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Lindalen, 2019-01-28

Information till boende i Lindalen
 
Lindalens Egnahemsförening är en aktiv och levande boendeförening som grundades redan 1952. 
Vi verkar för ett trivsamt, säkert och tryggt Lindalen. Styrelsen vill härmed önska våra medlemmar 
en fin start på det nya året och hälsa våra nyinflyttade grannar varmt välkomna till fina Lindalen och 
till vår förening! Vi hoppas att vi ses på Årsmötet den 19 mars i Bollmoradalens kyrka.
 
 
 
 

2018 i urval
• Löpande kontakt med kommun och politiker 

gällande köp och planering av kalhygget, 
planerad byggnation på Töresjövägen samt 
verkat för förbättrade bussförbindelser. 

• Tät kontakt med kommun och polis gällande 
den vårdslösa körning som tyvärr ökat i vårt 
närområde. 

 Vidare träffades styrelsen och medlemmar 
på Årsmötet i mars, den populära 
familjedagen i Alby i juni och på det 
uppskattade höstmötet om trygghet & 
säkerhet.

Planer 2019:
Vi fortsätter arbeta för ett trevligt, tryggt och 
säkert Lindalen. Tyresö har fått ett nytt politiskt 
styre och vi etablerar nu en relation med våra 
nya politiska ledare och kommuntjänstemän. 

Föreningen fortsätter att vara en aktiv 
samarbetspartner, ifrågasättare, utmanare och 
bollplank i allt från stadsplanering och 
byggnation till brottsförebyggande arbete.

Föreningen drivs ideellt och är beroende av medlemsavgifter för att kunna fortsätta verka. 
Årsavgiften på 150 kr betalar ni antingen över Swish till nummer 1234134516 eller till plusgiro 
447168-6. Ange namn, adress och epostadress. Era uppgifter används endast för styrelsens 
administration (för info om GDPR, se www.lindalen.nu).

Ni är väl med i vår facebookgrupp, ”Vi som 
bor i Lindalen” med över 250 medlemmar? 

www.facebook.com/groups/lindalen
 

På vår hemsida kan ni också hålla er 
uppdaterad: www.lindalen.nu

Medlemsrabatter 2019:
 Nacka Handelsträdgård, 15% rabatt på 

hela sortimentet
 Bygma byggvaruhus, 5-20% rabatt
För mer info, se www.lindalen.nu

För den som är intresserad av Grannsamverkan hålls 
ett möte på Bio Forellen den 11/2 kl 18:30. 
Anmälan till ola.akesson@tyreso.se.

 
Planerade medlemsaktiviteter under året:
• Årsmöte 19 mars med aktuell gästtalare (kallelse 

kommer ca. två veckor före)
• Lindalen-loppis i maj månad
• Familjedag i Alby under sommaren
• Höstmöte/aktivitet
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