Sammanfattning av 2008 års viktigaste ärenden i Ö-rådet
>
> TEF ( Färjeföreningen )
> · alla remissintanser säger ja till ?Allmän Färja?. Tidpunkten är oviss. Mycket
> talar för 2013. Knappast 2010.
> · Avtalet med nuvarande entreprenör är uppsagt. Ny upphandling för perioden
> 2010-2012. TEF anlitar en konsult i detta ärende.
> · Avgifterna höjdes med 5%. Ingen avgift för Färdtjänst.
> · Trafikströmmen ökar med 5-7% årligen. Maxtaket är nått.
> · Införande från 1 april av 20-minuterstrafik under högtrafik ( 6-12.00 och 15> 19 månd,-fred.) torde minska risken för att slå igenom nämnda tak och dessutom
> underlätta för busspassningen på Lagnösidan under dessa högtrafikstider.
> · Vänthuset är klart. Personalen nöjd.
> · Bryggreparationer pågår
> · Parkeringsförbud råder vid färjeläget
> · Vissa? Barnsjukdomar? med nya färjan. Svårt att hålla tidtabellen.
> Reservfärjan får sättas in relativt ofta.
> · Belysning önskas vid Norehill och Åkershovsbryggorna
> · Tynningös hemsida har på ett förtjäntfullt sätt skötts av TEF:s sekreterare
> Annika Klingström. Den behöver förnyas. I samarbete med TGEF har detta arbete
> påbörjats. Joakim Emanuelsson har anlitats för detta uppdrag. Berörda föreningar
> deltar i finansieringen och skall utse dataansvarig.
> TGEF
> · En Skogsvårdsplan kommer upprättas. Hjälp kan erhållas från
> Skogsstyrelsen. Ansvarig Göran Åkerlund
> · När man vill fälla träd skall Skogsgruppen kontaktas. Enligt stämmobeslut
> skall de närboendes synpunkter vägas in, när eventuellt beslut tas om
> trädfällning.
> · Tippen,mellan hpl. 5 och 6 håller på att tömmas. Kan eventuellt komma att
> användas som uppläggningsplats för båtar
> · Taxibåtsbryggan vid Åkershov är färdigställd. Båtplatserna administreras av
> Kvarntäppans Båtklubb. Sex platser redan uthyrda. Ett fåtal platser finns att
> hyra för 2009. Kontakta Per Vallbo.
> · Båtrampen vid Åkershov skall färdigställas 2009. Den användes flitigt, vilket
> medför vägslitage. ÖTS erhåller viss ekonomisk kompensation för detta från TGEF.
> Fortfarande finns båtägare, som använder rampen utan att ha betalt
> engångsbidraget på 500 kr. Gör det! Se anslagstavla vid rampen.
> · Intresse finns för anläggande av tennisbana på TGEF-mark intill hpl. 8. Skall
> behandlas på stämman 2009.
> · Förhoppningsvis kan tomten vid Soluddsvägen ( Hpl. 6 ) bli klar för
> försäljning under 2009.
> · TGEF för förhandlingar med det Mannbrinska dödsboet om köp av tomt intill
> Stora Maren. Tomten får inte bebyggas.
> · I juli anordnades en kulturpromenad på Norra Tynningö av TGEF. Rekordantalet
> 153 deltog. Stort tack till familjerna Hyppel och Klingström, som bidrog till
> det lyckade genomförandet. För en blygsam peng erhöll deltagarna smörgås och
> dryck förutom konstupplevelsen och en betagande utsikt över Vaxholm.
> Byalaget
> · De traditionella arrangemangen Forneldars kväll (30/8), Julmarknaden
> ( 29/11) och Lucia (13/12) har genomförts
> · Byalaget deltar i Skärgårdsrådet
> · Infoblad utsändes med Joakim Langer som redaktör.
> · Ledsagarfrågan för skolbarnen i Vaxholm har löst sig
> · Driver frågan om pendelbåt även under dec.-mars, men hittills utan framgång
> · Medel, 15.000 kr, har anslagits för upprustning av Vänthuset vid Höganäs.
> Frivilliga krafter sökes.
> · Byalaget engagerar sig både finansiellt och personellt i Bygdegårdsprojektet

> TIF( Idrottsföreningen)
> · 30-årsjubileet av Tynningöloppet 19 juli samlade över 200 deltagare. T-shirt
> fanns att köpa för 100 kr. Det finns några tröjor i lager. Hör av dig till Per
> Klingström
> · Tynningötriaden genomfördes traditionsenligt 6 juli med 30-talet deltagare
> · Tennisskolan under Tomas ledning var som vanligt fulltecknad. Pågick 2
> veckor i juli
> · Singelturneringen ägde rum en augustihelg
> · Den populära simskolan samlade cirka 90 elever under veckorna 27 och 28. Då
> Annika Klingström efter mer än 10 års engagemang slutar sökes en ny samordnare
> till 2009. Viktigt att denna aktivitet får leva vidare. Det gäller inte minst av
> sociala skäl. Här knytes kontakter i 4-7 årsåldern, som många gånger varar
> hela det fortsatta livet. Hör av dig till Per eller Annika om du har ideer om
> hur detta problem kan lösas
> · Gymnastiken och Chi Gong fortsatte även 2008
> · Fotbollsskolan flyttades i år till augusti
> · Boule spelades på onsdagskvällar v.25-32 kl. 19-21. Ett tiotal deltagare .
> Kommunaktuellt (Svante Nordell)
> · Den interna splittringen inom Moderaterna har varit ett problem för att få
> det interna arbetet att flyta smidigt. Det tycks dock ha löst sig.
> · Kommunstyrelsen har föreslagit att viss förändring sker av nämndarbetet.
> Socialnämnden med färre ledamöter (7-5) skall arbeta som en myndighet. Barn och
> kulturfrågor skall handläggas av kommunstyrelsen direkt. Oppositionen är emot
> förslaget.
> · Översiktsplanen för Tynningö, som vi arbetat mycket med, kommer
> förhoppningsvis upp på kommunens agenda 2009/2010.
> · Miljö och Hälsa har varit i kontakt med vissa fastighetsägare på Tynningö
> när det gäller avloppsfrågor. Viss irritation har uppstått. Kanske vettigt om
> kommunen kallades till ett infomöte .
> · Vi skall stödja Miljö och Hälsas arbete med att förbättra vattenkvaliten i
> Marensjöarna
> Vägarna
> · Snöplogningen skötes även i år av Janne Nilssons företag
> · Stora kostnader har lagts ned på renovering av Norehills brygga
> · Planer finns även på att iordningställa Orrlunda brygga
> · Sophanteringen och slamtömningen från Sita åsamkar stora skador på
> samfälligheternas vägnät
> · Bara för NTS skulle ett väl fungerande vägnät kosta 2.5 miljoner kr. Hittills
> har statliga anslagen varit små. Nu finns en möjlighet till ökade statsanslag
> för 2009 enligt Vägverket. Vi behöver samordna oss för att komma åt dessa medel.
> Björn Jansson kallar till ett möte i februari där även Tynningövägen skall
> ingå.
> · För ÖTS del har? Ljunbergsgårdsvägen reparerats. Just nu sker upprustning av
> Bötbergsslingorna och Hemviksvägen. Kommande år kommer turen till
> Kvarntäppeområdet.
> · Årsavgiften för underhållet av samfälligheternas vägar ligger kring 2000
> kr/fastighet för NTS, ÖTS och Soludden. En nivå, som knappast kommer sänkas då
> slitaget på vägarna ökar p.g.a. att allt fler bosätter sig året om.
> · För Soluddens del är? Kärrvägen? vid hpl 7, den som är mest
> kostnadskrävande. Kontakt har tagits med Vägverket för att förbättra
> dikningsproblemen i detta område.
> Bygdegården
> · I juli tillstyrktes byggandet av en bygdegård på Tynningö från Boverkets
> sida. Startskottet efter ett år av intensivt förarbete från initiativtagarna.
> Första finansiella målet nåddes, men det behövs både fler medlemmar och
> frivilliga krafter för att använda bygdegården som det är tänkt.
> · Yttre skalet på huset kom på plats i november. Nu återstår det omfattande
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inredningsarbetet.
· En viktig grundförutsättning var att TGEF arrenderat tomtmarken, mittemot
skidbacken vid hpl. 5, för en symbolisk summa.
· Årsmöte kommer hållas 22 mars. Cirka 70 medlemmar i nuläget, som lagt 3000kr
per fastighet och 300 kr i medlemsavgift för 2009

