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J ulen står för dörren och det nya årets röda matta rullas snart ut för att
beträdas av alla glada människor med idel framtidstro.
Jag tar först jag, sa gubben, så inte alla blir utan.
Därför, innan utrymmet i detta, för året sista, Tofsöblad tar slut, vill jag
passa på att tacka alla styrelsemedlemmar för ett enormt bra
samarbete, där alla verkligen bidragit till en livlig och positiv stämning.
Styrelsen består av enbart optimister som ser fram emot en vinter och vår utan snökaos och
stormfällda träd. Vi har så mycket annat vi vill (och bör) göra i vårt område.

E n kort sammanfattning av vad som hänt i år kan kanske vara av intresse.
Vi har fortsatt på den inslagna vägen med röjning och skötsel av skogen, i den mån det gått
för vädret. Inventering av dräneringarna har också fortsatt, med åtgärder som följd. En ny
trädgårdstraktor har införskaffats. Likaså en vassklippare och en arbetsbåt att ha i hamnen.
Utöver styrelsen har 25 medlemmar bidragit med över 400 timmars arbete för föreningen,
vissa enskilda med över 150 timmar, plus bortåt hundra timmar frivilliga på städdagen.
Vad skulle vi göra utan dessa insatser, och vad händer när vissa arbetshästar inte orkar mer?
Vi måste fylla på förrådet med nya krafter, förmodligen nya pensionärer, som är villiga att
lägga några timmar på praktiskt arbete, för alla medlemmars och föreningens bästa.
Du som känner för det, hör av dig till styrelsen.

G rävjobben är i skrivande stund i det närmaste avlutade för i år. Ovanligt mycket var
planerat och till stora kostnader. Vi klarat av betydligt mer än planerat tack vare bra
planering och genomtänkta lösningar. Vi fortsätter efter nyår, under förutsättning att klimatet
tilåter.
Huvudsyftet med våra grävningar är att ta hand om det dagvatten som finns på föreningens
ytor och förhindra att det går in på enskilda tomter. Vi har en bra bild av hur det gamla
dräneringssystemet är byggt, vilket inte är optimalt för nuvarande bebyggelse. Det finns en
hel del ledningar tvärs över tomter och under hus. Dessa försöker vi alltså åtgärda genom att
dra nya förbi tomterna.
I samband med detta arbete åtgärdar vi trummorna under infarterna genom spolning. Ett
fenomen som ibland uppkommer när tomtägare på eget bevåg rensar och gräver ur sina
diken, är att dessa kommer betydligt lägre än trummorna. Då får vi stillastående vatten som
inte har någonstans att ta vägen. Att diket ligger i samma nivå som trumman och samtidigt
har en del växtlighet, i form av gräs, är bara positivt då växterna tar upp eventuella
näringsämnen som annars skulle spolas vidare ut i Lillsjön och havet.
Vi är alla medvetna om att många av våra tomter ligger mycket lågt och ofta består av
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ogenomsläpplig lera, vilket gör det svårt att bli av med dagvatten. Lösningen kan vara nya
egna dräneringar, vilket är tomtägarens ansvar. Om råd och rön önskas står styrelsen till
förfogande för konsultation.

S täddagen avlöpte som vanligt bra med trevliga medlemmars insatser
och resulterade i massor med ris som eldades samma dag.
Till våren har vi planerat en städdag lördagen före stämman, som i forna
tider. D v s städning lördagen den 23/4 och stämma dagen efter den
24:e. Det finns fortfarande ris liggande i skog och mark, dessutom
tillkommer det massor när vi röjer efter höstens stormar. Om vi hinner
kommer vi att fortsätta arbetet med röjning utefter vägar och stigar, plus
en del i skogen.

V id 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.

Vi

vädjar även i år om förståelse för och hänsyn till alla de som inte

klarar ljudliga fyrverkerier. Många djurägare flyr till Tofsö under
nyårshelgen, då deras djur lider av de smällare som olovligen används i
stan, med förhoppning om frid i vårt område. Det finns trevliga
alternativ till smällar och raketer, men är det absolut nödvändigt med
sådana som låter så ska de inte användas i närheten av bebyggelse.

Respektera mig!

M otioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 15/2.
En GOD JUL och ett GOTT
tillönskas er alla av styrelsen.

NYTT ÅR

Vid tangentbordet:
Tord Söderberg
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