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Projektets långsiktiga mål mm enligt vår ansökan
Nedan visas en något nerkortad version av texten i vårt underlag till LEADER.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
•

Tidö-Lindö skall vara en plats där invånarna verkligen vill vara på sin fritid, med rika möjligheter till
aktiviteter och med den fina naturen vårdad på ett hållbart sätt. Gemenskapen inkluderar alla sorters
människor och man finner det naturligt att hjälpas åt med vård, underhåll och vidareutveckling av de
gemensamma tillgångarna.

•

De nya och förbättrade anläggningarna, speciellt på Västerängsområdet, gynnar och uppmuntrar till
gemenskap och gemensamma aktiviteter.

•

Naturvårdsplanen skall vara ett rättesnöre för styrelser och öbor under många generationer framåt.

•

Projektet skall lägga grunden för en naturlig introduktion av nyinflyttade till öns gemenskap.

•

Vi har ett ungdomsråd och minst en ungdom 16-18 år som kan vara med på delar av samfällighetens
styrelsemöten.

•

Samarbete mellan Tidö-Lindö och samfällighetsföreningen Eriksbo Park, baserat på att våra
anläggningar kompletterar varandra.

•

Vi välkomnar även människor utifrån att exempelvis utnyttja vår badplats och vandra på våra
naturstigar.

•

Vi organiserar livräddningskurser inför badsäsongen.

Hur ska vi genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
Vart och ett av nedanstående delprojekt kommer att ha minst en ung person (16-18 år) i sin arbetsgrupp, för
ökad delaktighet och säkerställande att även ungdomars intressen tillgodoses och deras idéer tas tillvara.
Förutsättningar för funktionsnedsatta personer tas hänsyn till, liksom flickors och kvinnors upplevelse av
trygghet.
Både män och kvinnor är representerade i styrgruppen och de olika delprojekten.
Projektet löper under fyra år, 2018-2021, med start för vissa aktiviteter under hösten 2017.

• Delprojekt 1: Långsiktig plan för vård och förnyelse av våra grönområden (Aktivitet nr 1)
Målet är att öka intresset och kunskapen för de naturvärden som finns på ön och hur dessa på bästa sätt vårdas
och bevaras för kommande generationer.
1.1 : Tillsammans med sakkunnig på länsstyrelsens naturvårdsenhet och boende på ön, genomföra inventering
av naturvärden som underlag till naturvårdsplan. (Klart)
1:2 Långsiktig plan för hur vi på bästa sätt skall/kan vårda våra allmänningar. Planen skall också ta hänsyn till
trygghet, trivsel och möjlighet till rikt friluftsliv för alla, utan att äventyra naturvärdena.
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1:3 Lokala allmänningsgrupper runt varje allmänningsområde, med ansvar för vård enligt naturvårdsplanen.
1:4 Nya gångstråk, mer sammanhängande och delvis strandnära, med hänsyn tagen till såväl tillgänglighet
som vård av våra naturområden. Utvalda stigar är anpassade för funktionsnedsatta, särskilt vid
samfällighetens gemensamma lokal vid Västerängen.
Detta delmål omfattar även en plan för underhåll av stigarna.
1:5 En ”ö-guide” med beskrivningar av de träd, andra växter och djur som finns på ön utifrån inventeringen,
inklusive information var dessa finns att beskåda. I guiden beskriver vi också möjligheter till friluftsliv och de
stigar som finns på ön, samt huruvida dessa är anpassade eller farbara för funktionsnedsatta. Guiden skall
vara enkel textmässigt och bra visuellt utformad.
1:6 Arrangera ett ” Ö-lopp", för att inviga och visa upp stigarna och skapa intresse kring naturen.
• Delprojekt 2 Västerängen - en mötesplats för alla (Aktivitet nr 2, 3 och 4)
Målet är öka gemenskap, delaktighet, trygghet samt trivsel och förutsättningar för god hälsa hos öborna att
genom att skapa mötesplatser runt fritidsaktiviteter.
2:1 Utegym på Västerängen.
2:2 Väderskydd med grillmöjlighet på Västerängen.
2:3 Lokal för barn- och ungdomsaktiviteter.
2:4 Utveckla stranden till en ännu bättre och säkrare badplats.
2:5 Gemensam avslutning för projektet med vernissage på foton tagna av öborna, för visualisering av vår
vision..
Vi kommer dessutom, på temat "trygghet", att förbättra belysningen av våra vägar genom en grundlig
rensning av vegetation runt armaturerna. .

• Delprojekt 3 Delaktighet för barn och unga
Målet är att tillvarata barns och ungas intressen, skapa förutsättningar för utveckling och delaktighet, och
överbrygga generationsgränser.
3:1 Aktiviteter tillsammans med andra organisationer, exempelvis sjöscouterna, fiskeföreningar, andra
friluftsföreningar m.fl. .
3:2 Skapa ungdomsråd och verka för att en ung person deltar på en del av styrelsemötena. .

