
 

 

Vision Tidö-Lindö  

 

 
 

Vår ansökan om EU-pengar för förbättringar på ön (698 858 kr) godkändes av Jordbruksverket i april 

2018 och det mesta arbetet är i dagsläget genomfört, enligt nedan. För en fylligare beskrivning av 

bakgrunden, se vår hemsida, fliken ”Vision Tidö-Lindö”. 

 

Projektets innehåll förankrades hos våra medlemmar, bl. a med den enkät som distribuerades i 

december 2016 och beslut vid årsstämman 2017 (innan ansökan skickades in). Detaljer finns på vår 

hemsida. 

 

Genomförandet är beroende av frivilliga arbetsinsatser från vår sida, motsvarande minst 30% av 

projektets totala värde. I slutet av 2019 hade vi registrerat 1769 frivilliga arbetstimmar, vilket med 

schablonvärdet 220 kr/timme motsvarar 389 180 kr, dvs 130 % av kravnivån.  

 

Vi planerar en avslutningsfest; Tidpunkten för denna meddelas senare.  

 

Projektstruktur 

 
Koordinator: Lars Hallstadius 

Ekonomi: Michaela Sandvall 

 

Styrgrupp: 

 - Mårten Gustafsson 

 - Hans Thell 

 - Heidi Leppäniemi 

 - Lars Hallstadius 

 

Aktivitetsledare: 

1. Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi 

2. Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck 

3. Väderskydd: Daniel Lind 

4. Badstrand: Regina Tunebrant 

1. Naturvårdsplan mm 
En grundlig inventering av öns natur gjordes under 2017–2019, och arbetet med att ta fram en 

naturvårdsplan pågår. Planen kompletteras med en ö-guide över platser med speciellt 

intressant/vacker natur eller fin utsikt. Naturvårdsplanen läggs på vår hemsida och ö-guiden trycks 

dessutom upp och distribueras till de som bor på ön. 

En sammanfattning av inventeringen och målbilden för naturvårdsplanen finns i denna 

verksamhetsrapport under avsnittet ”Övriga grönområden”  

 

Detaljerna i naturvårdsplanen, område för område, utarbetas i samråd med närboende under 2020. Vår 

förhoppning är att en stor del av vården skall kunna skötas med frivilliga insatser, i likhet med 

allmänningsgruppers och stigvårdsansvarigas arbete. 

 

Den handikappanpassade stigen, från P-platsen längs vattenkanten till stranden och vidare ut på norra 

udden, färdigställdes i maj 2019. 
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2. Utegym på Västerängen 

Gymmet byggdes upp under maj-juni 2019 och belysning kom på plats i november. Det återstår 

kantbalkar för inramning av området och en bänk (eller två) för vila mellan gympassen. 

 

Utegymmet, som är en avknoppning till lekplatsen, ger möjlighet till motion/styrketräning i utemiljö 

på hemmaplan. Redskapen, sammanlagt 10 stycken plus ett pingisbord, är (när tillämpligt) gjorda av 

underhållsfritt trämaterial (lärkträ).  Belysning gör det möjligt att gymma även på kvällen. 

Detaljer om redskapen återfinns på vår hemsida. 

 

3. Väderskydd med grillmöjlighet 
Byggnaden färdigställdes under hösten-vintern 2019, sånär som på målning och grill med bänkar. 

 

Väderskyddet står på Västerängen i direkt anslutning till lekplats, isbana och utegym. 

Utöver att erbjuda skydd mot regn, sol och vind tjänar det som en naturlig träffpunkt med bord, 

bänkar och grillmöjlighet. Ett eluttag finns, vilket kommer väl till pass i samband med exempelvis 

valborgs och midsommaraftons festligheter. 

 

4. Badstranden 

En stor del av arbetet slutfördes inför badsäsongen 2019: Ett rejält lager ny sand på stranden, 

gungställning, grillplats, en grundlig uppsnyggning av båda uddarna (söder och norr om badstranden), 

samt den tidigare nämnda nya stigen från P-platsen ända ut på norra udden. 

 

Då detta skrivs återstår bl a mer ändamålsenliga bänkar till grillplatsen och uddarna, samt en ny 

fikaplats mellan föreningshuset och stranden. 

 

Övrigt 
I projektet ingår även aktiviteter och utbildning inom sjövett, livräddning och isvett, vid 

Västerängen. 

• Den 18 maj besökte Sjöräddningen stranden på Tidö-Lindö och visade upp två räddningsbåtar 

med utrustning samt pratade om sjösäkerhet/sjövett. Aktiviteten blev mycket uppskattad av de 

drygt hundra personer som deltog, varav ett stort antal barn som fick åka räddningsbåt och 

testa brandsprutan. 

• Tre utbildningstillfällen i hjärt-lungräddning hölls 2019, med hjälp av en ideell lärare från vår 

samarbetspartner Eriksbo Park. Sammanlagt 15 personer genomgick utbildningen. Vi avser 

att köra minst ett sådant utbildningstillfälle per år under de kommande två åren, med max 8 

personer/tillfälle. 

• Den 15 januari 2020 höll Långfärdsskridskoklubben LiV en kurs i iskunskap/isvett, i 

västerängslokalen. Ca 35 medlemmar deltog i det mycket uppskattade mötet. 

 

Vi inbjuder alla som bor på ön till en fototävling på temat ”Livet och naturen på Tidö-Lindö”.  

Lämna in era bidrag per e-mail, i form av jpg-filer med minst 6 MP (miljoner bildpunkter) 

upplösning, till fototavling@tidolindo.se. Glöm inte att i mailet ange namn och adress (på Tidö-

Lindö). Även ”historiska” bilder, t ex digitaliserade svart-vita foton, är mycket välkomna. Ange i så 

fall även årtal och plats, om inte detta tydligt framgår av bilden. 

De bästa bilderna utses genom omröstning där alla medlemmar kan delta; Detaljer om detta kommer 

senare.  Vinnarna kommer att tryckas upp på canvas och pryda föreningslokalen väggar. Senaste 

inlämningsdag är 30 juni. Inskickade bilder blir del av föreningens bildbibliotek och kan, i 

anonymiserad form, fritt laddas ner av alla som fått den länk vi kommer att skicka ut inför 

omröstningen. De som bidrar med bilder förutsätts införstådda med denna hantering. 

 

Vi planerar en avslutningsfest på västerängsområdet. Tidpunkten för denna meddelas senare.  
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