Trouvilleföreningens nyhetsbrev nr 5 2021
Strandstäddagen 3 juli inställd
Styrelsen har beslutat att ställa in strandstäddagen den 3 juli.
Du som ändå vill städa på egen hand är givetvis välkommen att göra det. Kontakta styrelsen på
info@trouville.se så sätter vi ut en big-bag där du vill, och ser till att den hämtas upp, förutsatt att du
meddelar var den finns.

Byggförbud
Det frivilliga men mycket populära byggförbudet i Trouville har ny inletts. Det gäller hela juli, men
även helgerna i juni och augusti. Då ska vi njuta, koppla av och umgås!

Spara på vattnet
Vi påminner om att alla behöver vara försiktiga med vattenförbrukningen. Från Värmdö kommuns
hemsida:
“Grundvattnet på Sandhamn är känsligt. Det ligger ömtåligt inkapslat i sand som enda skydd från
havsvattnet. Pumpas för mycket grundvatten upp, kan saltvatten tränga in och kan förstöra grundvattnet
för en lång tid framöver.
Det finns också restriktioner som reglerar hur vattnet får användas. De ska bidra till att få en långsiktigt
hållbar grundvattenbalans på ön. Restriktionerna innebär att 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.”

Årsmöte den 18 juli
Årsmötet kommer att hållas söndagen den 18 juli kl 15:00. Separat kallelse kommer att skickas ut
inom kort.

Invigning av bastun 20 juli
Trouvilles fina bastu kommer att invigas utomhus med mingel den 20 jul kl. 16:00. Vi behåller
kläderna på och håller vederbörligt avstånd till varandra.

Stavsnäs båttaxi
Stavsnäs båttaxi har startat en ny linje, som även angör Trouvillebryggan. Det går också att boka plats
på chartrad buss från Cityterminalen som ansluter till båten. Styrelsen har förhandlat fram samma
pris till Trouville som till byn. Som trouvillebo får man dessutom 10% rabatt om man bokar egen
båttaxi. Resan förbokas på battaxi.se.
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