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Tofta Holmars Samfällighetsförening 
 

Hamnbyggnadsprojektet i Lissbovik 
Färdigställandet av en ny hamnanläggning fortlöper enligt plan. 
 
Nedfarten från parkeringen har åtgärdats där träd tagits bort och vägen breddats. 
Schaktningsarbeten har gjorts vid lastbryggan och båtupptagningsramp för att bereda mer plats för 
av- och pålastning. Båtupptagningsramp är på plats. 
Strandpartiet mot söder (sett från där de impregnerade stolparna låg) är rensad från träd, stubbar 
och stenar och kommer att lämpa sig för uppdragning av mindre båtar på land. 
Den gamla lastbryggan är renoverad med däck av impregnerat virke. 
 
Förflyttning av massor i hamnen är utförd och samtliga båtplatser kommer att ha ett djup på 1,50 
meter räknat på medelvattenstånd. Pontonerna är utlagda och förankrade. Vågbrytare är på plats. 
Pålningsarbete för bryggor mellan land och de yttre pontonerna är utfört. Här kvarstår visst arbete 
med att lägga bryggdäck av impregnerat virke. 
 
Projektet har så här långt inte stött på några obehagliga överraskningar. Överlag fortlöper allt väl 
enligt plan. 
 
 
Ny Ångbåtsbrygga 
Den gamla bryggan är riven och bortforslad. Ny pontonbrygga är på plats. Visst arbete kvarstår med 
bl a landangöring. Den nya bryggan kommer att ha plats för ett 20-tal båtar. 
 
Allmänna bryggan på Alholmen 
Upphandling för att ersätta den gamla bryggan är gjord. Arbete kommer att utföras av Pampas 
Marina och den nya bryggan kommer att vara helt färdigställd våren 2015. 
 
Döda almar 
Arbetet med att fälla döda almar på Alholmen fortsätter för tredje året i rad. Under november 
månad har cirka 40 almar fällts. Detta innebär att en del arbete med att dra ihop grenar och kvistar 
återstår, vilket kan planeras in till kommande arbetsdagar 2015. 
Sammantaget har nu cirka 100 almar tagits ned. 
Styrelsen tackar Fredrik Hedly och Oddvar Erikssen för en strong insats. 
 
Rådjursjakt 
Inga rådjur har fällts på Tofta under hösten. Ett rådjur sågs simma bort från Tofta i under jakten. 
Antalet rådjur har visat sig vara avsevärt mindre än föregående år.  
 
Hemsidan 
Arbetet med ny hemsida har tyvärr dragit ut på tiden. Ny hemsida beräknas vara drift under januari 
2015. Information om inloggning, etc kommer att skickas ut i inför uppstartandet. 

 

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

Kaij Lundgren/ordförande 


