
Rapport från arbetsdagen den 8 oktober 2016 

 

Hej! 

Här kommer en rapport från årets sista gemensamma arbetsdag på Tofta 

holmar. 

Det var 16 personer som deltog och 15 fastigheter representerade.  

Eftersom det var så torrt i marken och blåsigt kunde vi inte elda. Istället 

togs det ner några döda granar på Granholmen och kvistar och grenar från 

denna dag och förra kördes i flismaskinen och fliset lades på stigen.  

 

På Alholmen röjdes det sly på och runt Alholmstorget och kvistar och grenar 

släpades till eldningshögen för senare eldning. En del stenar togs bort ur 

marken för att skada Bosse Svenssons åkgräsklippare när han klipper gräset 

på Alholmstorget och stigen. Tack än en gång Bosse Svensson och Lennart 

Gagnfors för att ni utöver arbete på arbetsdagarna också ställer upp och 

klipper våra gemensamma gräsytor.  

 

Gungställningen på Alholmstorget har nu också gjort säkrare då den 

monterats fast på långa brädor i tryckt trä. Tänk på ni som har barn som 

använder gungställningen att först kontrollera att gungorna är hela. Alla 

barn på öarna är dock välkomna att använda gungorna. 

 

På båda Allmänna bryggorna på Granholmen och Alholmen monterades också 

reflexer så att de ska synas bättre när man åker båt i mörkret.  

 

Dagen avslutades som vanligt med korvgrillning och det var roligt att umgås 

med både nya och gamla grannar på öarna. 

 

Det finns nu en hel del kvar att elda och flisa på öarna, men det får vänta 

till våren om det görs innan det blivit för torrt igen. Det finns en idé om 

att ha en gemensam Valborgseld på Alholmstorget i vår, då det är en stor 

förberedd brasa där. 

 

Till nästa år kommer det inte vara jag som är sammankallande i mark- och 

skogsgruppen då jag lämnar styrelsen i samband med årsstämman. Om ni har 

idéer om vad som ska göras på öarna är ni dock välkomna att höra av er till 

mig eller någon annan i styrelsen då vi ska lägga upp en plan inför 

kommande års arbete.  Fundera också på vilka av er som kan tänka er att 

vara med i styrelsen till våren då vi behöver några nya krafter som tar 

över. 

 

Vänliga hälsningar 

Catherine Kellström 

 

 

 


