
Protokoll från Tynningö Ö-råds möte den 13 oktober 2019 
Plats: Bygdegården 
Deltagare: 
Lars Röckert, ordf. 
Ronni Olsson, Soludden 
Sten Rydberg, ÖTS 
Svante Nordell 
Elisabeth Röckert, NTS 
Claes Tornberg, ÖTF 
Katarina Sundvall, Lilla Furusund 
Tina Hallsten, TIF 
Biörn Riese, TGEF 
Magnus Lindström 
 
Företrädare för Ekensberg och ÖTF saknades. 
 
 
Allmän information (Lars) 
Lars började med att hälsa välkomna, varefter han uppmanade alla att i sina föreningar förmedla att 
man skall gå in på Tynningös hemsida. Den fungerar numera mycket bra, och där finns mycket 
information att hämta. 
Bussinfo: Bussverksamheten verkar nu fungera tillfredsställande. Inga klagomål har inkommit på 
senare tid och Traveller verkar sköta sig bra på Tynningö. Det man sagt på bussmötet om att utveckla 
tidtabellen har dock ännu inte blivit verklighet. 
Räddningsvärn på Tynningö: Frågan har stannat upp p g a att Brandförsvaret har fått många 
förfrågningar och måste prioritera svårtillgängliga öar framför Tynningö. På Tynningö får vi invänta 
”vår tur”. Brandbåten gjorde ett besök vid Åkershovsbryggan under sommaren 
HLR-kurs har hållits på Bygdegården med 21 deltagare.  
ÖP 2040: Dialog förs med kommunen om översiktsplanering. Två möten har hållits, ett inomhus med 
många deltagare från både kommunen och ön samt ett s k cykelmöte i slutet av augusti (2 
kommunrepresentanter). VA-frågan är alltjämt den dominerande, där man i nuläget inte beräknar 
något beslut förrän 2035-40. 
Avfalls/sophämtning: Lars och Lennart Ljung har haft möte med Roslagsvatten ang byte av 
hämtningsdag för sopor samt frekvens av tömning (varje/varannan vecka). Ev kommer byte av 
tömningsdag ske från fredag till någon dag tidigare i veckan. På förslag är också att utöka perioden 
under sommarmånaderna för tömning varje vecka. Förändringarna beräknas ske under 2020. 
Dessutom finns en ambition med matavfallshämtning på hela ön med start under våren 2020. Ny 
upphandling av slamtömningsentreprenad under 2020. Mobil miljöstation vid Bygdegården kommer 
att upprepas under 2020. 
 
TRBB (Lars) 
Forneldars afton kunde i år traditionsenligt genomföras i augusti. 
Pubkvällar anordnas av medlemmar utanför styrelsen. 
Julmarknad kommer att hållas den 30 november i Bygdegården. 
Biokvällar fortsätter under hösten, den närmaste i tid på lördag den 19 oktober. 
 
TGEF (Biörn) 
Lantmäterifrågor: Ett antal lantmäterifrågor dels avseende vatten (det gäller båtklubbar, fiskevatten 
etc), dels avseende markområden är 
för närvarande aktuella och diskuteras inom TGEF.   



Avverkningsplaner: Uppstädning i skogen efter avverkningen pågår men en del ris kommer att få 
ligga kvar för att ge förutsättningar för biologisk mångfald. TGEF skulle kunna få bidrag från 
Skogsstyrelsen genom avtal om biotop- och naturvårdsområden, vilka då kommer att 
omhändertas/skötas av Skogsstyrelsens personal och inbringa inkomster för TGEF. Frågan skall 
avgöras på TGEFs stämma i vår. Kuddby har anlitats för att ta bort ca 40 granar kopplade till 
vandringsleder. 
Inventeringen av fastighetsgränser håller på att slutföras och ev konsekvenser av den kommer också 
att diskuteras inom TGEF. 
Avsaltningsanläggning på Solberga med ett 20-tal deltagande fastigheter är ett annat ärende på 
TGEFs bord. Anläggningen kommer att ligga på TGEFs mark och man diskuterar f n rimlig avgift så att 
fler föreningar skall kunna fundera på motsvarande anläggningar. 
Frivilligarbetet i skogen: tarvar sannolikt motorsågskörkort, som f n diskuteras i TGEF. Utgiften för 
detta är hög vid de företag som erbjuder tjänsten, men TGEF kan eventuellt erbjuda en alternativ 
lösning.  
Samråd med TIF: vattennivån och -kvaliten i Maren-sjöarna har föranlett kontakter med kommunen. 
Kommunen tar inte ansvar för sjöarna. 
 
Information från Vaxholms kommun (Svante) 
Kommunen har för första gången på flera år en ansträngd ekonomi bl a p g a förändrad struktur inom 
utbildningsområdet. Även Socialförvaltningen har problem, bl a p g a svårigheter att hitta bostäder 
för 20 nyanlända. Alla förvaltningar har ett sparkrav om 1 %. 
 
Magnus Lindström informerade om en offensiv från SRMH vad gäller 3-kammarbrunnar. Nedslag 
görs för att få fastighetsägarna att satsa på minireningsverk med efterpolering. Maren-fastigheternas 
avlopp sägs vara avklarade.  
 
Lilla Furusund (Katarina) 
Föreningen har svårt att hitta styrelsemedlemmar. Katarina är numera ordförande och Calle 
Appelgren sekreterare. Ett skjul har satts upp för gräsklippare på fotbollsängen, som i år genom 
frivilliga krafter klippts frekvent. Midsommarfirandet kunde gå av stapeln tack vare frivilliga krafter. 
Trots diskussionen om Taflins dödsbo kommer bryggan i viken att renoveras och båtavgiften därför 
nästa år höjas.  
 
NTS (Elisabeth) 
En av de viktigaste frågorna hos NTS är f n diskussionerna kring slitageersättning, där man försöker få 
medlemmarna att känna ett gemensamt ansvar för framtida underhåll av hela vägnätet ca 7,6 km. 
Tillfälliga vägbulor har just tagits bort för att förbereda för vinterunderhåll. Asfalteringsföretaget 
Sandahls har gjort en förnyad inspektion och tagit på sig att reparera en stickväg. 
 
Soludden (Ronni) 
Gemensam städdag för att rensa i skogen bestämd till den 20 oktober. 
Trafikverket har dragit in bidrag till en väg understigande 1 km.  
Föreningen har uppdelats i dels vägsamfällighet, dels bryggförening. 
Man har stort deltagande vid sina sammankomster tack vare att man samtidigt ordnar fest. 
 
ÖTS (Sten)  
Info om Bertholds väganläggning, som i ett avtal också bundit sig för framtida löpande vägunderhåll. 
Sten har avslutat sitt uppdrag att ta vattenprover för TIFs räkning vid badplatsen. Tina noterar att TIF 
tar över det ansvaret. 
 



TIF (Tina) 
Alla planerade aktiviteter genomförda under året. Rekordmånga anmälningar till Tynningöloppet. 
Ändring i stadgarna diskuteras för att ändra i prissättning vad gäller uthyrning av lokaler för 
idrottsverksamhet. 
Diskussioner med TGEF avseende vandringsleder. 
Ändrat medlemskap till Svenska Simförbundet istället för Korpen. 
 
Sist informerade Lars om status kring Gamlingbo. Föreningen kvarstår och inväntar bl a nytt 
lagförslag som kommer att innebära enklare finansieringslösningar av projekteringsfaser av ett 
byggprojekt. 
 
 
Nästa Ö-rådsmöte söndagen den 10 maj 2020 kl 16-17.30 i Bygdegården. Lars kallar. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
……………………………………..   ……………………………… 
Elisabeth Röckert   Lars Röckert 


