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Verksamhetsberättelse för Tynningö-Ramsö Byalag & 

Bygdegårdsförening TRBB, 2016 
Org. Nr 802439-1941 

 

Verksamheten i stort: 
 
I syfte att göra verksamhetsberättelsen mer lätt- och snabbläst har vi för detta år valt en förkortad 

version som mer övergripande beskriver verksamhetsåret 2016. 

 

År 2016 har i stort varit lik tidigare år. Vi i styrelsen har lagt ner stor energi och möda i att 

genomföra våra traditionella aktiviteter i form av biokvällar, pubaftnar, teaterafton, 

Valborgsfirande, Forneldars afton och julmarknad. Till detta har Vi Unga bl a återigen genomfört 

ett s k lajv. 

Utöver detta fortsätter, med stöd av TIF, både gympa, seniorgympa och Qigong. 

 

Vi fick tyvärr avslag på vår bidragsansökan avseende tillbyggnad av Bygdegården p g a att 

Boverket tilldelats mindre medel än tidigare. Detta har nu ändrats till kommande år och vi har 

därför lämnat in en förnyad bidragsansökan. Styrelsen beklagar att tillbyggnadsprojektet återigen 

blir försenat, men har stort hopp om att vi kan dra igång projektet under 2017. 

 

I våra diskussioner med kommunen kan vi konstatera att arbetet med FÖP:en stannat av främst 

till förmån för att komma fram till alternativa lösningar på VA-frågan. Vi för där en kontinuerlig 

och konstruktiv dialog med bl a kommunen och Roslagsvatten. Tilläggas kan att kommunen i 

slutet av året fick in en anmälan enligt §6 i Allmänna Vattentjänstlagen som man nu måste 

hantera. Denna anmälan skickades till Länsstyrelsen redan i november 2015, men nådde således 

kommunen först drygt ett år senare. 

 

Norra Lagnös protester mot vår färja fortsätter, som bl a framgått av lokaltidningar, och vi 

bevakar detta och har etablerat kontakter med Trafikverket och Färjerederiet för att säkerställa 

färjans fortlevnad och om möjligt förbättrad tidtabell. 

 

Avslutningsvis kan vi återigen konstatera att vi gärna ser fler medlemmar. Idag är vi 143 st. 

 

Styrelsen vill dessutom rikta ett stort och varmt tack till de medlemmar som ställt upp och hjälpt 

oss i samband med våra olika aktiviteter. Detta är både uppskattat och värdefullt.  

 

Lars Röckert    Gustaf Winqvist   Inger Ljung   Mats Lennmo   Chris Kjellberg 

 

Inger Persson   Lillan Mannbrink   Christer Edman   Fredrik Lindqvist  
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