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Nu har sommaren äntligen kommit och temperaturen i Insjön har till slut hasat sig 
upp en bit över 20-graderssträcket. Många aktiviteter pågår vid badplatsen och på 
idrottsplatsen. Läs mer på: www.tynningoif.se 

På TGEF-marker finns det många bad, utkiksplatser och iordningställda sittplatser 
på Tynningö. Vi arbetar med att märka ut dem på såväl digitala kartor på 
hemsidan www.tgef.se som med skyltar i verkligheten. Har vi missat något så tar vi 
gärna emot tips och kommentarer och gärna fler engagerade medlemmar i 
arbetsgrupperna. 

Tänk på att det efter en stor skogsavverkning är större risk för stormfällor så var lite 
extra försiktig i skogen de kommande åren när det blåser kraftigt. Och meddela oss 
gärna om det ligger träd över eller finns andra hinder på vandringslederna. Maila 
oss tynningogard@gmail.com 
 
Djur på Bygdegårdsängen igen 
Onsdag 8 juli kom djuren till ängen bakom bygdegården. De kommer att beta där 
hela sommaren så länge maten räcker. Mer information om djuren kan du hitta 
på www.tgef.se. Kossorna i Skogen HB äger djuren och arrenderar ängen av TGEF. Vi 
ansvarar för tillsyn och ser till att de alltid har vatten, saltsten och tillräckligt med 
bete. Vi ansvarar också för att det är El i trådarna!!! 
 
OBS!  Djuren tycker inte om hundar! Håll dem kopplade i närheten av stängslet och 
gå helst inte in i hagen med hund. Och snälla, mata inte djuren, de får ont i magen. 
 
Om ni undrar över något eller om ni ser att något har hänt, tveka inte att ta kontakt 
med: 
Jesper Strandberg Westin, 070 4319446 (skicka gärna sms) 
Annika Langsten, 073 8127406 
Pernilla / Jerry Kumlin,  070 791 0238 , 070 732 7197 
 
Vi hoppas att ni alla och djuren får en fin sommar tillsammans! 
 
Dags att anmäla intresse för båtuppställningsplats på "Tippen" 
Ni har kanske läst i årsredovisningen att det kommer att vara möjligt för medlemmar 
i TGEF att hyra båtuppställningsplats för båt på trailer på gamla tippen (bredvid 
bygdegården). Nu är det dags att anmäla intresse för vinterplats 2015/16.  

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn får först mala.  
Anmälan görs till TGEF:s e-postadress tynningogard@gmail.com.  

I anmälan ska anges: 
Båtens längd och bredd 
Anmälarens namn 
Telefonnummer och e-postadress 
Medlemmens fastighetsbeteckning 
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Under sommartid kommer även plats för uppställning av trailer att kunna hyras. 
Ange gärna redan nu om intresse finns för detta. 

Samråd om förslag till fördjupad 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 och vi bifogar det yttrande som TGEFs 
styrelse kommer att skicka in till kommunen. 

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. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig sommar! 

 
 
--  
Med vänlig hälsning 
Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening 

 

http://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/fordjupad-oversiktsplan-for-tynningo.html
http://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/fordjupad-oversiktsplan-for-tynningo.html
http://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/fordjupad-oversiktsplan-for-tynningo.html

