Trouvilleföreningens nyhetsbrev nr 1, 2021
Detta år är det nog många som har varit ute mer än vanligt i sina stugor under vintern. Man får
verkligen uppleva en helt annan sida av Sandhamn. Att gå till postboxen eller att gå och handla har
förvandlats till dagens stora äventyr. Under några veckor var det så pass mycket snö att det gick att
åka skidor längs södra stranden. Men våren närmar sig med stormsteg, med allt vad därtill hör i form
av vårstädning och förberedelser inför båtsäsongen..

Båtplats
Separat förfrågan om båtplats skickades ut i slutet av februari. Hamnkaptenerna vill ha ditt svar
senast 15 april. Regler för båtplatserna finns på hemsidan, se trouville.se. För frågor, kontakta
hamnkapten@trouville.se.

Viktiga datum
Ni kan gärna skriva in några datum i kalendern:
Lördag 10 april – Vår-städdag. Samling kl 11:00 vid tvättsugan.
Lördag 1 maj – eldning på Alexanderudden, om vinden tillåter. Eldvakter sökes.
Lördag 5 juni – strand-städdag. Samling kl 11:00 vid tvättsugan.
Söndag 18 juli kl 15:00 – årsmöte i Missionshuset.
Ytterligare datum för öns alla aktiviteter samt grovsopbåten finns i Sandhamns vänners kalendarium,
se https://www.sandhamnsvanner.se/kalendarium/

Eldning på Alexanderudden
Den 25 mars, lagom till påskhelgen, tar vi bort "repet" till Alexanderudden. Då blir det fritt fram att
lägga dit ris och grenar (max 15 cm i diameter), som sedan kommer eldas upp. Planerad eldningsdag
är 1 maj, om väder och vind tillåter.
https://www.varmdo.se/byggabomiljo/boendemiljo/eldning.4.18c983316e0536cb1854a18.html

Bastun
Bastun bokas på anslagstavlan nere vid bryggorna. 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 Per Rutegård: per.rutegard@arosbostad.se eller 070-8479380.

Årsavgift
Epost-meddelande om årsavgiften för 2021 skickades ut i början av mars. Avgiften på 1400 kr ska
vara betald senast den 31 mars. Om du av någon anledning inte har fått meddelandet 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.

GDPR
Se bifogat dokument för en beskrivning av hur föreningen hanterar personuppgifter.
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