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Möten 

Styrelsen har genomfört ett konstitueringsmöte och 8 styrelsemöten under 

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

Aktiviteter 

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

Det var rekordmånga besökare till Midsommarfirandet. Midsommarstången kläddes och 

restes, dans och sång skedde 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 gång vann Strömskär!  

Sommarfesten med knytis, musik och dans genomfördes med dj Danne Calligaris och det 

uppskattades av många besökare.  

Styrelsen hade en sammankomst med middag då styrelsearvodet nyttjades. 

Arbetsdagar 

Det har även under 2019 varit många medlemmar som deltagit vid tre arbetsdagar på ön och 

parkeringen. Ett arbete skedde under våren av Lars Ågren, Leif och Sibylla Jonsson, Börje och 

Kerstin Liljeros, Sture och Monica Björk och Klas Söderberg med att rensa diverse gammalt 

skräp runt parkeringen efter ett påpekande av Tidö-Lindös samfällighet.  

Vi köpte tjänster av ett företag med arborister som tog ned tre dåliga träd i november på 

föreningens allmänning och Leif Jonsson och Börje och Kerstin Liljeros kämpade med att 

samla ihop riset som får eldas när det är lämpligt under 2020. En extra insats skedde även av 

dessa samt Lars Ågren, Andreas Pransjö och Sture Björk med att ta ned diverse träd.  



Fortsatt utsättning av medel för bekämpning av mördarsniglar har skett.  

Försök till avskjutning av bäver genomfördes med stadens jägare och med hjälp av Lars 

Ågren och Börje Liljeros. Tre stycken bävrar sköts. Fortsättning sker under 2020. 

 Avgifter 2019 

Medlemsavgift 100 kr, insats för ny medlem 200 kr, serviceavgift 3 000 kr, vägavgift för 

sommarboende 1 750 kr, vägavgift för mantalsskriven 3500 kr, engångsavgift för extra 

bilplats 200 kr, extra bilplats 250 kr.  

 

Ekonomi 

Bokslut, se separata dokument över resultat- och balansräkning. 

 

Nya medlemmar 

Tomt 15; Lars Johansson med syskonen Anna, Eva och Ulla.  

Tomt 16; Tomas och Marianne Domberg 

Tomt 34; Harri Larsson och Åsa Brunzell 

 

 


