BLI MEDLEM DU OCKSÅ……vi ser gärna fler i vår verksamhet!
Föreningen TOMTARNA består idag av ca 190st familjer som är medlemmar. Förutom att vara registrerade medlemmar så är många också engagerade i att hjälpa till
på olika sätt kring verksamheten. En del har förtroendeuppdrag i styrelsen, andra är
mer praktiskt involverade vid exempelvis olika renoverings- och underhållsarbeten.
Det utförs även uppgifter inom ekonomi, administration och informationsspridning
(både via web och mer traditionella utskick).
Vid deltagande i att hjälpa till i föreningen är det du som bestämmer hur mycket tid
du vill lägga ner och hur stor din arbetsinsats ska vara. Det ska vara roligt och
inspirerande att engagera sig i TOMTARNA och det finns behov av både stora och
små insatser i föreningen.
Att vara medlem i vår förening kostar 300kr totalt för alla medlemmar i familjen. Det
är alltså bara en avgift för hela familjen. En betydande del av medlemsavgiften går till
drift och löpande underhåll av vår anläggning och en del till olika festliga aktiviteter.
Vi har under de senaste åren gjort stora reparationer och förbättringar av bland
annat vår dansbana, byggt ny WC i festlokalen och dessutom anslutit oss till det
kommunala avloppsnätet. Det finns även numera en toalett i anslutning till vår
anläggning för resande efter Kustvägen. Detta är exempel på några av de mer
betydande förbättringar som gjorts för att säkerställa många års framtida nyttjande
för föreningens medlemmar.
Som medlem har du även möjlighet att hyra vår fullt utrustade festlokal, den som vi
stolt kallar ”Skumucken”. Det finns även möjlighet att hyra en dansbana och
uteservering beroende på vilket ditt behov är. Vid betald medlemsavgift blir du även
inbjuden att delta i fester och ges möjlighet till aktiviteter såsom vävning, målning,
yoga och olika studiecirklar. Föreningen TOMTARNA ordnar dessutom en
uppskattad sillunch på nationaldagen för ca 120 personer. Andra aktiviteter är
midsommarfirande inne i byn som är barnens höjdpunkt samt en mycket populär
julmarknad i mitten av december.
Känner du att detta är något du vill vara med att stödja, aktivt eller passivt, sätter du

in 300kr på vårt plusgirokonto 849329-8 och märker din inbetalning med ditt
namn och adress. Betalningen avser medlemsavgift för 2014. Ditt bidrag gör det
möjligt för oss att bedriva en verksamhet som betyder mycket för bygden. Ytterligare
information om TOMTARNA hittar du på www.tomtarna.nu. Du kan även ta kontakt
med någon av oss i styrelsen för att få mer information.
Vi hoppas att du vill bli medlem i vår ideella förening TOMTARNA där vi arbetar för en
aktiv och rolig samvaro!
Välkommen!
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