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Vår vision 
 

Visionen om önskade tillstånd på våra öar bygger på ett antal 
värdegrundsuttryck såsom:   

 
Livskvalitet 
  
Meningsfull fritid 
 

Rekreation tillgänglig för alla på öarna  
 

God social samvaro byggd på hänsyn, respekt och omtanke 
  
Hållbar utveckling byggd på trygghet, säkerhet och miljöansvar 
 
 

Vad betyder detta? 
 

 Livskvalitet är att leva ett gott liv. Livskvalitet handlar bl.a. om tillgång till meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Livskvalitet uppstår genom till exempel omsorg av nära och kära, goda 
vänner och grannar. Livskvalitet innebär att på det hela taget ha en god och inställning 
till allt man gör i livet. 

 
Meningsfull fritid kallas den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete och 
som var och en kan fylla med ett genomtänkt innehåll. Fritid är således i strikt mening all 
den tid som en person förfogar över själv. 
I praktiken är den upplevda fritiden avsevärt mindre när en stor del av tiden åtgår för 
hushållsarbete och resande till och från arbete eller fritidsaktiviteter. Vi behöver alla ett 
stort mått av meningsfull fritid för att slippa stress, trötthet och leda. 

 
Rekreation är bland annat att vila, att återhämta krafterna, att ladda batterierna. 
Avkopplande aktiviteter såsom motion, skogspromenader, fiske, idrott och sport är en 
del av en aktiv fritid såväl som att umgås i goda vänners lag. Bara att uppleva ett 
miljöombyte, att vara ute på vårt Tofta Holmar, får oss att må väl och ger oss nya 
krafter. 
 
Hänsyn betyder aktning eller vördnad för en person, att man värdesätter en persons 
egenskaper, vill den väl och möter omgivningen med respekt.  
 
Respekt handlar om att ledas av kloka överväganden för allas bästa, att vara rättrådig i 
bemötandet av enskilda såväl som grupper av enskilda. 
  
Omtanke handlar helt enkelt att vara insiktsfull, omtänksam och att i allt vi företar oss 
sörja allas väl och ve. 
 
En hållbar utveckling uppnås genom att vi i alltid tar största möjliga ansvar för vår 
fysiska miljö. Men en hållbar utveckling handlar också om att skapa trygghet och 
säkerhet till liv och lem. Vi skall vara trygga och säkra inte minst i vår gemensamma 
båthamn i Lissbovik men också ute på våra öar. Mycket stor försiktighet med öppen 
eld, elektricitet och handhavandet av farliga verktyg och redskap är ett måste. 
Möjligheter att snabbt bli omhändertagen om olyckan ändå är framme, genom 
exempelvis helikopterhämtning, är ett måste. 
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Strategi 

 
Hur åstadkommer vi dessa önskade tillstånd? 

 

Vi som bor på Vi som bor och vistas på Tofta Holmar respekterar de beslut som  

öarna:  i god demokratisk ordning fattats av Samfällighetsföreningens stämmor 

såväl som av dess styrelse. Vi deltar utifrån vars och ens förmåga i det 

gemensamma arbetet för öarnas bästa och för dess utveckling.  

Nya boende introduceras i detta genom att få kunskap om öns historia, om 

våra stadgar och regler och om vårt förhållningssätt.  

 

Styrelsen: Styrelsen utvecklar och stimulerar möjligheterna till möten mellan 

människor som ett sätt att skapa delaktighet, trygghet och utveckling. 

Styrelsen agerar etiskt med öppenhet och respekt för alla boende på ön. 

Allmänt: Verksamheten och boendet på ön sker utifrån ett hållbart och långsiktigt 

perspektiv när det gäller miljö, ekonomi och det sociala ansvaret. Naturen 

är en viktig del av Tofta Holmars identitet och är en tillgång som ska 

värnas. Omtanken om Koffsan, Skarpöudd och Hölasset är en del av 

naturskyddsarbetet. 

 

Vad kan vi göra? 
 
För att skapa, bevara och utveckla Tofta Holmar som vår oas mitt i Mälaren planeras följande 
aktiviteter över tid: 

 
På Tofta Holmar: 

Våra gemensamma arbetsdagar 
 

Det är viktigt att komma ihåg att det finns fler syften med dessa dagar än tungt slit, nämligen 
att göra det möjligt för alla att kunna göra sitt bästa utifrån sin förmåga men också att 
utveckla vår gemenskap och sammanhållning. 
 
Allmänna ytor – skötsel och vård. 
 
Stigarna – iordninggjorda för öarnas behov. 
 
De allmänna bryggorna på Granholmen och Alholmen – bryggor med båtplatser. 
 
Alholmstorget – öppen gräsyta för olika aktiviteter. 
  
Dansbana -på Alholmen. 
 
Badberget – en plats att ta ett dopp. 
 
Hölasset – en plats för att träffas på.  
 
Redskapsbod  med gemensamma Verktyg och saker – som är bra att ha på våra öar.  
 
Helikopterlandningsplatser – iordningställs på lämpliga platser. 
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 I Lissbovik: 
 

Vår hamn med båtplatser och vår parkering är vårt transport-och kommunikationsnav. 
 
Om midsommarfirandet m.fl. sammankomster: 
 

Målet är att organisera ett opretentiöst midsommarfirande och andra fester och 
sammankomster där alla i olika åldrar kan känna sig välkomna och delaktiga och får 
möjlighet att lära känna varandra. 
 
Övrigt 
 

Utöver det här dokumentet finns en handlings- och verksamhetsplan som styrelsen ansvarar 
för och håller levande och aktuell utifrån bl.a. årsstämmornas beslut omkring vår verksamhet. 
Det dokumentet ligger till grund bl.a. för hur arbetet på våra arbetsdagar ska prioriteras. 
 
 


