Vision Tidö-Lindö: Årsrapport 2018
Vår ansökan om EU-pengar för förbättringar på ön (698 858 kr) godkändes av Jordbruksverket i april
2018 och arbetet har kommit igång enligt nedan. För en fylligare beskrivning, se vår hemsida, fliken
”Vision Tidö-Lindö”, tidolindo.se/vision-tidö-lindö. Se också bilaga 1.
Projektets innehåll är förankrat hos våra medlemmar, bl a med hjälp av den enkät som distribuerades
i december 2016, och beslut av årsstämman 2017 (innan ansökan skickades in). För detaljer, se
hemsidan.
Genomförandet är beroende av frivilliga arbetsinsatser från vår sida, motsvarande minst 30% av
projektets totala värde. I slutet av november hade vi redan registrerat 903 frivilliga arbetstimmar,
vilket med schablonvärdet 220 kr/timme motsvarar nästan 200 000 kr eller 2/3 av kravnivån.
Vi har också fått sponsring, eller löfte om sådan, från ett par företag på ön och i Eriksbo Park (som är
vår officiella samarbetspartner). På så vis räcker våra pengar lite längre.

Projektstruktur
Koordinator: Lars Hallstadius
Ekonomi: Michaela Sandvall
Styrgrupp:
- Mårten Gustafsson
- Hans Thell
- Heidi Leppäniemi
- Lars Hallstadius
Aktivitetsledare:
1.
2.
3.
4.

Naturvårdsplan mm: Heidi Leppäniemi
Utegym: Gunhild Sünger och Marie Hammarbäck
Väderskydd: Daniel Lind
Badstrand: Regina Tunebrant

1. Naturvårdsplan mm
Aktiviteten omfattar bl a:
- Grundlig naturinventering utmynnande i en långsiktig naturvårdsplan
- Handikappanpassad stig till badplatsen på Västerängen, med solplats nära badbryggan
- "Ö-guide" och informationsskylt vid stranden
- Återstart av process för underhåll av grönområdena, baserad på frivilliga insatser
Status:
En grundlig naturinventering gjordes under 2018. I vinter görs en sammanställning och arbetet med
dokumentationsrapporten påbörjas. Till våren (2019) genomförs en ny, mer begränsad inventering
för att fånga in årstidsvariationer. Vi gör också en förteckning över lämpliga platser till bänkar, med

speciellt intressant/vacker natur eller fin utsikt.
Tidplanen är oförändrad, dvs resultatet (naturvårdsplan med detaljerat underlag) presenteras vid
årsstämman 2020. Planen inkluderar även invasiva arter, och hur vi bekämpar dem.
Kick-off för den handikappanpassade stigen (mellan P-platsen och stranden) planeras i vinter,
varefter själva arbetet (grävning mm) samordnas med strandaktiviteten.

2. Utegym
Erbjuder möjlighet att utöva motion/styrketräning i utemiljö på hemmaplan. Utegymmet är en
avknoppning till lekplatsen på Västerängen, med tyngdpunkt på rörelse/träning för äldre barn,
ungdomar och vuxna.
Redskapen, sammanlagt 10 stycken plus ett pingisbord, är (när tillämpligt) gjorda av underhållsfritt
trämaterial (lärkträ). Belysning kompletteras så att gymmet kan användas även på kvällen.
Detaljer om redskapen återfinns på vår hemsida och i bilagan.
Status:
Markberedningen är klar, redskapen är inköpta och monteringsarbetet påbörjas så snart marken har
återställt sig efter vintern. Planen var att bygga upp redskapen redan i höst, men vi fick starka
rekommendationer att låta ytan ”sätta sig” över vintern (eftersom det hela vilar på gammal
sjöbotten).
Pingisbordet är tillfälligt uppställt på ängen, men kommer att flyttas till utegymsområdet som en av
de sista åtgärderna.

3. Väderskydd med grillmöjlighet
Byggs på Västerängen i direkt anslutning till lekplats och isbana och utegym.
Ger skydd mot regn, sol och vind. Barn- och sittvagnar med sovande barn kan ställas under taket.
Det ger också möjlighet till gemenskap och tjänar som träffpunkt genom grillmöjlighet och
bänk/bordlösningar
Status:
Byggstart våren 2019, enligt plan.

4. Badstranden
Förbättring och förnyelse av befintlig anläggning:
- Ny sand på strand och under vattnet
- Gräsytor
- Grillplats på norra udden
- Entré med skylt och blomsterplantering
- Solplats på södra udden, med koppling till badbryggan och den nya stigen till P-platsen
- Allmän uppsnyggning av växtlighet och markytor.
Status: Samordning med den handikappanpassade stigen, enligt ovan. Beroende på isläget i vinter
kan en första konkret åtgärd bli att lägga ut sand på isen, från strandlinjen och ett antal meter ut.

Övrigt
I projektet ingår även bl a följande, för vår trivsel, trygghet och gemenskap:
- Aktiviteter och utbildning inom sjövett, livräddning och isvett, vid Västerängen
- En lokal för våra ungdomar (vi tänker oss att piffa upp ”dansbanan” för detta ändamål).
Status:
Den första aktiviteten i sjövett planeras till försommaren 2019, och följs upp med utbildning i
livräddning (HLR). Utbildning i isvett ges första gången inför vintern 2020.
Vi hoppas kunna upprepa delar av utbildningen vart eller vartannat år.
För arbetet med ”dansbanan” har vi just nu ingen konkret plan. Till att börja med behöver vi en eller
ett par frivilliga föräldrar som kan hålla ihop det hela.

Bilaga: De fyra aktiviteterna
1. Naturvårdsplan mm
Aktiviteten omfattar bl a
- Grundlig naturinventering utmynnande i en långsiktig naturvårdsplan
- Handikappanpassad stig till badplatsen på Västerängen, med trädäck nära badbryggan
- "Ö-guide" och informationsskylt vid stranden
- Återstart av process för underhåll av grönområdena, baserad på frivilliga insatser

Handikappanpassad stig mellan parkeringen och badstranden

Informationsbroschyr, "ö-guide"

Informationsskylt vid badstranden

2. Utegym
Erbjuder möjlighet att utöva motion/styrketräning i utemiljö på hemmaplan. Utegymmet är tänkt att
vara en avknoppning till lekplatsen, med tyngdpunkt på rörelse/träning för äldre barn, ungdomar och
vuxna.
Redskapen (visade nedan) är gjorda av underhållsfritt trämaterial (lärkträ). Befintlig belysning
uppgraderas så att utegymmet kan användas även på kvällen.

1.Armhävningsstång

2. Dips

3. Sittup-ramp reglerbar

4. Rygglyft

5. Hoppkubbar

6. Träningsstolpe

7. Armgång

8. Över - Under

9. Balansbom

10. Battle rope 15 m

11. Bordtennisbord

Bänkar

3. Väderskydd med grillmöjlighet
Väderskyddet ger skydd för regn, sol och besvärande vind. Barn- och sittvagnar med sovande barn
kan ställas under taket.
Det ger också möjlighet till gemenskap och träffpunkt genom grillmöjligheter och bänk/bordlösningar

Skiss över grundutförande

Idébilder

Placering i direkt anslutning till utegym, isbana mm, lekplats, boulebana och fotbollsplan.

4. Badstranden
Förbättring och förnyelse av befintlig anläggning:
- Ny sand på strand och under vattnet
- Gräsytor
- Grillplats på norra udden
- Entré med skylt och blomsterplantering
- Gungor
- Solplats på södra udden, med koppling till badbryggan och handikappanpassad stig
- Allmän uppsnyggning av växtlighet och markytor.

