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Höststäddagen 

 

  
Ett stort tack till alla som kom och hjälpte till på städdagen! Det var stor uppslutning, och vädret 

visade sig från sin bästa sida. 

Tillsammans fick vi mycket gjort! Bland annat röjdes platsen bakom tvättstugan, se nedan. 

Dagen avslutades med korvgrillning i glada grannars lag. 

Tvättstugan 
Platsen bakom tvättstugan är nu schaktad. Över den platsen ska ett trädäck byggas, och därefter 

kommer att skärmtak som täcker en del av däcket att byggas. Syftet är att kunna förvara träkubbar 

torrt, och att ha en bra plats för klyvning av dessa. 

Cykelskjulen i byn 
Förra verksamhetsåret utökades kapaciteten i cykelskjulen i byn med 50% genom att anskaffa ett 

tredje skjul. Trots detta är fyllnadsgraden idag nära 100%.  

Det innebär att kärror inte kan förvaras under tak utan skall placeras på mark mellan stängsel vid 

grinden och första skjulet. 

Det innebär också att cyklar som finns där skall vara cyklar som aktivt används. Cyklar som inte 

används skall förvaras på egen fastighet. 



 

Skyltar 
Vägskyltarna är på väg och kommer levereras tillsammans med sina betongfundament inom de 

närmaste veckorna.  

Lampor 
Ett antal solcellsdrivna lampor har satts upp mellan bastun och badstegen, så att det blir lättare att 

hitta i mörkret. 

Förbättrad sophantering 
Projektet ”Sophantering – förbättrad sophantering och utbyggda möjlighet till återvinning på 

Sandhamn” har startats. Projektansvarig är Per Rutegård, med Rutger af Sandeberg och Stefan 

Petersson (Eknö hemman) som projektmedarbetare. 

Projektets syfte & uppdrag: Förbättra sophanteringen och möjligheten till återvinning för 

fastboende, sommarboende och besökare på Sandhamn. Detta innefattar en ökad frekvens på 

tömning av kärl, tydligare och mer tillgängliga platser för avlämning och sortering. Vidare behövs en 

bättre hantering av trädgårdsavfall. 

Utskick 
Anmäl alltid ändrad e-postadress till info@troville.se så nås du av utskick från Trouvilleföreningen. 

Se även hemsidan trouville.se för diverse information. 

mailto:info@troville.se


 

 

Med en vacker solnedgång önskar styrelsen alla en fortsatt fin höst! 

 


