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För dig med tillgång till internet finns alltid information på vår hemsida www.tofso.se.
Städdagen den 4:e oktober kommer att kräva två
arbetsgrupper. Vi provar i år med ”naturlig uppdelning” och
hoppas att dina steg styrs av intresse. Förhoppningsvis blir det
rätt antal personer på vardera ställe. Annars korrigerar vi efter
behov.
Ta gärna med dina egna favoritverktyg.
Vi börjar klockan 10.00 och träffas på respektive arbetsställe.
Arbetsledning kommer att finnas på plats.
Som många har påpekat i sommar finns det behov av krafttag i havsbadet. Vi prioriterar
därför detta och har följande arbeten att utgå ifrån:
•

Havsbadet
◦ ska rensas på vass och sly, nere vid vattnet och upp mot skogen.
◦ Den gamla oanvända sandlådan ska bort.
◦ Bryggorna ska slipas och oljas. Slipmaskin kommer att finnas på plats. Sedan oljar
vi om vädret är rätt.
◦ Du som vill ansluta till denna grupp förser dig med handskar och eventuella
verktyg lämpliga för röjning. Såg, yxa, kratta, motorsåg, röjsåg osv.
◦ Om vädret tillåter försöker vi elda det ris som ligger nere på hamnängen.

•

Stigen mellan Älgstigens vändplan och Lillsjöbadet ska grusas.
◦ Här behöver vi skottkärror, spadar och krattor.
◦ Grus kommer att läggas upp vid Älgstigens slut.

•

Efter arbetet samlas vi för grillning vid LADAN. Klockan 13.00.

Vi behöver en fest- och aktivitetskommitté!
För att säkerställa fortsättning på våra traditioner med
midsommarfirande och andra Tofsö-aktiviteter föreslår
styrelsen att en grupp med 5-6 entusiaster bildas, som kan
administrera detta och tillse att en kontinuitet säkerställs.
Vi vänder oss särskilt till våra unga barnfamiljer, då många av
aktiviteter riktar sig till just barn.
Fester är som bekant ingen styrelse- / samfällighetsfråga, men vi anser det vara värdefullt att
hålla traditionen levande för att främja trivseln och gemenskap i området. En styrelsemedlem
kommer att vara kontaktperson mellan festkommitté och styrelse.
Styrelsens förslag är att vi direkt efter nästa årsmöte tar en informell diskussion för att forma
denna grupp.
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Å medlemmars begäran kommer här en uppmaning till dig
som cyklar på våra gångstigar:
Var uppmärksam på gångtrafikanter och kör långsamt.
Använd gärna ringklockan i god tid, så du inte orsakar olyckor
eller hjärtproblem på den du passerar.

Intresseanmälan:
Vi behöver en person som är intresserad av att ta ansvar för havsbadet. Uppgiften är att på
egna initiativ och i samråd med styrelsen se till att det är snyggt och funktionsdugligt.
Du som är intresserad ombedes ta kontakt med styrelsen för diskussioner,

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.

Tänkvärt av Puh:
Om du alltid säger "vi får se"
händer det aldrig någonsin
någonting

Det tar alltid längre tid än man
tror, sa Kanin. Hur lång tid tror
du att det tar? frågade Ru.

Om man tänker efter en stund
kan det hända att man kommer
fram till ett mycket viktigt
beslut.

Hösthälsningar från styrelsen.
Vid tangentbordet:
Tord Löfgren
Tofsmygga
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