Sommarbrev Tranholmen 2018
Med detta brev vill vi önska alla en skön sommar och samtidigt berätta lite om
vad som hänt och är på gång sedan senaste stämman.

Grovsopbåt

Grovsopbåten blev en succé förra året och en väl utnyttjad resurs. På försök ska
den nu komma en gång om året och nästa tillfällen blir den 16 juni! Passa på att
tömma förråden från det du inte fått sålt på Närköpet Tranholmen.
Återvinningsbåten lägger till vid Grottviken och tänk på att inget kan placeras
där innan lördagen och inget får lämnas kvar på stranden.
Vi vill samtidigt påminna alla om att inte ställa ut hushållssopor utanför dörren.
På natten lever djuren rövare och gottar sig på innehållet och det blir oftast på
någon annans tomt. Det har också rapporterats in om råttor på ön vilket gör det
ännu hela ännu viktigare.

Buskar och gräs utanför tomten

Nu växer det så det knakar och det fraktas material och cyklas mer än någonsin.
Vi påminner om att stigarna behöver hållas framkomliga och med god sikt,
särskilt vid tomthörnen. Du som fastighetsägare är skyldig att hålla utrymmet
mellan tomtgräns och stig fri från hindrande vegetation. (Undantag för träd som
föreningen tar ned om de påverkar framkomligheten.)

Landningsplatser Helikopter
Räddningshelikoptern har besökt ön under ett flertal gånger denna vår. Var vänlig
se till att inga lösa föremål finns på de utsedda platserna för helikoptern att landa.
Såsom cyklar, kärror o.dy. Helikopterns vindkraft när den landar är mycket stark
och kan få dessa lösa föremål att flyga iväg och göra skada. I detta brev skickar vi
med en karta över ön med helikopterplatserna utmärkta. Grottviken är inte
utmärkt men även den brukar användas som landningsplats.

Byggmaterial/skräp etc innanför tomtgräns
Fortsatt gäller för allas säkerhet, och trevlighet, att allt byggmaterial och alla
byggsopor skall förvaras innanför tomtgränsen. Vid tillfällig förvaring utanför
tomtgräns skall tillstånd sökas från styrelsen. Det är ditt ansvar som
fastighetsägare att se till att andra inblandade kan lasta in/ut material på tomten.
-montera tillfälligt ned staketet, gör en öppning i häcken etc.
Detsamma gäller övriga grovsopor som uppsågade båtar etc, behåll det på din
tomt. Tänk på säkerheten för miljön och öns barn.

Tennisbanan

Mycket arbete läggs ner för att få den i spelbart skick och blir lätt obrukbar om
den används till annat. Banan är öppen för alla som vill spela tennis. För mer
information kontakta facebookgruppen Tennis på Tranholmen.

Sjösäkerhet

På förekommen anledning uppmanar vi alla att hålla låg fart i sundet, inte
bara igenom utan även tvärs över. Vi uppmanar givetvis alla att gå
behörighetskurser för de fordon vi framför, särskilt våra ungdomar, men oavsett
ålder, plats och vana gäller god uppsikt och anpassad fart, runt hela ön. Just nu
finns både badande barn, distanssimmare, kanotister och drivande stockar i
vattnet.
I samma anda uppmanas alla att märka ut sina bojar med de numera eminenta
soldrivna lampor som finns. En boj kan orsaka stora personskador även i väldigt
låg fart. De båtar som ligger på svaj bör lysas upp, inte för att de måste utan för
att undvika olyckor.

Badande barn
Varje år drunknar runt 10 barn i Sverige. Med vår närhet och kärlek till havet är
vi i riskzonen, trots vår vana vid vatten. Ett barn drunknar tyst. Hjälps gärna åt
men dela inte ansvaret.

Jollebryggan/ strandängen Edsholmen
Längst ut på Edsholmen har det byggts en jollebrygga men en hel del arbete krävs
fortfarande för att få den i det skick som önskas. För alla som gillar vind/
vattenport eller bara ta en dopp fungerar den redan. Frivilliga sökes för att bygga
ett vindskydd med eldplats i kvällssolen.

Eldningsplatserna
Enligt gemensamt beslut skall eldningsplatserna lämnas tomma fram till två
veckor innan städdagen, det gäller även om någon annan säger annat.
I övrigt gäller lagen, inget miljöfarligt får eldas (inkluderat målat/impregnerat
virke) utan skall lämnas på Återvinningscentral/Grovsopbåten.
Platsen där det brukar eldas i Grottviken används gärna av ambulanshelikoptern,
om det är närmast, därför är regeln än mer viktig där.

Stigar, bryggor och logen

Vi har inlett ett projekt att renovera våra stigar som har slitits ned ordentligt
under många år. Dränering och nytt grus kommer att läggas ut över hela öns
stigar. Det är ett ganska omfattande arbete som vi behöver ta i flera etapper. Vi
kommer att påbörja renoveringen av stigarna efter sommaren.
Bryggorna inspekteras, inventeras och utvecklas. Båtplatsbehovet ökar och vi ser
över möjligheterna till fler gemensamma bryggor.
Logen är numera ett eget städområde men intresserade och kunniga efterfrågas
för en mer långsiktig upprustning av vår, nu ytterst begränsade och slitna,
samlingslokal. Under året kommer bland annat kök och tak rustas.

Midsommar
Missa inte årets midsommarfirande på Midsommarängen, eminent ordnat av
frivilliga som vanligt. Barndisco och vuxendito på logen och färjor till Ropsten på
kvällen följer, lyxigt nog. Det kommer gå tre turer under kvällen: 22.30, 23.30 och
00.30. 100 kr per person, stora som små. Köp din biljett på midsommarängen
eller på Logen på midsommarafton.

Tranholmen Kom-i-håg
Med detta brev skickar vi med en Tranholmen Kom-i-håg-lapp att sätta upp på
kylskåpet!
För aktuell information under året gå in på tranholmen.com. Där står också bra
information till dig som är nyinflyttad. Glöm inte meddela oss aktuell adress och
mailadress, det gör du bäst på hemsidan under fliken Nyinflyttad.

Tack för den här våren och trevlig sommar önskar styrelsen.
Anna, Christian, Sophia, Anders, Daniel, Frida, Jonas, Danne

