Trouvilleföreningens nyhetsbrev nr 2 2021
Påsken är snart här, och veckan efter äger vårens städdag rum.

Städdag lördagen den 10 april
Vi kommer även i år att genomföra städdagen på att Corona-säkert sätt. Eftersom man inte får
samlas mer än 8 personer så är det följande som gäller.






Fundera redan före städdagen på vilken uppgift du vill hjälpa till med.
Passera tvättstugan någon gång mellan 10:30 och 11:00 och checka ut din uppgift hos
intendent Bengt. Alternativt skicka ett mail till bengtzakrisson@gmail.com.
Tag med lämpliga redskap och arbetshandskar.
Arbeta enskilt eller i mindre grupper, med respekt för 2-metersregeln, fram till klockan 15:00.
Ingen återsamling sker efteråt, korven får vi grilla hemma.

Arbetsuppgifter





Röjning av ris, sly och grenar på föreningens mark
o fokus på området mellan tvättstugan och soprummet, dessutom
o utmed alla vägar och stigar
o vid bryggorna
o vid båtstranden.
Boj-iläggning vid bryggorna. Här behövs 8-10 personer. Anmälan kan även skickas till Per &
Per, hamnkapten@trouville.se.
Vedklyvning vid tvättstugan. Vedklyv finns.

Uppsamling av ris
Vi kommer att ha fyrhjulingar- och traktor som cirkulera och hämtar upp ris.
Det kommer att finnas två uppsamlingsplatserna för ris: Alexanderudden och på stranden till höger
om trouvillebryggorna, från land sett.
De bägge rishögarna kommer att eldas upp så snart vinden tillåter.

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 att eldas upp. Planerad
eldningsdag är 1 maj, om väder och vind tillåter. Värmdö kommun tillåter enbart eldning under
veckorna 16-18.

Vägskyltar
Styrelsen har fått in ett förslag om att återinföra de gamla vägskyltarna, och tycker att detta var en
utmärkt idé. Arbetet kommer att påbörjas med en inventering av de skyltar som finns kvar, mer
restaurering av dessa, samt nytillverkning av skyltar som har försvunnit.

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.
Bastuns vänner är nu uppe i 34 medlemmar (tomter)! 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 0708479380.

Glad påsk
Med detta vill styrelsen passa på att önska alla en riktigt Glad Påsk!
Varma hälsningar
Styrelsen

