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Möten 

Styrelsen har genomfört ett konstitueringsmöte och 6 styrelsemöten under 

verksamhetsåret. Det har varit ett årsmöte samt ett sommarmöte för medlemmarna. 

Aktiviteter 

Område fem på ön hade ansvaret för att genomföra midsommarfirandet och sommarfesten. 

Midsommarstången kläddes och restes, dans och sång skedde till vissångare med 

ackompanjemang av dragspel och slutligen var det tävlingar för barnen och dragkamp för de 

vuxna.  

På midsommardagen var det traditionsenligt fotbollsmatch mellan Strömskär och Tidö-Lindö 

och denna gånga vann Tidö-Lindö. 

Sommarfesten med knytis, musik och dans genomfördes med Börje Lindgren och Raimo 

Pajunens band. Uppslutningen till detta arrangemang var mycket stort. 

Peter Olsson samordnade två aktiviteter med Rederi Mälarstaden för medlemmarna. Det 

ena var en rundresa i Mälaren och det andra en julbuffe’.  

Styrelsen hade en styrelsefest, denna gång hos Michael Sjöquist. 

Arbetsdagar 

Det har även under 2016 varit många medlemmar som deltagit vid två arbetsdagar på ön 

samt arbeten vid parkeringen.  

Leif Jonsson och Börje Liljeros byggde ett räcke efter den första delen på bryggan vid Tidö-

Lindö för att markera diket mellan bryggan och uppställningsplatserna. 



Utsättning av medel för bekämpning av mördarsniglar har skett under året under ledning av 

Lars Ågren. 

Nya medlemmar under året 

Tomt 45: Maria Pomberg och Pier Blomkvist 

Tomt 64: Anna och Per Östblom 

Avgifter 2016 

Medlemsavgift 100 kr, insats för ny medlem 200 kr, serviceavgift 2 800 kr, vägavgift för 

sommarboende 1 500 kr, vägavgift för mantalsskriven 3000 kr, engångsavgift för extra 

bilplats 200 kr, extra bilplats 250 kr. Extra avgift för inköp av snigelbekämpningsmedel 210 

kr. Avsättning till fond 500 kr. 

 

Ekonomi 

Bokslut, se separata dokument över resultat- och balansräkning. 

 


