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Verksamhetsplan för Tynningö-Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening 
TRBB, 2015 
 
Vi välkomnar alla, permanent- som fastboende, att bli medlemmar och att delta i 
våra gemensamma aktiviteter. 
 
Vår ambition är att vi under året skall öka medlemsantalet så att vi går från dagens 
159 till om möjligt 200+. Ett trevligt litet pris kommer att ges till den som lyckats 
värva flest antal nya medlemmar. 
 
Ju mer externa aktiviteter och projekt vi har som berör oss Tynningöbor desto 
starkare påverkansgrupp blir TRBB om vi har ett stort och ökande medlemsantal. 
 
Under året kommer vi att fortsätta med våra vanliga evenemang och aktiviteter 
som gympa, qigong, bio- och pubkvällar och även tearterafton. 
 
Arbetet med utbyggnaden och fiberfrågan kommer att ligga högt upp på styrelsens 
agenda liksom engagemanget kring den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP). 
 
Aktiviteter i stort 
 
Bio. Vi kommer att genomföra ett antal biokvällar med tillhörande förtäring 
 
Sångkväll med artist. Vi har som ambition att även i år genomföra en musikkväll 
 
Valborg. Vi följer traditionen från tidigare år med körsång, eld och kafé och 
numera förhoppningsvis ett vårtal. Vem känner sig manad? 
 
Vårloppis. Vi kommer att göra ett nytt försök med en loppis i maj/juni.  
 
Forneldars afton på Tynningö klack. Som vanligt sista lördagen i augusti. 
 
Teater. Under våren (13/3) genomför vi en ny föreställning.  
 
Julmarknad och kanske även Lucia om intresse finns.  
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Gymnastik. Måndagar och onsdagar som tidigare. 
 
Qigong. Torsdagar fortsätter den under våren under våren och hösten. 
 
Ö-rådet, fortsätter mötas som tidigare. 
 
FÖP. Vi fortsätter att engagera oss i detta där vi bevakar och lämnar synpunkter på 
våra angelägna frågor som VA, kommunikationer, äldreboende mm.  
 
Arbetsgrupper. Vi ser gärna att fler medlemmar och inte bara styrelseledamöter 
har möjlighet att hjälpa till i de aktiviteter vi genomför.  
 
Värva nya medlemmar. Vi startar en värvningskampanj med målet 200 
medlemmar vid årets slut. Pris till bäste värvare!  
 
Styrelsen lägger som vanligt stor vikt att hålla ekonomin i balans 
 
Vi önskar nya styrelsen lycka till med sitt uppdrag! 
 
För styrelsen 
Lars Röckert 
Ordförande 
 
 


