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Viktig information angående
vårt sommarvatten
Kartan är hämtad på www.sgu.se

Efter 6 veckors drift kan jag konstatera att
vattenförbrukningen så här långt har slagit alla rekord.
Om trenden fortsätter kommer vi att ha vattenbrist mycket
tidigt i sommar. Redan nu är grundvattennivåerna i vårt
område under den normala (se karta), vilket kommer att
försvåra läget ytterligare.
Efterlevnad av våra gemensamma bestämmelser är
nödvändig. Se ”Välkommen till Tofsö”, sid 3. Enligt vid
fastighetsbildningen upprättat köpekontrakt har varje
fastighetsägare rätt att förbruka max. 300 l vatten per dygn. Detta
förutsätter dock att tillgången på gundvatten på våren är mycket
god!!

Det är inte tillåtet att under torra sommarmånader
använda vårt gemensamma vatten till biltvätt eller
gräsmattebevattning

Du som har egen brunn (för närvarande ca: 100
fastigheter), använd den!
Övriga fastigheter är utan eget vatten och därför helt beroende av vårt gemensamma.
Visa solidaritet och ansvar inför detta faktum!
Mer information finns på vår hemsida www.tofso.nu
Tord Löfgren
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Nu är det dax igen. Maj, början av juni och i september är den tid tå man kan
förvänta sig ovälkomna besök i båthamnen. För ett tag sedan försvann bensin och
bensindunkar och nu (natten till 25/5) stals tre båtmotorer av mindre storlek, samtliga båtar förtöjda vid norra landbryggan. Om tjuvarna kommit landvägen eller sjövägen har vi ingen uppfattning om.
Nu gäller en viss vaksamhet. Ser eller hör man något konstigt så kontakta omgående polisen. Det kan röra sig om rörelser i hamnen eller bilar som far inom området och som man inte känner igen. Låt polisen avgöra om given information har
betydelse eller ej. Den vägen brukar det komma in fler pusselbitar som så småningom
kan ge resultat.
Tord L lade för en tid sedan ut bilden med krokodilen på vår hemsida
(www.tofso.nu) med den underförstådda frågan om det kan vara en lösning!? Då
var det en syftning på den första incidenten då bensin och bensindunkar stals ur
båtar. Frågan är bara om krokodiler kan skilja mellan båtägare och tjuvar?
Se över fastsättnigen av motorer. Tillräckligt kraftiga kedjor eller lås? Kolla
att försäkringen gäller! Har du frågor så kontakta hamnkapten Bertil J (Tofsö
400 01 eller 08-20 29 59).
Bertil Jonson
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