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För dig med tillgång till internet finns alltid information på vår hemsida www.tofso.se.
Styrelsen vädjar om förståelse för följande:
Frågan om vattentillgång i samband med de alltmer
förekommande badtunnorna har aktualiserats av en medlem.
Vårt gemensamma sommarvattensystem är dimensionerat
efter en förbrukning av 300 liter per hushåll och dygn.
Toppbelastningen under säsongen är betydande och
investeringar har gjorts för att garantera oavbruten
vattenförsörjning hela sommaren.
Med andra ord, använd inte föreningsvatten till badtunnor.
Omhändertagande av ris.
Träd och buskar har en tendens att växa över alla gränser och
när vi rensar på vår egen tomt blir det i regel stora mängder
ris. Detta måste vi ta hand om själva.
I vissa fall har föreningen åtagit sig eldning av privata avfall då
det sammanfallit med allmän städdag, men då alltid i samråd
med styrelsen. Mängden ris ökar dock dramatiskt i takt med
att vi rensar våra gemensamma ytor och tiden och resurserna
för att elda är starkt begränsade.
Lägg inte på eget bevåg ris på föreningens högar.
Asfaltering av Trydalsvägen vid miljöborgen kommer att göras snarast möjligt.
Utbudet av asfalterare är för tillfället begränsat.
Vi har en ny resurs till vårt Vattenverk
För praktiskt arbete:
Kjell Dahlberg Tel. 070 297 95 72
Vattenansvarig:
Yvonne Moqvist tel: 070 734 30 75
Vattenproverna visar också i år utmärkta värden.
Även våra badvatten är hälsosamma.
Sommarvattnet håller ett pH-värde på 7,8.
Avloppsinformation:
De tre alternativen, som redovisats tidigare, kvarstår och ett politiskt beslut om vägval
kommer att tas i kommunen under hösten.
All information vi har läggs kontinuerligt ut på www.tofso.se.
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Vid adressändring eller ändring av ägarförhållande måste styrelsen meddelas omgående.
Vid försäljning är det säljaren som har ansvaret att meddela styrelsen.
Sekreterare Lena nås med e-post lena@tofso.nu eller på telefon 076 167 11 69.
Ett aktuellt medlemsregister är förutsättningen för en korrekt röstlängd och att utdebitering
och utskick ska komma till rätt adress.
Till nya medlemmar vill vi säga varmt välkomna.
Information om föreningen finns på vår hemsida www.tofso.se.
Där finns en skrift ”Välkommen till Tofsö” som innehåller en hel
del nyttigt att veta om föreningen och området.
Kontrollera gärna med styrelsen så att dina adressuppgifter
stämmer.
Titta också gärna på våra anslagstavlor. Där finns information
om vad som händer på Tofsö under sommaren.

Nya hamnbestämmelser.
På årets stämma fastslogs ändring av hamnbestämmelserna
enligt följande:
§6 Båtplatsinnehavare skall snarast och senast den 15 maj
informera Hamnmästaren om sen sjösättning planeras
eller om anvisad plats ej kommer att utnyttjas. Om så ej
sker kan Hamnmästaren återtaga platsen.
§16 Båtplatsinnehavare som tar upp båten efter den
allmänna bomupptagningen på hösten skall själv
ombesörja bomupptagning och rengöring av flöten. Vid
underlåtenhet att göra detta debiteras en arbetskostnad.
Bestämmelserna i sin helhet återfinns på www.tofso.se.

Tänkvärt av Puh:
Kära Nalle, sa Christoffer Robin, Det bästa är att veta vad man
vad jag tycker mycket om dig.
letar efter innan man början leta
Det gör jag med, sa Puh.
efter det.

Om en person du talar med inte
tycks lyssna, var tålmodig. Det
kan helt enkelt vara så att han
har lite ludd i ena örat.

Sommarhälsningar från styrelsen.

Vid tangentbordet:
Tord Löfgren
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