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Möten 

Styrelsen har genomfört ett konstitueringsmöte och 6 styrelsemöten, ett extramöte för 

tomtövertagande och 2 mailmöten under verksamhetsåret. Det har varit ett årsmöte samt 

ett sommarmöte för medlemmarna. 

Aktiviteter 

Område tre 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 även 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 Matz Lönn. 

Arbetsdagar 

Det har även under 2017 varit många medlemmar som deltagit vid tre arbetsdagar på ön 

samt arbeten vid parkeringen.  



Vi hyrde in en arborist som med hjälp av en skylift tog ned stora trädgrenar som hängde in 

över parkeringen. Familjerna Jonsson, Björk och Klas Söderberg röjde undan de nedsågade 

grenarna. 

En fortsatt utsättning av medel för bekämpning av mördarsniglar har skett under året under 

ledning av Lars Ågren. 

På senhösten togs 3 stenar bort utanför vassen efter den högra infarten från sjösidan sett till 

bryggan vid Tidö-Lindö. Vid det låga vattnet som varit under året hade fler båtar gått på 

dessa. 

Nya medlemmar under året 

Tomt 3: Mats och Charlotte Linde’n  

Tomt 30: Helena och Per Höglund 

Tomt 75: Andreas och Terese Pransjö 

Tomt 25: Johan och Petra Ekblom 

Avgifter 2017 

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.  

 

Ekonomi 

Bokslut, se separata dokument över resultat- och balansräkning. 

 


