Trouvilleföreningens nyhetsbrev nr 4 2021
Ingen strandstäddag 5 juni
Strandstäddagen flyttas från 5 juni till lördagen den 3 juli. Anledningen är att kunna samlas och
genomföra den uppskattade korvgrillningen på ett Corona-säkert sätt. Följ uppdateringar om läget på
Facebook och på hemsidan trouville.se.
Du som vill genomföra strand-städdag 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 på
strand-städdagen.

Strandstäddag 3 juli
Välkomna alla Trouvillebor och öbor 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!
Välkomna!!!

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

Cykelskjul i byn
De två cykelskjulen i byn har varit överbelamrade, varför en utrensning gjordes våren 2020. Det
visade sig att det inte var tillräckligt. Ett nytt cykelskjul har installerats, vilket ökar kapaciteten med
50%. Ett 5-årigt avtal reglerar att Trouvilleföreningen tar på sig ansvar att hålla ordning i cykelskjulen
och Eknö Hemman står för investeringskostnaden. Avtalet förlängs med automatik om det inte sägs
upp. Se hemsidan för en bild på pumphuset.

Pumphus
I diskussionerna om cykelskjulen uppdagades det att Trouvilleföreningen äger ett pumphus på ofri
grund i sandgropen. Huset har varit pumphus för Trouville sommarvatten och kräver en hel del
investeringar för att vara funktionsdugligt. Eknö Hemman köper Pumphuset för 50 000 kr och
planerar att hyra ut det som förråd efter genomgripande renovering. Köpesumman om 50 000 kr går
in i Trouvilleföreningen räkenskaper.

Information till medlemmar
Hemsidan har utökats med fler dokument. Gå gärna in på www.trouville.se och kika. Här återfinns
bl.a. årets båtplatsfördelning samt information om bastun.
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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