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Bevara och förnya vår ö med EU-stöd

Rev 4 

”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”



Vision Tidö-Lindö

• Ansökan om ca 700 000 kr skickades in till LEADER juni 2017
– I enlighet med beslut vid årsstämman 2017

– LEADER är den lokala organisation som administrerar EU-pengarna

• Vi har godkännande för utgifter om 698 858 kr 

• Tidslinje
– Första förberedelser, bildande av styrgrupp Våren 2016

– Enkäten (”vad vill våra medlemmar”) Dec 2016

– Årsstämmans klartecken för ansökan April 2017

– Inlämning steg 2 ansökan Sept 2017

– Slutligt godkännande 11 april 2018

– Projektslut Dec 2021
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Organisation

• Koordinator: Lars Hallstadius

• Ekonomi: Michaela Sandvall

• Styrgrupp:
- Mårten Gustafsson
- Hans Thell
- Heidi Leppäniemi
- Lars Hallstadius

• Ledare för aktiviteterna:
1. Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi

2. Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck

3. Väderskydd: Daniel Lind

4. Badstrand: Regina Tunebrant
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Fyra budgeterade aktiviteter
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1. Naturvårdsplan
- Förankrad i årsstämman
- Bas för vården av våra grönområden

Nya och bättre gångstråk/naturstigar
- Ökad tillgänglighet

Handikappanpassad stig
- Från P-plats till badstrand, längs vattnet

2. Utegym
- 10 redskap + pingisbord

3. Väderskydd med grillplats 4. Badstranden



Utegymmet

• Alla redskap på plats i juni 2019
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• Belysning sattes upp i november 2019

• Komplettering med bänk maj 2020

• Aktiviteten avslutad
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Utegymmet



• Bygget klart i november 2019

• Eluttag i januari 2020

• Återstår: Målning, andra strykningen
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Väderskyddet



Strandområdet

• Klart under våren 2019:
– Ny sand på stranden

– Gungställning

– Uppsnyggning av uddarna

– Tillgänglighetsanpassad gångstig från P-platsen
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Strandområdet

• Klart våren 2020: 
– Fikaplats framför föreningshuset

– Nya bänkar o bord

• Återstår några detaljer
– Informationstavlornas innehåll
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Naturvårdsplanen

• Se tidigare presentation, under Grönområden

• Planen, med alla sina detaljer, kommer läggas upp på vår hemsida
– Fliken ”Naturvårdsplan”
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Frivillig tid

• 30 % av totala insatsen behöver vi själva* stå för
– Frivilligt arbete inom alla delar av projektet

• 31 dec 2019 hade vi arbetat ihop 1769 frivilliga timmar
– Motsvarar 130 % av kravnivån
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* Tidö-Lindö och Eriksbo Park (vår officiella samarbetspartner)



Övrigt med anknytning till projektet

• Utbildning inom sjövett, livräddning och isvett
– HLR-utbildning, tre tillfällen under 2019

– Besök av sjöräddningen, maj 2019

– Iskunskap/isvett, januari 2020

• Avslutningsfest
– Planeras till våren 2021
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Fototävlingen

• Tema: ”Livet och naturen på Tidö-Lindö”

• 169 inskickade bilder
– Natur, människor, tradition

• Omröstningen per mail stängdes den 31 juli

• Ganska få röster – inga tydliga vinnare
– 29 bilder fick poäng, dvs minst en röst

• De 29 bilderna utgör finalister
– Sitter uppnålade på altanväggen, uppdelade i två kategorier:

”Natur” resp. ”Människor och Tradition”

• Slutlig omröstning vid denna stämma – här och nu
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Fototävlingen - finalen

• Var och en får välja fyra bilder
– Två från varje kategori (”Natur” resp. ”Människor och Tradition”)

• Lappar, pennor och en röstlåda finns

• Görs i pausen eller omedelbart efter stämman

• Sex bilder kommer tryckas på canvas och sättas upp i föreningslokalen
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Bildbibliotek

• Bidragen till fototävlingen blir del av Tidö-Lindös bildbibliotek
– Administreras genom Styrelsen

• Alla på ön har tillgång

• Kommer att fyllas på efterhand
– Välkomna att skicka in bilder – natur, människor, tradition
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