
Tynningö Gård Ekonomisk Förening – TGEF 
 
Medlemsbrev oktober 2010 
 
Till 
 
Medlemmarna i Tynningö Gård Ekonomisk Förening -TGEF 
 
Det kändes både överraskande och hedrande att åter få medlemmarnas förtroende och snart 
har det gått ett halvår sen årsmötet. Det har varit intressant och roligt att arbeta med den nya 
styrelsen men arbetsuppgifterna är många och delvis tvingas vi prioritera var vi skall lägga 
våra resurser. Vi är inne i en ny fas av vår förvaltning av TGEF:s marker och vi ska försöka få 
lite bättre finanser. Detta är ett utmanande arbete och jag vill berätta lite om vad som hänt och 
vad som är på gång. 
 
Det har varit hög aktivitet i både Skogsgruppen samt Mark, Strand och Badgruppen (MSB- 
gruppen). Jaktgruppen har tidsenligt kommit igång med sin höstjakt. I styrelsen har vi främst 
arbetat med att se över föreningens ekonomi samt att stötta arbetet i MSB-gruppen och 
Skogsgruppen. Jaktgruppen är i stort självgående och kräver lite arbete från styrelsen. 
Speciellt glädjande är att MSB-gruppen varit så aktiv och tagit till sig nya viktiga uppgifter. 
Angående ekonomin så försöker vi på olika sätt komma åt underskottet som föreningen haft 
under några år och målet är att balansera kostnader och intäkter så att vi utan underskott kan 
utveckla verksamheten på ett bra sätt. 
 
TGEF är viktig för Tynningö och vi är nu 324 medlemmar som gemensamt äger och förvaltar 
ca 100 ha skog och åkermark. Den övervägande delen av den allmänrättsligt tillgängliga 
marken på ön ägs av TGEF:s medlemmar vilket ger oss stora möjligheter att utveckla 
rekreationsytor och naturvärden. Det innebär även förpliktelser och problem som ställer 
speciella krav på oss som förening och gör oss beroende av att ha aktiva medlemmar som 
enas om gemensamma mål för verksamheten. Att vara stor markägare med mark som gränsar 
till ett flertal boendeområden innebär dessutom att vi har många, många grannar som har 
förväntningar och ställer krav på oss som grannar. Återigen - TGEF ger oss Tynningöbor 
många positiva möjligheter men vi måste vara realistiska och se att det innebär en hel del 
åtaganden för oss gemensamt. Vi måste själva göra en del av det som i många fall sköts av 
"det allmänna". 
 
Av kostnadsskäl skickas inte detta brev ut postalt till medlemmarna utan det anslås endast 
på vår hemsida samt mejlas ut till dem som uppgivit mejladress. Vi uppmanar fortsatt alla 
medlemmar att lämna sina mejladresser så att vi lättare kan kommunicera den vägen. 
 
Nedan utvecklas en del av det som nu görs, har ni frågor avseende detta brev eller annat som 
berör föreningen så mejla till föreningen mejladress så skall vi försöka ge svar. 
 
Skogsbruksplanen 
Skogsbruksplanen, som beslutades på årsstämman på bygdegården i maj, är en viktig fråga för 
TGEF redan under 2010. Tillsammans med Skogsgruppen har nu styrelsen enats om en 
offertförfrågan som gått ut till några tänkbara entreprenörer. Att hitta en avverkning som 
uppfyller alla våra miljökrav samtidigt som det ger ett ekonomiskt bidrag till föreningen har 
visat sig vara lite mer komplicerat än vad som kom fram initialt och det kan dröja ytterligare 



en tid innan vi hittar rätt avverkningsmodell och entreprenör. Någon avverkning under hösten 
eller våren kommer därför sannolikt inte ske utan tidigast hösten 2011 kan detta bli aktuellt. 
 
Stadgeöversyn 
För att underlätta rekrytering och successionen i styrelsen ser vi över våra stadgar för att 
kunna lägga förslag till ändringar på årsstämman. Det viktigaste behovet av förändring rör 
antalet styrelseledamöter och suppleanter samt tiden för årsstämman. Större flexibilitet vad 
gäller styrelsens sammansättning samt en tidigarelagd årsstämma tror vi skulle bidra till en 
bättre verksamhet. 
 
Arrenden 
Mark, Strand och Badgruppen (MSB-gruppen) har tagit till sig uppdraget att se över våra 
arrenden med servitut och kartor. Inriktningen är att få tydligare och mer enhetliga avtal samt 
utveckla administrativa rutiner för arrendeavtalen. 
 
Speciell kraft har lagts ned på jordbruksarrendet bl. a. eftersom det inkommit klagomål på att 
ängar och hagar inte slåttas eller betats. Därtill finns ett eftersatt underhåll på bland annat 
fårhuset. Styrelsen för nu en diskussion med arrendatorn om hur brister skall åtgärdas. 
 
Rampen 
Styrelsen konstaterar att rampen vid Åkershovs brygga verkligen har blivit en succé, med 128 
betalande användare. Ett bra exempel på hur föreningen ska verka. Bidrag tas fortsatt och 
tacksamt emot – plusgiro 6 082 445-5. 
 
Föreningens ekonomi 
Föreningen har gått med förlust ett flertal år och budgeten för innevarande år visar även den 
på ett minus. Detta är naturligtvis inte hållbart i längden och vi anstränger oss nu för att både 
sänka kostnader och om möjligt höja intäkterna. Bland kostnadssänkningarna kan bland annat 
nämnas att vi sagt upp kontraktet med Lag & Taxering som skött vår redovisning. Den sköts 
nu åter på ideell basis och vi hoppas att därigenom göra både besparingar, på över 15 000 kr 
per år, samt få bättre kontroll. Besparingen kommer att slå igenom först nästa år. 
 
Syftet med TGEF är självklart inte att tjäna pengar utan att på annat sätt ge medlemsnytta. De 
senaste åren har dock intäkterna knappt räckt till redovisning, revision, försäkringar och andra 
fasta kostnader. Vi är övertygade om att det är viktigt att föreningen har en stark ekonomi för 
att kunna satsa på en utveckling av kärnverksamheten och vi fortsätter därför även arbetet 
med att stärka ekonomin. 
 
Adressändring 
Vi är tacksamma för information om adressändringar såväl ”fysiska” som mailadresser, 
eftersom det är av hög prioritet att kunna nå fram till samtliga medlemmar. Ändring kan ske 
till tynningogard@gmail.com 
 
Boken ”Tynningö Säteri” 
Om du är intresserad av att köpa boken så går det bra att beställa den via 
tynningogard@gmail.com den kostar 150 kr för medlemmar och 200 kr för icke-medlemmar. 
Glöm inte att även ange fastighetsbeteckning eller medlemsnummer utöver namn och adress. 
 
Med vänliga hälsningar 
Johan Bohman 


