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Sommaren har snart passerat och ingen kan väl säga att den har varit dålig i år. Eller?
Ta dig tid att titta igenom dagens Tofsöblad och håll dig uppdaterad om vad som händer i vårt
område.
För er med tillgång till internet finns uppdaterad information på vår hemsida www.tofso.se.
Ny ansvarig för sommarvattnet.
Kalle Lidén har åtagit sig det praktiska arbetet att hålla
sommarvattnet igång.
Felanmälan görs till Kalle på telefon : 070 321 99 98
För övrigt administrativt arbete svarar Yvonne Moqvist.
Telefon: 070 734 30 75
Som vanligt vill
uppmärksamma våra
arbetsgrupper som ser till
att området hålls i
utomordentligt skick.

Dagens ris ger vi gärna till de
objudna element som envisas med
att stjäla våra saker.

Det var en gång en
Boule-bana...

Håll utkik efter okända personer
och bilar som rör sig i området.
Rapportera gärna till Tord Löfgren
på telefon 070 620 79 46 eller
E-post tord@tofso.nu för vidare
rapport till rätt myndighet.
Vid pågående brott ring 112!

Som alla kan se är den
icke mer vad den varit.
Om ingen anmäler
intresse för den kommer
den att tas bort.

Byte av båtbryggor.
Under hösten kommer norra pontonbryggorna att bytas ut. I samband med detta kommer
delar av södra bryggan att utnyttjas som arbetsplats. Hamnmästaren kommer att utarbeta en
plan som kan innebära att några får byta båtplats temporärt. Detaljerad information kommer
i nästa Tofsöblad.
Vattenkvalitet.
För er som undrar över hur ert vatten är kan vi meddela att vårt gemensamma sommarvatten är av utmärkt kvalitet, med ett pH-värde som genom åren pendlat mellan 7,5 och 8,4.
Vi tar även bakterielogiska prover på våra badvatten regelbundet och kan konstatera att både
Lillsjön och havsbadet håller utmärkt standard. Ingen risk vid kallsupar.
Sophantering.
På stämman ställdes en fråga angående vår sopborg och om vi kan komplettera med
ytterligare sortering.
Det finns en broschyr som gäller avfallshanteringen och källsortering som delats ut till alla
hushåll i kommunen. Om du har kastat bort den finns en länk till den på vår hemsida. Du kan
även få den av vår sekreterare Lena. Henne når du på telefon 076 167 11 69.
I containrarna på återvinningsstationerna sorteras FÖRPACKNINGAR av glas, plast och papper.
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Det glas och plast som inte är förpackningar betraktas som en hushållsrest och ska slängas
med de vanliga hushållssoporna i våra containrar. Hur man ska göra med sorteringen framgår
tydligt av broschyren där det på sidorna 12-15 finns en sorteringsguide. Allt som enligt
sorteringsguiden läggs i "restpåse" hör hemma i våra containrar. Blöjor, glas (ej
förpackningar), dammsugarpåsar, keramik, kuvert, porslin och snus är exempel på det som
kan slängas i en restpåse.
Trosa kommun har 8 stycken återvinningsstationer i Trosa, Vagnhärad och Västerljung och det
planeras ingen ytterligare. Tofsöbor får som alla andra kommuninnevånare ta med de
förpackningar som ska återvinnas till de existerande återvinningsstationerna och därutöver är
det en resa till Korslöt som gäller. Vi får se det som en bonus att vi har containrar för
TIDNINGSPAPPER och flaskåtervinning.
Det är rimligt att vi alla tar ansvar för att sortera våra sopor. Om glascontainern är full kan
man ringa till FTI 0200-880311 och ta med sig sina flaskor till en återvinningsstation som man
är mycket nära varje gång man handlar eller lämnar Tofsö efter helgen.
Årets Stämmoprotokoll.
Som du säkert uppmärksammat har inget protokoll skickats ut per post. Det finns att ladda
ner från vår hemsida och du som inte har tillgång till internet kan med fördel kontakta vår
sekreterare för ett exemplar. Henne når du på telefon 076 167 11 69.
Årets städdag infaller den 19:e oktober.
Då ska vi hjälpas åt att dra fram allt ris som våra röjare
har åstadkommit längs vägarna.
Riset ska läggas upp i högar som sedan kan lastas med
maskin och köras ner till hamnängen för eldning.
Vi har prioriterat röjning i år och det är nog det enda
som vi kommer att hinna med, då behovet är stort.
Vi börjar som vanligt klockan 10:00 och avslutar med
korvgrillning nere vid brasan.
Skvallerrutan:
Tofsö 5:174 heter det nya området i början på Trydalsvägen, där det just nu förbereds för
byggnation. För den nyfikne kan vi berätta att det till slut ska bli 6 eller 7 hus, med början ute
vid Källviksvägen och ända in till norra skogskanten.
Det är Karin och Lars Sundqvist som äger området och som kommer att bygga alla hus.
Tomterna är delvis bergiga och erbjuder mycket för fantasin. Vi önskar Karin och Lars lycka till
med ett spännande projekt.
Observera att det kommer att bli ett fristående område och har inget med vår förening att
göra, annat att de kommer att utnyttja delar av Trydalsvägen för sina utfarter.
Tofsö BDT-grupp låter meddela att Trosa kommun har begärt
prövningstillstånd hos HD för ärendet angående våra avlopp.
Utförligare information finns att nå via vår hemsida och på
www.tofsö.nu
Sensommarhälsningar från styrelsen.
Tord Löfgren
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