Är du medlem i
Föreningen Tomtarna?
Inte? Då vill vi berätta vad Tomtarna är för slags förening och varför vi tycker att du ska
bli medlem.
Föreningen Tomtarna är en ideell förening som bildades 1945 för alla som bor eller har
anknytning till Skatan och närliggande byar, både permanenta- och sommarhushåll. Vi har en
styrelse som träffas regelbundet & lägger de grundläggande riktlinjerna för föreningsarbetet.
Utöver det så har vi en fest- och en fastighetskommitté som jobbar med alla olika sysslor i
föreningen under året.
Tomtarna äger & förvaltar dansbanan, bagarstugan och föreningslokalen ”Skumucken” som ligger
efter Kustvägen, ett stenkast från Skatans by. Utöver att lokalerna används för
föreningsarbete och våra olika evenemang, hyr vi även ut lokalerna till allt från mindre
sammankomster till fester, dop, bröllop etc. Du kan också hyra vår fina bagarstuga för
brödbakning eller varför inte samla dina vänner där alla får göra sin egen pizza och sedan
grädda den i vår vedeldade ugn, mysigt & trevligt! Som medlem hyr du våra lokaler till
rabatterade priser!
Årligen så arrangerar Tomtarna en rad olika evenemang för medlemmarna. T ex Sillunch på
Nationaldagen, Dans på dansbanan i juli, Allsång, se hela vår evenemangskalender nedan.
Som medlem väljer du själv om du aktivt vill vara med och arbeta för Tomtarna eller bara
stödja oss med ditt medlemskap och delta i våra olika evenemang. Möjligheterna är många i
Föreningen Tomtarna.
Föreningen är en sammankopplande länk mellan byarna och dess invånare.
Tillsammans kan vi värna om våra byars historia, miljö och framtid. Bli medlem du också!
Bästa hälsningar,
Barbro Åsander
Ordförande Föreningen Tomtarna
Evenemang 2018:
12 maj – Årsmöte
6 juni – Sillunch
22 juni – Midsommarfirande i Skatans by
14 juli – Dans på dansbanan
9 augusti – Allsång på dansbanan
20 oktober – Oktoberfest
8 december – Julmarknad
Gå gärna in på vår hemsida för mer information.
www.tomtarna.nu
Gilla oss på Facebook och få löpande information om våra evenemang!
www.facebook.com/tomtarna

För att bli medlem betalar du endast 300 per år/hushåll till …
Plus Giro 84 93 29-8
Swish 123 538 32 78
Ange: Medlemsavgift 2018, namn och adress

