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SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL FÖRJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) 

FÖR TYNNINGÖ 

Vaxholms kommun har ställt ut ett förslag till fördjupning av kommunens 

översiktsplan. Förslaget har mycket stor betydelse för framtida markanvändning på 

Tynningö. 

Alla fastighetsägare har rätt att yttra sig.  

TGEF kommer endast att yttra sig gällande föreslagen användning av TGEF:s egen 

mark. 

Samrådstiden går ut den 3 augusti. Det är alltså senaste dagen man får yttra sig 

över förslaget. Tänk på detta om ni själva vill framföra något. Förslaget finns att ta 

del av på webbsidan: 

 

http://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-

planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/fordjupad-oversiktsplan-for-

tynningo.html 

 

Man kan också beställa ett pappersexemplar från kommunen. 

Klockan 19:00 tisdag den 16 e juni kommer ett informationsmöte att hållas på 

Tynningö om den fördjupade översiktsplanen. Ett flertal tjänstemän och några 

politiker att finnas på plats på Bygdegården. Mer information om detta finns 

på www.tynningo.se 

Där finns även ett dokument som TRBB har sammanställt med frågor inför mötet på 

tisdag. 

 

Aktiviteter i TGEF – 

Nu stundar sommaren och det är den tid på året där de flesta av föreningens 

arbetsgrupper är som mest aktiva. Följande arbetsgrupper finns idag, och styrelsens 

kontaktperson står inom parentes. 

Utförligare beskrivning för respektive grupp finns på hemsidan www.tgef.se 

 

Vill du vara delaktig i arbetsgruppernas arbete?  

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller någon av arbetsgrupperna?  

Bäst är e-post till tynningogard@gmail.com 

Kontaktuppgifter till alla styrelseledamöter finns på hemsidan 
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Skogsvårdsgruppen (Lennart Ljung, Per Vallbo) 

Ansvarar, inom ramen för av föreningsstämman beslutad förvaltningsplan, för 

skogsvård och avverkningar. 

Mark- och Strandgruppen (Per Vallbo) 

Utvecklar och håller aktuell dokumentation över TGEF:s fastighetsinnehav.  

Tar kontakt och begär rättelse vid intrång på eller nyttjande utan avtal av TGEF:s 

mark eller vatten. 

På styrelsens uppdrag bereder gruppen markärenden inför styrelsebeslut. 

Anläggningsgruppen (Lennart Ljung, Bosse Persson)  

Kan på uppdrag av styrelsen genomföra nybyggnation av anläggningar eller 

reparation av sådana.  

Hanterar färdigställandet av tippen och dess kommande verksamhet med 

båtuppställning. 

Vandringsleder, Naturvård (Annika Langsten, Elisabeth Röckert) 

Underhåller vandringsleder, utsikts- och rastplatser och informationstavlor.  

Jaktgruppen (Gunilla Malmqvist) 

Jaktgruppen ansvarar för att jakten på TGEF´s marker sköts lagenligt och enligt 

kommunala bestämmelser. Jaktgruppen består av medlemmar med behörighet för 

jakt som erlägger en årsavgift som bestäms på årsstämman. 

Dokumentation och information om TGEFs områden 

Just nu arbetar vi med att göra nya kartor (i första skedet digitalt) där vi markerar 

TGEFs marker i allmänhet och alla härliga utsiktsplatser, bryggor, stränder och 

sevärdheter i synnerhet. 

Det är ett pågående arbete och löpande uppdateringar av kartor, foton och text görs 

på vår hemsida www.tgef.se 

Kika gärna in, och kom gärna med input om vi har missat ett smultronställe om vi har 

satt fel namn på en plats eller om du har egna bilder som du vill dela med dig av på 

vår hemsida. 

Kontakta oss på tynningogard@gmail.com 

Trevlig midsommar önskar 

Styrelsen i Tynningö Gårds Ekonomiska Förening 
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