnadsblommor såsom tandrot, löktrav, lundbräsma, rödfloka, trolldruva, storrams, skogsvicker, lövbinda, bergmynta, buskviol och naturligtvis skogsviol, desmeknopp och myskmadra, samt den huvudsakligen i vårt områdes västliga del förekommande
skogsbingeln, en på dessa. breddgrader rätt stor sällsynthet. På torrare mark såg man kornfibblan med
festligt gula korgar, småborren och spåtisteln.”

Löktrav
Finns i skogar över hela ön. Den blir upp
till en meter hög, har stora blad och vita
blommor. Örten luktar svagt av vitlök.

Trolldruva
Växten har typiska trekantiga bladverk
med spetsiga småblad. Den får vita blommor i juni o svarta bär på sensommaren.
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Storrams
Växer i ädelövsskog, bl.a. Österängen och
blommar i juni. Stjälken är rund, bågformigt böjd med strödda ovala blad.

Bergmynta
Kallas även vildbasilika och växer på torr
och öppen mark. Blommar i juli med
rosenröda blommor som sitter i kransar.

Myskmadra
Växer på mullrik mark i skog och äng.
Stjälken har åttabladiga kransar och hela
växten har en stark kummarindoft.

Skogsbingel
Skogsbingel hittar man i skuggiga lövskogar på mullrik mark. Blommorna är
oansenliga, men karakteristiska.
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Tidö-Lindö har gott om ovanliga buskar och växter. Här nedan visas fyra spännande

växter som växer på Tidö-Lindös allmänningar

Humle
En gammal kulturväxt på Tidö-Lindö
som användes för öltillverkning. Den
växer bl.a. i alskogen mot Lindövägen.

Olvon
Växer sparsamt över hela ön och blommar
kring midsommar. Är värdefull för fågellivet i likhet med andra buskar som får bär.

Slån
Slånbuskar ger skydd åt många småfåglar
längs våra vägar. På hösten, efter första
frosten, kan du plocka bären till saft.

Sälg
Sälgen tillhör de första som blommar på
våren (videung) och är därför särskilt viktig för övervintrande humlor och bin.
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Misteln
Mistel, Tidö-Lindös karaktärsväxt
Misteln, Västmanlands landskapsblomma är en märklig växt. Den växer som
gröna bollar i lövträd, främst lind, lönn och fruktträd, och syns bäst vintertid
när trädets löv har fallit. Misteln är mycket ovanlig i Sverige, men den finns
på träd i Mälarlandskapet och i synnerhet i närområdet kring Tidö-Lindö.
Misteln sprids av fåglar, i första hand trastar och sidensvans.
Mystiken kring misteln har gett upphov till många sägner och berättelser.
I asatron dödades Balder av en pil gjord av mistel. Misteln ansågs helig av
keltiska druider. Och under en upphängd mistel kan du utan vidare ge din
kära en kyss. Eller, du kan ju i alla fall försöka...

Misteln håller träden gröna även vintertid.

!

Notera att misteln är fridlyst!
Det betyder att ingen har rätt att utan vidare fälla träd med mistel på - inte ens om de finns på den egna tomten. Man
kan söka dispens från fridlysningen hos Länsstyrelsen. Man får dock plocka några mistlar på träd på egen tomt om trädet
är döende eller försvagat på grund av dem. Att plocka mistel på marken är helt i sin ordning och därför kan det vara värt
ett besök till Västeränsskogen strax före jul.
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Karakteristiska fåglar

Koltrast - kvällens flöjtspelare
Sångens flöjttoner hörs överallt på TidöLindö under vår och sommar vid stilla
kvällar och morgonar.

Dubbeltrast - mistelfågeln
Den heter mistelfågel på engelska och
sprider tillsammans med sidensvans våra
mistelfrön på ön.

Rördrom - vasstutaren
Svår att få syn på i vassen, men det dova
tutet, som låter som när man blåser i en
tom glasflaska, hörs bra.

Enkelbeckasin - geten i himlen
Kallades förr himlaget efter det
bräkande ljud som uppstår när hanarna
slungar sig brant ner i flykten.
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Närheten till Mälaren karakteriserar fågellivet på Tidö-Lindö. Här finns svanar och änder, fågelbordsfåglar och de som bara flyger förbi på sin väg norrut. Ovanliga
fåglar som svarttärna och dvärmås ses ibland fiska i vattnet.

Stenknäck - körsbärsfågeln
Lövträdsfågel som sällsynt kommer till
fågelbordet. Näbben är så stark att den
kan krossa körsbärskärnor.

Havsörn - den mäktiga
Sveriges största rovfågel häckar på öarna
nära Tidö-Lindö. Vintertid samlas de i
större antal.

Gröngöling - vår gröna hackspett
Den olivgröna hackspetten hör till södra
Sverige och syns och hörs ofta på TidöLindö.

Steglits - högröd i ansiktet
De färglada småfåglarna flyger ofta i mindre flockar på ön. De låter som de heter
- ”steglits steglits”.
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Vandra och motionera
Vägar och stigar

Tidö-Lindö har över 4 km väl uppskyltade stigleder som går kors- och tvärs
över hela ön. Tillsammans med över 12 km låghastighetsvägar så är det lätt
att kombinera ihop egna favoritstråk för promenad eller motion. Notera att
stigarna underhålls av närboende. Hjälp gärna till att hålla dem öppna genom
att använda stigarna ofta och ryck gärna upp skott som växer på och kring
stigarna. Om du kör bil, kör försiktigt. Då blir det trevligare att promenera.

Löpning

Öns stigar och vägar lämpar sig
väl för löpträning. Det nybyggda
utegymmet på Västerängen passar
utmärkt om man vill kombinera
löppasset med styrketräning.
Det är ca 3,2 km runt ön om
man följer bilvägen.
12

Exempel på vackra artrika stigar
Vandra gärna Ugglebergsstigen mellan Askholmsvägen och Gräggenvägen och
dess förlängning mot Lindskärsvägen. Här kan du vandra genom både hälltallskog och ädellövskog. På stigen mellan Fasanvägen och Kråkskärsvägen samt
genom Österängsskogen växer flera ovanliga lövskogsblommor som storrams,
myskmadra och trolldruva.
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Stigkarta Tidö-Lindö
Uppskyltade stigar på Tidö-Lindös
allmänningar är markerade med
gulsvarta streck.

500 meter

Fiska och cykla

Fiske

Det finns många bryggor på ön där man kan fiska med metspö eller kastspö. Vill
du få tag i de riktigt fina fiskarna till matbordet, såsom Mälargös, då rekommenderas att du tar dig ut med båt. Mälaren har 32 naturligt förekommande
fiskarter vilket gör det till Sveriges mest artrikaste sjöar på fisk. Alla har rätt att
fiska med handredskap, d.v.s. spö eller pilk som har högst tio krokar. Dragrodd,
trollningsfiske och angeldonsfiske är inte tillåtet. Minimimått för gös är 40 cm och
för lax 60 cm.

Mountainbike
Det är tillåtet att cykla på de markerade stigarna. Men cykla helst inte på mark
eller i väder då det blir djupa spår. Det finns både lätta och medelsvåra till
svåra stråk. Ett populärt mountainbikestråk går mellan Kråkskärsvägen och
Lindövägen. Ett annat går från Askholmsvägen längs stigen nedanför Uggleberget genom två allmänningar hela vägen till Lindskärsvägen.
16

Använd gärna bryggorna till att sola, bada och fiska.
Men respektera det arbete bryggföreningarna
lägger ner på att hålla områdena fina.
Förstör ingenting och lämna inget
efter dig när du går.
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VÄ S T E R Ä N G E N

En gemensam
samlingspunkt
Lekplatsen
Västerängens lek- och idrottsplats är en gemensam samlingspunkt som används
flitigt av alla - barn och ungdomar, såväl som barnfamiljer och äldre. Här finns
en fullt utrustad lekplats med gungor och klätterställning. I anslutning till
lekplatsen finns boulebanor, en asfalterad allaktivitetsplan, ett utegym och en
fotbollsplan. Det finns fika- och grillmöjligheter under ett stort väderskydd där
man kan sätta sig en stund om det regnar.
Den asfalterade allaktivitetsplanen kan användas till många olika aktiviteter
och det finns en lampa man kan tända när det blir mörkt. Vissa vintrar spolas
en isbana. Hjälp gärna till att hålla den traditionen vid liv.
Det anordnas flera traditionella aktiviteter på Västerängen. Valborg brukar
firas med en stor brasa nedanför lekplatsen med mingel. Vissa år går barnen
fackeltåg och tänder sedan brasan. På midsommarafton klär vi och reser
midsommarstången varefter dans och andra aktiviteter hålls och på midsommardagen spelas en traditionsenlig fotbollsmatch.
Var gärna med och bevara eller skapa nya traditioner för små sällskap eller
för hela ön. Bjud in till boule- och fotbollsmatcher eller bara umgås med dina
vänner på Västerängens lek- och idrottsplats.
1. Badstrand
2
2. Hundbad
3. Sommarkiosk
4. Utegym
5. Föreningslokal
6. Väderskydd med grillplats
7. Lekytor
8. Bouleplaner
9. Allaktivitetsplan
10. Pulkabacke
11. Fotbollsplan
12. Parkeringsplats
13. Tillgänglighetsanpassad stig

4
5

1

9
6

8

7

3

10

8
7

11
13

50 meter
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Badplatsen
Tidö-Lindös badplats lockar badgäster när det är varmt. Här finns
gungställning och en kiosk som
ofta håller öppet sommartid. Från
parkeringen löper en tillgänglighetsanpassad stig till stranden.
En särskild hundbadplats ligger i
anslutning till stranden. Om du tar
med hunden, håll den kopplad, vissa
badgäster är hundrädda.
Vintertid används badstranden
även som avfärdsplats för långfärdsskridskoturer. Asköviken fryser
tidigt vilket gör att många skrinnare
söker sig hit.

De gamla lindarna vid Västerängen
När du besöker Västerängen, oavsett om du vill bada, vara i föreningslokalen eller hänga vid lek- och idrottsplatsen - spana in lindskogen! Här finns
öns rikaste mistelbestånd. Fågelsång hörs ofta, ibland även från den sällsynta
dubbeltrasten. Och om du tittar riktigt nära kan du se sällsynta skalbaggar.
Sidensvansar äter mistel och de kan samlas i stora flockar på hösten och
mumsa i sig bär. Det kan bli ett riktigt söligt kalasande. Så var uppmärksam
om du parkerar under ett träd vid parkeringsplatsen denna tid på året.
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Skötsel av naturen
Naturvårdsplanen

För att på bästa sätt förvalta Tidö-Lindös allmänningsmark finns en naturvårdsplan framtagen. Den beskriver lämplig skötsel för samtliga områden och
är framtagen i dialog med närboende. Skötselförslagen bygger på naturgivna
förutsättningar, tidigare skötsel och kända naturvärden. Naturvårdsplanen ska
aktualiseras vid behov och kommer att justeras i takt med ny kunskap.

Vill du hjälpa till?

Vill du vara med och påverka eller på
annat sätt hjälpa till med skötsel av
naturen på ö, kontakta Tidö-Lindös
styrelse eller naturvårdgruppen. Det
kanske rör sig om en idé för hur det
kan bli bättre för barn, ungdomar,
vuxna och äldre, eller bara för det
vilda livet på ön, växter och djur.
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Det här får du göra
Notera att för all skötsel av grönytor mer än ett par meter från den egna tomten
ska det finnas en av styrelsen godkänd skriftlig ansökan. Åtgärder som
genomförs helt i enlighet med naturvårdsplanen, inklusive de områdesspecifika
detaljerade beskrivningarna som finns på webbplatsen, behöver bara anmälas till
styrelsen för kännedom. Stigskötsel behöver ingen ansökan.
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Smultronställen på Tidö-Lindö
Det är lätt att hitta egna smultronställen på ön men här ger vi tips på några
värda ett besök. Ta gärna med dig fika eller mat, men hjälp till att hålla rent
och ta gärna med skräpet hem och sortera.

Västerudden

Uggleberget

Längst ut på norra udden vid badplatsen finns en plats med en vacker
Mälarutsikt. Tillbringa gärna en
kväll här i solnedgång en varm stilla
sommarkväll.

Uggleberget är en fantastisk höjd
med en karg natur med ek och tall.
På våren växer liljekonvalj på höjden.
Bergsklipporna är mosstäckta och
ormbunkar täcker slänten. På vägen
upp finns en fikaplats med bra utsikt.

Rannklovs udde

Hopklämt mellan Stora Rannklovs
två södra tomter ligger en liten oas
med god utsikt över Mälaren söderut
mot Gräggen. Här finns naturliga
stockar att sitta på, oavsett om man
promenerat eller cyklat landvägen
eller tagit sig hit över isen. Här finns
också ett roligt klätterträd. Udden är
också en oas för fågellivet där flera
hackspettar lämnat sina spår.
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Spögubbseken

Med en omkrets på över 5 meter är
Spögubbseken både öns största och
äldsta träd. Sannolikt bevittnades den
av öns första bosättare kring år 1700.
Stanna upp och känn historiens
vingslag när du går förbi den på din
runda runt ön.

Österängsskogen

I Österängsskogen kan du se Mälardalens alla ädellövträd växa: ek, lind,
ask, alm, lönn och fågelbär. På våren
är marken i områdets centrala del
täckt av svalört och på sommaren av
skogsbingel. På försommaren fylls
skogen av fågelsång från svarthättor,
grönsiskor, starar, svartvita flugsnappare och många fler.
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Jordbrukslandskapet norr
om Tidö-Lindö
Gångholmens ädellövskog
Fullerö
naturreservat

Askövikens vass och strandängar

Askö-Tidö
naturreservat

Ridöns kulturlandskap

Tidö-Lindö

Skärgårdsöarnas
orörda lövskogar

Jätteekarna vid Tidö

Ridö-Sundbyholms-arkipelagens
naturreservat

U T F LY K T E R N Ä R A T I D Ö - L I N D Ö

Spännande naturområden

Askövikens vassmiljöer och strandängar
Tvärs över viken från badstranden vid Västeräng ligger en av landets främsta fågellokaler, Asköviken. Många av de sällsynta fåglar som häckar där kan även ses och höras
på Tidö-Lindö. Du kan ta bil, cykel eller löparskor till utkiksplattformen eller gömslet
om du vill besöka fåglarna på nära håll. Om du åker båt så tänk på att det sommartid
är förbjudet att åka in i själva viken.
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Jätteekarna vid Tidö slott

Ridöns kulturlandskap

På södra stranden av Asköviken ligger
ett av Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från stormaktstiden som Axel
Oxenstierna lät uppföra. I anslutning till
slottsmiljön, både längs vägarna och inne
i lövskogarna, växer många riktigt grova
gamla träd. Det skapar en mäktig atmosfär där ugglor och fladdermöss trivs. Med
båt kan du lägga till söder om slottet och
sedan ta en promenad dit.

Till Ridö- Sundbyholmsarkipelagen tar
man sig endast med båt, antingen egen
eller reguljärt med Havsörnen från Elbakajen. Ridön är ett gammalt kulturlandskap med betande kor och naturskogar,
väl värt ett dagsbesök. En skyltad naturoch kulturstig har anlagts på ön.

Gångholmens ädellövskog
Fullerö naturreservat har beskrivits som Västmanlands största ädellövskogsområde.
Fram till för ca 20 år sedan växte rikligt med alm där, men almsjuka drabbade träden
och kvar står eller ligger stora trädskelett på delar av marken. Fullerö visar sig från sin
bästa sida på våren, när vitsippor och blåsippor täcker marken och löven börjar spricka
fram. Notera att området saknar parkeringsplats.
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Fortsättning

>>>

>>>
Jordbrukslandskapet norr om Tidö-Lindö
Hela vägen från Enhagen mot TidöLindö kantas av ett öppet jordbrukslandskap som har sina rötter långt tillbaka
i tiden. Om man cyklar hör man ofta
sånglärkor, starar, tofsvipor och jagande
rovfåglar. Vid Barkaröområdet finns
gott om gång- och cykelleder där man
kan ta en springtur eller göra en utflykt.
Antingen västerut mot Asköviken eller
norrut vid golfbaneområdet.

Skärgårdsöarnas orörda lövskogar
Om du har tillgång till båt eller ger dig ut på isen vintertid så kan du uppleva den
lövskog som en gång präglade Tidö-Lindö och dess omgivningar. På småöarna växer
lövskog som har fått lämnas orörd i hundratals år. På öarna Hargen och Ekholmen
finns lindlevande skalbaggar som är unika i Sverige. Högholmen är lika grön vintertid
som på sommaren p.g.a. den täta mistelpopulationen. En kilometer söder om Rannklov ligger Gräggen, en lövskogsö som upplevs som nästan helt orörd.
26

Bra att veta
Flyttinformation
Den som flyttar från Tidö-Lindö ansvarar för att flyttanmälan görs. Blankett för detta finns på webbplatsen.
Som nyinflyttad får du ett särskilt välkomstbrev där det
framgår vad du ska ha koll på. Om du inte får detta,
kontakta gärna styrelsen.

Samfällighetsföreningen
Alla som bor på ön är medlemmar i Tidö-Lindö Samfällighetsförening. Det innebär att man är delägare i
gemensamma anläggningar, dvs öns vägnät, grönområden (allmänningar) samt Västerängen med lekplats,
spelplaner, föreningslokal och badstrand. Öns grönytor
och andra gemensamhetsanläggningar förvaltas, vårdas
och utvecklas av föreningens styrelse tillsammans med
öborna. Kontaktuppgift till styrelsen är:
styrelsen@tidolindo.se

Bryggföreningar
Öns båtbryggföreningar skapades i syfte att ge alla
öns innevånare en smidig möjlighet att ha båt, på
gångavstånd och till en minimal kostnad. Samfällighetsföreningen tillhandahåller de markytor som behövs,
tex för uppläggning av båtar och transporter till och från
bryggorna. Kontakta någon i bryggföreningarna för mer
information.

Webbplatsen
Tidö-Lindö har en egen webbplats
http://tidolindo.se/
Här kan du hitta aktuell information om det mesta som
berör ön.

Pumpföreningar
Många fastigheter är anslutna till pumpföreningar, dvs
har under sommarhalvåret tillgång till sjövatten för
bevattning. Dessa står organisatoriskt utanför samfällighetsföreningen. Däremot kan föreningen hjälpa till med
kontaktuppgifter.

Facebook
Till skillnad från webbplatsen som har öppen information, tillgänglig för alla, så finns även en sluten
facebook-grupp: Vi som bor på Tidö-Lindö. Här kan man
lägga upp stort som smått om saker som berör andra på
ön. Kontakta styrelsen för mer information om hur du går
med i Facebook-gruppen.

Viltvård
Tidö-Lindö har en utpekad viltvårdsansvarig som hanterar
skyddsjakt och viltolyckor inom området med tillstånd
från styrelsen samt polisen. Se Tidö-Lindös webbplats för
mer information.

Bredband
Fibernätet på Tidö-Lindö byggdes 2004. Vid beställning
av bredband fyller man i en beställningsblankett samt
blankett till Lantmäteriet och postar till Tidö-Lindös
bredbandsansvarig via samfällighetens postlåda vid
busshållplatsen. Alternativt ta kontakt med bredbandsansvarig via styrelsens e-post styrelsen@tidolindo.se för att
komma överens om att göra på annat sätt.

Trivselkommittén
Tidö-Lindö har en trivselkommitté som hjälper till att
arrangera olika aktiviteter på ön, bland annat oktoberfest
och midsommarfirandet. Trivselkommitén behöver alltid
fler händer - så om du är intresserad av att hjälpa till,
skicka ett brev till trivselkommitten@tidolindo.se

Vägar
Våra vägar underhålls av samfälligheten. Vägnätet på
Tidö-Lindö består av både grus- och asfaltvägar. Det är
viktigt att vegetationen hålls efter i vägkorsningarna så
att den inte breder ut sig och därmed försämrar sikten
för trafikanterna. Det är den enskilde fastighetsägarens
ansvar att röja så att det finns sikt. Tunga transporter på
ön ska anmälas till styrelsens vägansvarige.

Grannsamverkan
Genom grannsamverkan hjälper de boende åt att hålla
koll på varandras fastigheter och därigenom förhindra
brott. Kontakta styrelsen för mer information.
Naturvårdsgruppen
Alla skötselåtgärder på Tidö-Lindös allmänningar ska
bygga på aktuell kunskap som hela tiden förbättras. Om
du vill hjälpa till med detta, kontakta styrelsens allmänningsansvarige för mer information.
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Tidö-Lindö är en mälarö där alla trivs, har möjlighet till en
rik fritid, friluftsliv, upplever trygghet, gemenskap och
har ett gemensamt engagemang att förvalta
de naturvärden som finns på ön till
kommande generationer.

www.tidolindo.se

