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För dig med tillgång till internet finns alltid information på vår hemsida www.tofso.se.

S täddagen är planerad till lördag den 8/10. Eventuellt även den 9:e,
om vi inte hinner med allt. Arbetsledarna meddelar i slutet av
lördagens pass om vi måste ta till söndagen också.
Efter sommarens skogsavverkning finns det ju väldigt mycket ris, så
allt vi gör på höstens städdag är att städa upp, d v s släpa ris för att
köra ner till hamnängen för eldning.
Vi samlas vid ladan klockan 10:00 för fördelning av arbetsuppgifter av
4-5 arbetsledare. Egen medhavd kaffekorg rekommenderas, då
korvgrillningen vid ladan kommer att dröja till kl 14:00.
Eget ris kan ni lägga vid vägen utanför er tomt före den 7:e, så tar vi
hand om det också.

D et generella eldningsförbudet på föreningens mark kvarstår, men
styrelsen har beslutat om en viss uppmjukning.
Följande gäller:
Om medlem har önskemål om att elda utanför sin egen tomt, ska
skogsansvarig (Bertil Malmberg tel: 070 641 96 58) kontaktas och i
samråd bestäms om, var och hur det kan eldas.
Därefter kan eldning ske på eldarens ansvar. Det måste finnas
tillgång till vatten att släcka med.

I nför höstens byte av södra bryggan i mitten av oktober kan hamnkaptenen erbjuda
utbytesplats på norra bryggan för de som vill ha sin båt kvar i sjön en stund till. Kontakta
Bertil Malmberg tel: 070 641 96 58).

P å norra parkeringen står det två båtvagnar sedan väldigt länge. Styrelsen efterlyser nu
ägarna till dessa. Om ingen vill kännas vid dem kommer de att transporteras bort för
skrotning, på föreningens bekostnad.

P å vår plats för jollar i hamnen ligger det en del flytetyg som inte
känt vatten under kölen på länge. För att undvika att platsen
förvandlas till båtkyrkogård ska ägarna märka sin egendom med
namn och telefonnummer.
De bör förvaras på egen tomt mellan säsongerna.
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S ommarvattnet råkade frysa inne vid några tillfällen i sommar.
Orsaken är ganska uppenbar när vi har studerat historiken.
Generellt har vi inte levererat mer vatten än vanligt, men det
momentana uttaget var ovanligt stort. Under några få timmar tömdes
hela reserven och allt vi kunde pumpa upp.
Vi var nog ovanligt många här under juli och vi vill påpeka att en viss
försiktighet med vattnet är viktig, så alla får sin beskärda del av den,
trots allt, begränsade mängd vi har.
Stängning sker som vanligt i början av november, om det inte blir
alltför kallt innan dess.

P osten (brevbäraren) vill väldigt gärna att ni som inte utnyttjar er
stuga under vintern tar ner postlådan. Det spar mycket papper i form
av reklam, plus tungt arbete att distribuera reklam som ingen läser.
Ni som har stor brevlåda gör också klokt i att montera ner den inför
vinterns eventuella snöfall (ev. ersätter med normalstor). Risken är
annars stor att den stora tar stryk av snöplogen.

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.

Styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig höst.
Väl mött på städdagen. Vi hoppas att se nya ansikten.
Vid tangentbordet
Tord Söderberg
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