Till alla medlemmar
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Året vi lämnat har varit innehållsrikt och vi ser nu fram emot ett år då det kommer att hända
många saker. Det kan vi genomföra tack vare våra drygt 200 familjer som är medlemmar och
som bidrar till att vi kan hålla föreningen Tomtarna levande. Under 2018 fick också Tomtarna
ett EU-bidrag, där Skatans historia ska digitaliseras och tillgängliggöras för att stimulera
besöksnäringen i området. Mer om projektet kan du läsa om på vår Hemsida.

Festkommitté
Under 2018 hände massor med saker i föreningen. Festkommittén anordnade många
aktiviteter, bl a Tomterundan, den traditionella Sill-lunchen, Allsång, Oktoberfesten och
Julmarknaden, som trots dåligt väder lockade många besökare! I 2019 års program återfinns
flera av våra populära aktiviteter från 2018, men även nya aktiviteter. Mer om våra
evenemang kan du läsa om på www.tomtarna.nu eller Facebooksidan ”Föreningen
Tomtarna”.

Fastighetskommitté
Men det är inte bara nöjen, utan det krävs en hel del underhåll och skötsel av anläggningen.
Vår Fastighetskommitté och Utemiljögrupp gör ett fantastiskt arbete med många frivilliga
arbetstimmar. Under 2018 har det gjorts vissa förbättringsarbeten samt utbyte av taket på
Utomhusverandan. Du vet väl om att du som medlem får ett subventionerat pris om du vill
hyra anläggningen eller delar av den. 2018 jmf 2017 ökade uthyrningen med ca 35%.

Föreningen Tomtarna
Föreningen Tomtarna har till uppgift att verka för Skatan i samverkan med närliggande byar!
Vi hoppas naturligtvis att du även fortsätter att vara medlem under 2019. Din medlemsavgift
betyder väldigt mycket!
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad - 300 kr - som du betalar med bifogat
inbetalningskort eller via internet till PlusGirokonto 84 93 29-8. Du kan även swisha den till
123 538 32 78. Märk inbetalningen ”Medlemsavgift 2019” och ange namn och adress. En
avgift gäller för hela familjen boende på samma adress!
Slutligen vill vi i Styrelsen tacka alla medlemmar och övriga som hjälpt till att förverkliga
planerade aktiviteter, projekt och skötsel av vår anläggning under 2018. Har du några frågor,
kan du när som helst kontakta oss i Styrelsen på vår Hemsida under rubriken Kontakt.

Med vänlig hälsning
Föreningen Tomtarna
Styrelsen

