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Det finns hopp om en sommar i år också, och i år känns den kanske särskilt välkommen efter en lång
vinter med Corona-restriktioner.

Båtplatsfördelning
Nu har hamnkapten lagt årets båtplatspussel, se bifogad båtplatsfördelning. Det har varit nödvändigt
att göra en del förändringar i år. Dels har det tillkommit några båtar, dels har några av våra
medlemmar bytt upp sig till större båtar. Finns det några problem eller frågor är ni givetvis välkomna
att kontakta hamnkapten på telefon 070-674 24 97 eller e-post per.erik.schultz@gmail.com.
Innan alla bojar ligger på plats i början av juni får vi samsas om de platser som finns.

Alexanderudden
Nu har riset på Alexanderudden eldats. Repet ner till udden är draget, vilket innebär att inget mer ris
får läggas på udden förrän i höst.

Strandstäddag lördag 3 juli Obs! (tidigare meddelat 5/6)
Välkomna alla Trouville- och ö-bor till årets strandstäddag! Vi snyggar till stränderna från skräp med
mera efter vintern, och försöker få bort ogräs och oönskad vegetation innan den hinner växa sig
alltför stor.
Samling vid tvättstugan kl. 11:00.
Medtag kratta, spade, grep och andra lämpliga redskap som du har hemma. När vi är klara
återsamlas vi vid tvättstugan för korvgrillning och samvaro!
Obs! beroende Corona-restriktioner som råder 5/6 kan samlingen komma att justeras. Det meddelas
vi via FB-sidan och hemsidan trouville.se.
Välkomna!!!

Spara på vattnet
Från Värmdö kommuns hemsida
“Under sommarmånaderna kan grundvatten på Sandhamn bli en bristvara. Grundvattnet, som renas
till dricksvatten på ön, ligger ömtåligt inkapslat i sand som enda skydd från havsvattnet. Pumpas för
mycket grundvatten upp, tränger saltvatten in och förstör grundvattnet för lång tid framöver. Det är
ditt, mitt och allas vatten, var rädd om det.
Det är förbud att med kommunalt dricksvatten bevattna med slang, spola av båtar med slang samt
fylla pooler, badtunnor och båtvattentankar på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Förbudet
gäller under sommarhalvåret mellan den 15 maj till den 15 september från och med 2019.”

Vattenbesparande munstycken
Vi kan alla dra vårt strå till stacken genom att installera vattenbesparande munstycken och slangar på
kranar och duschar. Vattenbesparande munstycken kan spara upp till 20 - 30% i vattenförbrukning
utan att det märks i vattenkomforten. Tekniken bygger på att man stryper vattentillförseln och ökar
hastigheten i vattenstrålen.
Företaget Elless har varit i kontakt med Företgaraföreningen på ön, som i sin tur har kontaktat öns
andra föreningar. Elless erbjuder sina vattenbsparande produkter, se bifogad prislista. Installationen

är både billig och lätt, du klarar den förmodligen helt själv. Här är länken där du beställer
utrustningen: https://www.elless.com/
Tack för din insats för att spara på vattnet i Sandhamn!

Bastun
Bastun bokas på anslagstavlan nere vid bryggorna. Schemat har gjorts om till 2-timmarspass mellan
kl. 06:00 och 22:00, vilket innebär att det finns hela 7 pass per dag att boka. Medlemmar i Bastuns
vänner bastar gratis. För övriga medlemmar i Trouvilleföreningen kostar det 100 kr att boka bastun.
Det går fortfarande att gå med i Bastuns vänner genom att donera 3000 kronor till bastubygget. Då
får du basta gratis i 5 år, och får ditt namn på en plakett i omklädningsrummet.
Kontakta styrelsen på info@trouville.se.

Årsavgift
Tack till alla som har betalat, och en påminnelse till dig som inte har betalat årsavgiften på 1 400 kr.
Fakturan skickades per e-post i början av mars. Om du av någon anledning inte har betalat går det
bra att antingen swisha till Trouvilleföreningen på 123 299 81 85 eller betala till postgiro 36 21 48-9.
Ange det 2-siffriga tomt nummer i meddelandefältet. Är du osäker på ditt tomtnummer, kontakta
info@trouville.se.

Information till medlemmar
Hemsidan har fått en omstart och ett nytt utseende. Meningen är att all information som riktar sig till
föreningens medlemmar så småningom ska gå att hitta på hemsidan. Gå gärna in på
www.trouville.se och kika.
Nyhetsbrevet skickas ut när styrelsen har något viktigt att meddela.
Facebook-gruppen Trouville Sandhamn används som komplement till hemsida och nyhetsbrev.
Styrelsen kontaktas i första hand genom att skicka e-post till info@trouville.se.
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