Trouvilleföreningens nyhetsbrev nr 6 2022
Strandstäddagen
Stort tack till alla som hjälpte till på strandstäddagen den 4 juni! På stora stranden gjordes det en stor
insats att gräva bort den vall som hade börjat bildas av ogräs som fått fäste i tången. Massvis av
ogräs rensades bort från stranden i bryggviken, och på båtstranden togs det bort vresrosor. Det
ritades också en ”ryggsäck” till tvättstugans baksida, det vill säga ett skärmtak, som ska användas till
förvaring av vedkubbar i väntan på att de klyvs.

Båtplatser
Hamnkapten med god hjälp av flera frivilliga fick alla bojar i sjön inför säsongen. Byte av dåliga
kättingar görs i successivt.
Avier för betalning av årets båtplatser har mejlats ut. Betala nu för att bekräfta tilldelad(e) båtplatser.
Om du inte har fått någon faktura, hör av dig till info@trouville.se.

Byggförbud
Vi påminner om det frivilliga men mycket populära byggförbudet i Trouville gäller hela juli, men även
helgerna i juni och augusti. Då ska vi njuta, koppla av och umgås!

Sopor
I de två soprummen i Trouville (bryggviken och tvättstugan) är det ENDAST tillåtet att slänga
hushållssopor (ej glas!). Respekterar vi det, räcker kapaciteten. Om vi inte kan följa detta, finns risk
att soprummen stängs och all sophantering fortsättningsvis sker i byn.
Allt annat än hushållssopor ska ner till byn:
GLAS till glasreturen i byn som är öppen dygnet runt. Mittemot glasreturen utanför sopgården kan
man också slänga plast respektive metallskrot. PANT-retur finns hos Westerbergs.
Wellpapp, emballage, batterier (?) mm ska till sopgården i byn. Den är öppen alla dagar kl 8-9;
13.00-13.30 och 18.00-18.30.
Grovsopor ska till grovsopbåten som kommer ca 5 ggr/år. Nästa båt söndag 17/7 kl 10.30-14.30
Ris, löv m.m. komposteras i egen försorg eller eldas upp på eldningsveckorna v 16-18 och 41-43.
Grovsopbåten tar inte längre emot trädgårdsavfall.

Spara på vattnet
Vi påminner om att alla behöver spara på vattnet. Värmdö kommun har därför utfärdat restriktioner.
Det är förbjudet att bevattna med slang, fylla pooler och badtunnor, spola av båtar och fylla
båtvattentankar med det kommunala dricksvattnet. Restriktionerna gäller från den 15 maj till den 15
september.

Trouvillehandboken
Läs gärna Trouvillehandboken inför sommarsäsongen. Där finns en beskrivning av Trouvilleförenings
ansvarsområde och allmänningar, SOS, praktiska råd för boende i Trouville samt våra trivselregler.
Handboken finns på hemsidan samt bifogas detta nyhetsbrev.

Årsmöte den 17 juli
Årsmötet kommer att hållas söndagen den 17 juli kl. 15:00 i Utkiken på Seglarhotellet. Separat
kallelse har mejlats ut.

Jubileumsfesten Trouville 75 år
Över 100 anmälningar har kommit in till jubileumsfesten den 17 juli! Det finns fortfarande några
platser kvar, och bokningen har förlängts till den 10 juli. Bokning sker från hemsidan,
www.trouville.se
Välkomstdrink kl. 18:00 i KSSS klubblokal i Seglarhotellet.
Klädsel: sommarfin
Varmt välkomna!
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