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För dig med tillgång till internet finns mer information på vår hemsida www.tofso.se.
ndamålet med Tofsöbladet är att ge användbar information till alla medlemmar och vi gör vad vi kan för
Ä
att undvika tråkiga pekpinnar, men från gång till annan är det tyvärr oundvikligt med uppmaningar och
önskemål om ändrade beteenden. Då adressaten i allmänhet är för oss okänd, blir det ett allmänt
påpekande.
Åsikter och tips om innehåll tas tacksamt emot av undertecknad.

P

å årets stämma diskuterades möjligheten till distribution av
medlemsregister. Efter ny undersökning står det lika klart som tidigare att vi
inte får skicka ut listor med namn och adresser i någon form – utan varje
medlems individuella medgivande. Detta bedömer vi som ogörligt och föreslår
därför följande:
Vi får överlämna en utskrift av registret till enskild medlem.
Så, medlem som önskar en medlemslista för Tofsö Samfällighet tar kontakt med
sekreteraren.

E

get brännbart material (ris) får inte läggas på föreningens mark, utan ska
Bajamajorna vid baden
förvaras på egen tomt, för att senare eventuellt transporteras till gemensam öppnas i början av juni.
brännplats - efter överenskommelse med styrelsen.

V

år egen lilla återvinningscentral får då och då besök av individer som inte
vet hur den ska användas. Nu efterlyser vi idéer på åtgärder som kan
eliminera det extra arbete det innebär att städa efter dessa. Det är inte bara det
praktiska arbetet att städa som är onödigt, oskicket resulterar också ofta
glaskross på vändplanen. Ytterst obehagligt för människor, djur och bildäck.
Om det är fullt – ring och påpeka det. Numret står på iglon. Det som inte får
plats här kan lämnas i t ex Källvik, Vagnhärad eller Trosa.
På plats finns tydliga instruktioner för vad som gäller, men något gör att de
ignoreras.
Vad gör vi?
Företaget "Suez" som sköter all avfallshantering har följande att meddela:
Hushållssoporna töms varje vecka. Tömning av igloo någon gång vecka 24 och därefter var sjätte vecka.
Fram tills tömningen är det bra om vi kan ta med oss tomflaskorna till återvinningen i Vagnhärad eller
Trosa.
Vi blev erbjudna ytterligare en igloo för färgat glas men om vi får det avgör Trosa kommun. Vi håller
tummarna.

P

å begäran kommer här en uppmaning att tänka på våra små när ni
använder våra vägar. Speciellt våra smala dammande grusvägar. Det finns
en bra anledning till den rekommenderade hastigheten. I semestertider har vi ju
i alla fall inte bråttom. Eller hur?
Undertecknad roade sig med att titta på gammal korrespondens och kunde konstatera att denna
fråga verkar ha varit uppe till diskussion varje år, ända sedan föreningen bildades.
Är inte det lustigt?
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G

rundvattennivån i vårt område är densamma som på Gotland, d v s under
normal. Där varnar de redan nu för den sommarens vattenbrist. Det är
därför på sin plats med en påminnelse om att det är ytterst olämpligt att vattna
marken med föreningens sommarvatten. Tänk även på det när det kommer till
badtunnor och liknande volymer. Det är trevligt om alla har tillgång till vatten
den korta period vi är många i området.
Högsäsong är hela juni och juli.

N

u är det slut på pekpinnar, till förmån för en påminnelse om MIDSOMMAR.
Christina Thulin, Johanna Norin och Henrik Tiselius har tagit på sig
uppgiften att ordna festen i år. DJ-Jakob spelar som vanligt och det kommer att
nappa i fiskdammen även i år!
Det finns alltid arbetsuppgifter för den som är intresserad, så känner du lust ska
du ta kontakt med Christina Thulin på 0733-30 90 61 eller
acthulin@hotmail.com.

V

attenfall har ju varit här och rensat en aning runt sina ledningar. I samband
med det informerade de om att alla träd som står i närheten av deras
ledningar, men på våra tomter, är markägarens ansvar.
Styrelsen kommer att inventera beståndet på vår gemensamma mark för att
sedan bestämma åtgärd. Du som enskild tomtägare har ansvar för dina träd,
men om du vet med dig att det finns ett behov, är det bra om du tar kontakt med
styrelsen snarast för att eventuellt samordna fällning och bortforsling. Billigast
och bäst för alla – föreställer vi oss.
En viktig påminnelse om de stora träd som står farligt nära ditt eget eller din
grannes hus! Innan olyckan är framme är det bra om du som fastighetsägare
vet vad som gäller om trädet faller på huset – ditt eget eller grannens.
Vad täcker din försäkring?
Ett gott råd är att kontrollera med ditt försäkringsbolag.
Var förutseende – när det har hänt är det redan för sent!
Vid adressändring eller ändring av ägarförhållande måste styrelsen meddelas omgående. Det är säljaren
som har ansvaret att meddela styrelsen. Om du som nybliven ägare är osäker på om så har skett tar du
kontakt med sekreteraren.
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 utskick ska komma till rätt
adress.
Den nya styrelsen (vars ledamöter, för informations skull, är uppspikade på våra
anslagstavlor) önskar er alla en riktigt trevlig sommar.
”Be careful out there”.
Vid tangentbordet
Tord Söderberg
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