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Arbetsdag i Tivedstorp
Söndagen den 15 maj
kl. 9.00 börjar vi
Vi hoppas då att många kommer till Tivedstorp
och deltar i arbetet med att göra anläggningen
vårfräsch! Varslet är kort men vi hoppas att
många kan komma ändå.
Det här behöver göras nu!
- Fixa staketen runt hästhagarna Tivedstorp är ju en av rastplatserna för
Riderleder i Tiveden.
- Röja sly - av varierande storlek

Tivedstorp
Sommaren är redan här fastän det bara är
april månad. Vintern har satt sina spår både
här och där i Tivedstorp. Det har varit problem med vattnet, men nu är det mesta fixat.
Nu tar vi nya tag för att möta våra gäster i
Tivedstorp.
Kaffestugan och vandrahemmet drivs i år av
Jukka och Marja Emanuelsson. Med stor
entusiasm så tillträdde de i februari. De har
vårstädat både inne och ute. I blomlådorna
står penséerna - och gästerna har redan börjat strömma in.
Boende bokas som tidigare år via Svenska
Turistföreningen (STF). Tivedstorp är ju
sedan ett par år tillbaka ett STF-vandrarhem.
TUVA kommer att på olika vis samarbeta
med Jukka och Marja.

TUVA
kommer att sköta hagar och se om husen i
Tivedstorp. Som varje fastighetsägare vet så
finns det alltid något som ska göras. I
Tivedstorp finns det ju ett 20-tal hus - så det
finns mycket att göra. Fönster som ska renoveras. Väggar som behöver röd färg.
Tegelpannor som ska bytas ut.
I nästa infoblad får du veta mer!

- Rödfärga - färg finns - ta gärna med
pensel
Arbetsledare är Gunnar, Roger och Peter

Ta med de redskap du
behöver för din insats!
t.ex. röjsåg, busksax, sekatör, målarpensel,
spett, skruvdragare

Något att äta
finns att köpa i Kaffestugan. Det finns både
smörgåsar och finska prioger.
Det är alltid roligare att jobba
tillsammans! Tiden går fort och allt är
möjligt! Ta gärna med dig vänner och
bekanta. Lyssna till fågelsången och
njut av försommarens skira grönska.

Du har just läst det första nyhets/informationsbladet
från styrelsen i TUVA.
Det kommer att bli fler nyhetsbrev.. Det finns mycket
att berätta om vad som händer i Tivedstorp.
Hör gärna av dig
tfn 0583-62025, epost anikar@telia.com
Med vårliga hälsningar Anita Karlsson

