
 

Hej alla på Toftaholmar! 

Här kommer kallelsen till årets första arbetsdag, lördag den 28 maj 2016. Plan för dagen 

bifogas. Svara på detta mail till mig om du kan delta eller inte, namn, tomtbeteckning, antal 

personer från fastigheten som deltar, vilken arbetsuppgift du kan tänka dig att åta dig . Det 

underlättar för vår planering. Vilka verktyg som behövs för respektive uppgift framgår av 

planeringen. Prioritet denna gång har arbeten vid Alholmstorg inför midsommarfirandet samt 

i Lissbovik, men om fler uppgifter hinns med är det förstås bra. 

 

Arbetsdagen startar 09.00, samling antingen vid Alholmstorg eller på Ångbåtsbryggan. 

Avprickning av närvaro sker på båda platserna.  

 

Arbetsdagen avslutas med korvgrillning hos Licelott och Lars Andrén på Alholmen från 

15.00. Följ stigen vid skylten "Andrén" vid Alholmstorg så kommer du rätt.  

 

Har ni idéer till kommande arbetsdagar tar vi i mark- och skogsgruppen  gärna emot dem. 

Medlemmar i gruppen är: Lars Andrén, Henrik Künneke, Lena Graf och Catherine Kellström. 

 

Vi uppmanar alla att iaktta stor försiktighet under arbetsdagen då en del uppgifter, som t ex 

trädfällning, utgör en risk. Eldning kan endast ske om det är tillräckligt blött i marken och inte 

blåser. Just nu är det alldeles för torrt, så risken för brand är stor.  

 

Varmt välkomna! 

Catherine Kellström 

Tofta 2:18 (Alholmen) 

Sammankallande för mark- och skogsgruppen 

PS. Kommande arbetsdagar är  10 september och 8 oktober.  
 

 

Hej! 

På arbetsdagen var det ca 27 personer från 23 fastigheter som arbetade med olika uppgifter på 

Granholmen, Alholmen och i Lissbovik. 

  

På Granholmen sågades träd och röjdes sly som las i rejäla eldningshögar inför eldning i höst. 

En jättestor brandskadad björk noterades vid eldningsplatsen nära båtupptagningsplatsen vid 

Hölasset. Den behöver tas ned därför att den kommer att krossa båtarna som ligger uppdragna 

på land. Eftersom det ligger båtar där nu kunde den tyvärr inte tas ner på arbetsdagen, utan det 

får göras i höst. Ni som vet med er att ni har båt liggande där bör lägga i eller flytta era båtar 

så att de inte blir krossade av den stora björken.  

  

Vidare lyckades man efter tungt och lite komplicerat arbete få ordning på Granholmsbryggan 

med den trasiga bommen i vattnet. Bommen fick kasseras och istället fick en inre bom flyttas 

ut. 

  

I Lissbovik togs mindre träd och sly ner i hamnområdet bredvid föreningsstugan och detta 

tillsammans med gammalt sly drogs ner till eldningsplatsen vid vattnet för eldning i höst. 

Iläggningsrampen städades från vass och grus och även föreningsstugan städades. Här finns 

arbete kvar att göra i höst då yttertaket och golvet behöver repareras, innertaket  och väggar 

behöver målas m.m för att få stugan i fräschare skick. 

  



På Alholmen röjdes sly runt Alholmstorg och allt flisades upp. Fliset återanvändes på stigen 

där det är sankt där tyvärr ett nytt vildsvin har bökat. Gräset slogs på och runt Alholmstorg 

och midsommarstången flyttades från Granholmen. Vid allmänna bryggan på alholmen 

plockade man bort grenar efter en fälld björk och städade upp kring bryggan. Dessutom 

klipptes gräset på stigen med hjälp av åkgräsklippare. 

 

Arbetsdagen avslutades med trevlig korvgrillning i solen hos familjen Andrén med stor stor 

uppslutning. 

  

Tack alla som var med och arbetade på arbetsdagen! 

  

Vi hoppas på ännu större uppslutning till nästa arbetsdag i september, då det var flera 

uppgifter som inte hanns med denna gång.  

  

/Mark- och skogsgruppen 

genom 

Catherine Kellström 

  

  
 


