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Under året som gått har vi
fått nya grannar.

Ny hemsida.

Stämman

Städdag i höst

På föreningsstämman som
avhölls i Trosa folkets hus den
15/4 fick vi en redogörelse för
aktuellt status i
avloppsfrågan. Mats
Gustafsson och Sara Nyström
från Trosa kommun ställde
upp trots vilodag.
Informationen distribueras
med protokollet.

Den 13e oktober ska vi
samlas mangrant och städa
vårt område.

Sedan en tid tillbaka har vi en ny hemsida för
Vi hälsar våra nya medlemmar Tofsö Samfällighetsförening.
välkomna och hoppas ni ska
trivas i Tofsö
Den heter www.tofso.se och där finns information från
Samfällighetsförening.
styrelsen och annat användbart. Här hittar du också stadgar
och bestämmelser.
Har du fler frågor kan du med fördel kontakta någon av
styrelsemedlemmarna. Deras namn och kontaktuppgifter
hittar du förutom på hemsidan också på våra anslagstavlor.

Protokollet finns även att
ladda ner på vår hemsida.

Samling vid ladan klockan
10.00. Närmare information
kommer på våra
anslagstavlor.
Avslutas med sedvanlig
korvgrillning.

Påminnelse 1

Påminnelse 2

Påminnelse 3

Du som säljer din fastighet på
Tofsö är skyldig att informera
styrelsens sekreterare om den
nya ägarens personuppgifter.

I vår gemensamma sopborg
finns bara plats för hushållssopor, tidningar och glas. Allt
annat ska köras till Korslöt,
eller annan återvinnings-plats.

Det är inte tillåtet att, utan
tillstånd, fälla träd och buskar
på föreningens gemensamma
mark. Det är heller inte tillåtet
att anordna eld på den
gemensamma marken.

Det är styrelsens skyldighet
att hålla vårt medlemsregister Missbruk åsamkar föreningen,
uppdaterat och vi ber därför
och därmed oss alla,
om din hjälp.
kostnader som måste täckas
av medlemsavgiften.
Detta är viktigt för att
medlems-försändelser ska
komma till rätt adress.

Om behov finns för
ovanstående, kontakta
skogsansvarig för
överenskommelse.
På så sätt undviker vi
missförstånd och eventuella
ansvarstvister vid olycka.

Ansvarig sökes.
Vi söker en person som kan ta ansvar för vårt vattenverk.
Vattenverket förser området med sommarvatten från slutet
av april till början av november. Under den tiden ska
anläggningen hållas under uppsikt och visst underhåll göras.
Är du intresserad?

Kontakta styrelsen.
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Objudna matgäster.
För dig som vill hjälpa till med bekämpning av sniglar på din
egen tomt finns Snigelfritt att köpa till ett mycket bra
självkostnadspris hos Lena och Tord på Ejderstigen 2.

MIDSOMMAR , EN FOLKFEST PÅ TOFSÖ.
Den genomfördes enligt planerna mycket tack vare alla hjälpsamma personer som ställde
upp.
Vill nämna några, om jag glömt något namn meddela mig.
Lövhämtare och ladudekorerare:
Bertil Malmberg, Leif Karlberg, Aksel Hansen, Bertil Jonson
Bänk-och- bordbärare samt flaggstångsfällare:
Elisabeth och Ingemar Ydfors, Bertil Jonson
Ringdans och lekledare
Lotta Jonsson ,Anders Jönson, Magnus Jonsson och Calle Holmberg
Lottförsäljare:
Katarina Andersson och Bertil Jonson
Fiskdammsagnarna:
Staffan Svedberg, Bertil Jonson och Kiki Bek
Alla som hjälpte till att klä majstången och lyckades resa den utan tillbud. Den är så fin där
den står
Slutligen festens absolut viktigaste person :
DJ:n Jacob Anderson som rymmer från sambo och hästar för att ställa upp med musik under
hela dagen och sena kvällen.
Margaretha Jonson

Trevlig sommar

Styrelsen
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