Januari 2016

Till alla medlemmar i Föreningen Tomtarna
Först av allt vill vi tacka alla för det gångna året och önska en god fortsättning på 2016. År
2015 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter, bl a
-Fettisdagsträff, Ärtsoppa, Tomterunda, Sillunch, Allsång, Byarevyn, Vinprovning och sist
men inte minst Julmarknaden
De flesta aktiviteter arrangerade av vår fantastiska festkommitté och några ytterligare
frivilliga personer
Detta år kommer alla dessa aktiviteter även att finnas på Agendan med start den 9 februari
kl 19 i Skumucken med en Fettisdagsträff. Då kommer vi även att prata lite om Skatans
historia. Dessutom har vi preliminärt planerat en danskväll med inhyrd orkester till
sommaren. Missa inte det!
Mer om våra aktiviteter kan du läsa om på vår Hemsida – www.tomtarna.nu.

Bagarstugan
Bagarstugan är den enskilt största investeringen under 2015. Den har kunnat uppföras tack
vare frivilliga insatser inom främst fastighetskommittén och genom bidrag både i form av
pengar och andra gåvor. Dessa frivilliga insatser och gåvor har möjliggjort finansiering av
bygget in om ramen för löpande intäkter och kostnader - med hjälp av en mindre överföring
från föreningens sparkonto.
Bakningen är igång och under julmarknaden kunde vi sälja nybakat tunnbröd. Allt bröd gick
åt som ”smör i solsken”. Dock krävs lite justeringar för att dra ut röken bättre, innan vi kan
börja hyra ut Bagarstugan.

Tack för att du stödjer vår verksamhet
Antalet medlemmar uppgick per årsskiftet till 190 st. Ditt bidrag är viktigt för att vi ska kunna
förvalta och underhålla Skatans dansbana, uteserveringen, föreningslokalen Skumucken och
nu även Bagarstugan. Medlemsavgiften 300 kr gäller för hela familjen och betalas in på
PlusGirokonto 84 93 29-8. Vi bifogar ett inbetalningskort som du även kan använda som
underlag om du gör en internetbetalning. Glöm inte att ange ditt namn och adress.
Du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter och du får som medlem även ett
subventionerat pris när du hyr vår anläggning. Vi tar gärna emot nya medlemmar, så känner
du någon som är intresserad - gäller medlemsavgiften som nyanmälan.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

