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

V åren är kommen och alltför fort blir det sommar. Efter midsommar blir
det bara mörkare och sen är det höst och rusk igen och vintern rasar in…
men stopp nu - först ska vi ha en riktigt trevlig sommar.
Förutom diverse information som rör alla på Tofsö har vi nu ett blad som
tyvärr också innehåller pekpinnar, som vi framgångsrikt gjort oss av med
tidigare år. Jag vet inte varför, men något har förändrats. Vi ser busstreck
i området som vi inte sett tidigare. Vissa oskyldiga som vi kan leva med,
men andra som vi skulle vilja slippa, då de kostar både pengar och
arbete att ställa tillrätta.
Några exempel:
• Det är inte tillåtet att elda på klipporna vid havsbadet.
• Båten i Lillsjön är fri att användas av alla, men den ska lämnas
tillbaka på rätt ställe.
• Det är inte tillåtet att på eget bevåg gå ut och röja på den
allmänna marken. Styrelsen välkomnar all hjälp, men vädjar om
kommunikation och samarbete. Då kan det bli både trevligare,
billigare och effektivare. Styrelsen har skyldighet att vidtala
enskilda fastighetsägare om vi vill röja utanför tomten. Samma
hänsyn vill vi se från den enskilde.
• Och för allas säkerhet – de rekommenderade 30 km/t gäller alla
fordon, oavsett storlek, antal hjul och ålder på förare.
Vi vet inte vilka ”busarna” är, så se det som informationen som är bra att
tänka på inför kommande trevliga säsong.

S å, nu har vi pekat färdigt och fortsätter med informationen.
A vlopp är av naturliga skäl (så att säga) på allas läppar dessa dagar. Vår BDT-grupp har
varit och är fortfarande aktiv, även om inget syns och hörs så mycket. Vi bearbetar alla som
har med saken att göra. Allt för att landa på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar lösning.
De förslag som är aktuella nu är varken det ena eller andra, så jobbet fortsätter.

S täddagen före stämman blev inte av bara för att vi tidigare vårar inte riktigt kunnat hålla
alla arbetsvilliga med arbete. I år hade vi bara ris att ta hand om och det gjorde Klas med
traktorn och några få från röjgruppen. Till hösten blir det sannolikt en gemensam insats. Det
finns massor med ris kvar och alltid dyker det upp något ytterligare önskemål.

G rävjobbet på Hagstigen har vi inte glömt. Vi har bara skjutit på det tills efter semestern så
alla kan använda sina hus under sommaren. Det ska nämligen sprängas och då kan de bli lite
stökigt runt omkring.
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V i behöver fler aktivister till fest- och aktivitetskommittén!
För att säkerställa fortsättning på våra traditioner med
midsommarfirande och andra Tofsö-aktiviteter. 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 gemenskapen i området. Monika Gustafsson har tagit på sig att vara
kontaktperson och efterlyser nu hjälp.
Kontakta Monika per mejl, telefon eller till fots:
monika.gustafsson@stockholm.se, 070 463 39 72 eller på Violstigen 12.

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.

F öljande information kommer från Miljökontoret i Trosa, efter inspektionen i hamnen:
Information till båtägare
Inom många bryggsamfälligheter och båtklubbar kan inte vinterförvaringsplats erbjudas utan
båten får vid höstupptagning transporteras till egen fastighet för vinteruppställning. Flertalet
båtägare utför vårrustning på båtarna innan sjösättning och detta sker på egen fastighet.
Miljökontoret vill upplysa båtägare om att det inte är lämpligt att utföra reparationsåtgärder
samt skrapning, slipning och bottenmålning av målade båtar direkt på marken utan
erforderliga skyddsåtgärder. Detta på grund av att skadliga metaller från bottenmålade båtar
riskerar att förorena marken och Miljöbalken reglerar markföroreningar genom att den som
orsakat föroreningen också får betala för de eventuella saneringskostnader som
markföroreningen bidrar till.
De skyddsutrustningar som kan anses mest lämpliga är marktäckande skyddsduk och
dammsugare. Munskydd bör användas som skydd för hälsorelaterade olägenheter.
Det är varje båtägares ansvar att omhänderta avfall som t.ex. gamla färgburkar, oljefilter och
övriga kemikalier. Avfall ska transporteras till närmsta återvinningscentral.
Miljökontoret i Trosa kommun är tillsynsmyndighet över bryggsamfälligheter,
småbåtshamnar och vinterförvaringsplatser .
______________________________________________________________________________________________
Inspektionen gick bra och vi fortsätter vårda vår hamn som vi gjort hittills.
Vårhälsningar från styrelsen.
Vid tangentbordet:
Tord Söderberg
Tofsmygga

2(2)

