Trouvilleföreningen nyhetsbrev nr 7 2021
Nu börjar man känna att hösten är här, även om den gångna helgen bjöd på riktigt varmt och soligt
väder. Den här tiden på året kan Sandhamn verkligen vara helt underbart!

Viktiga datum
Den 1 oktober byter vi till digital bokning av bastun, se nedan.
Höststäddagen blir den 23 oktober, se nedan.
Eldningsveckor enligt Värmdö kommuns hemsida är veckorna 41 - 43 (10 - 31 oktober).
Nästa grovsopbåt kommer den lördagen 30 oktober kl 9-13.

Bokning av bastun
För att underlätta för våra medlemmar kommer i vinter att prova digital bokning av bastun. Det finns
inga bokningslappar på anslagstavlan efter 1 oktober. Vi använder en tjänst som heter BokaMera.
Bokningen görs enkelt från hemsidan, under Bastun. Vid bokning kan man frivilligt skapa ett eget
konto hos BokaMera. Vid bokningen måste det 2-siffriga tomtnumret anges. Om man inte känner till
sitt tomtnummer finns det en tomtkarta med nummer, men utan namn, på hemsidan under
Dokument.
Det finns ett rullande 60-dagars schema, där men helt enkelt väljer en ledig tid och bokar den. Då får
man ett mail med information om hur man bokar av tiden, om det skulle visa sig att man inte
kommer att utnyttja tiden.
Bastuns vänner bastar gratis. Om man inte är medlem i Bastuns vänner ska man i samband med
bokningen swisha 100 kronor till Trouvilleföreningen på 123 299 81 85. Skicka ett e-postmeddelande
till info@trouville.se om du vill gå med i Bastuns vänner. Det kostar 3000 kr, och då får du basta
gratis i 5 år.

Bryggorna
De flesta bojar är nu upptagna. Kvarvarande bojar vid taxibåtsbryggan är fritt tillgängliga för dem
som har båtplats vid bryggan. Vänligen ta bort kvarvarande förtöjningstampar innan vintern
kommer.
Det har nu gått några år sedan de nya bryggorna togs i bruk. Styrelsen ser ett behov att se över
regelverket och har därför utsett en arbetsgrupp. Ett problem som denna arbetsgrupp kommer att
hantera är att vi nu har brist på platser vid bryggan. Det blir då viktigt att det finns tydliga prioritetsoch köregler. I samband med detta kommer vi även, senare under hösten, att skicka ut en enkät för
att på ett tidigt stadium bedöma behovet nästa sommar.

Alexanderudden
Med start den 10 oktober är det fritt fram att lägga ris och grenar på Alexanderudden. Vi bränner
upp allt vid rätt vind senast den 31 oktober.

Höststäddagen
Höststäddagen äger rum lördagen den 23 oktober. Samling 11:00 vid tvättstugan. Medtag lämpliga
redskap och arbetshandskar.

Vi koncentrerar oss på oönskad växtlighet utefter vägar, stigar och stränder. Bort med lövsly och
tallstruntar. Harriset på Båkvägen tar vi ånyo tag i, så att det inte kommer tillbaka.
Höststäddagen avslutas med sedvanlig korvgrillning. Varmt välkomna!

Ved
Vi ska försöka klyva och få bort alla kubbar vid tvättstuga och bakom hamnskjulet. En ny, kraftigare
vedklyv finns. Kontakta Bengt Zakrisson på 073-503 33 30 om du kan hjälpa till att klyva ved på
annan tid än höststäddagen, eller om du vill hyra vedklyven för eget bruk.
Varsågod att ta hem så mycket ved du vill!

Trouville-handboken
Det beslutades på årsmötet att det ska tas fram ett informationsmaterial för boende i Trouville och
deras gäster. Tanken är samla all möjlig praktisk information, inklusive trivselreglerna.
(Båtplatsreglerna ingår inte.) För detta arbete behövs en arbetsgrupp om 3 - 5 personer. Från
styrelsen deltar Anna Lidman (sammankallande) och Bengt Zakrisson. Om du vill hjälpa till, skicka ett
mail till info@trouville.se.

Utskick
Anmäl alltid ändrad e-postadress till info@troville.se så nås du av utskick från Trouvilleföreningen.
Se även hemsidan https://www.trouville.se för diverse information.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig höst och hoppas på stor uppslutning den 23:e oktober!

