Kära medlemmar,

Myrbodarna 2022-03-07

Åren som passerat har präglats av pandemin och förändrat våra liv. Känslan att vi förhoppningsvis nu kan lämna
det bakom oss och se fram emot en fin vår, solig sommar, vacker höst och gnistrande vinter. Ja, det är i alla fall
så jag vill tänka. Dock har en mörk skugga lagts över hela Europa och främst Ukraina. Ord finns inte att beskriva
det makabra, fruktansvärda som vi nu dagligen får ta del av. Jag hoppas av hela mitt hjärta att det finns en väg ut
och att vi återigen kan leva i fred. Vi måste alla stå enade mot det skoningslösa som aldrig får vinna – aldrig!
Summering av 2021

Trots att pandemin har gjort att vi fått ställa in många evenemang och att uthyrningen av dansbanan och
Skumucken blev betydligt mindre än planerat. Så har vi tack vare fantastiska ideella krafter i föreningen fått in
intäkter via Tomterundan, Träning med Linda! Pizzakvällar (vilken makalös respons), försäljning av tunnbröd vid
flertalet tillfällen och Julmarknaden som vi faktiskt kunde anordna precis som vanligt. Julmarknaden blev
dessutom den bästa genom tiderna. Helt fantastiskt roligt! Allt detta är möjligt tack vare våra medlemmar som
nu är cirka 200 hushåll. Fler vill vi bli. Så tipsa gärna om du känner någon som inte är medlem. Våra medlemmar
är grunden till att Föreningen Tomtarna finns.
Det nya servicehuset har nu haft sin första sommar i full drift. Tror inte det varit så mycket husbilar, husvagnar
och alla andra möjliga fordon någonsin på parkeringen. Responsen från turisterna har enbart varit positiva och
intäkterna över förväntan. Dock har vi också en högre utgiftspost än tidigare. Städningen som sköts av frivilliga i
föreningen har fungerat utmärkt, stort tack! Vi hoppas och tror att den här sommaren blir ännu bättre.
2022

Året har redan börjat och första evenemanget blev en favorit i repris - Pizzakväll, eller två för att vara exakt. Så
kul att så många ville köpa vedugnsbakad pizza från byns egen bagarstuga. Tack alla som bidrar till föreningen!
Nu laddar vi för fler härliga evenemang och personligen ser jag verkligen fram emot SILL-LUNCHEN!
Mer om våra evenemang under 2022 finns på www.tomtarna.nu och Facebooksidan ”Föreningen Tomtarna”.
Många bröllop och sammankomster anordnas i föreningens lokaler i sommar. Underbart tycker jag! Du vet väl
om att du som medlem får ett subventionerat pris om du vill hyra hela eller delar av anläggningen? Det gäller
även hyra av Bagarstugan! Läs mer om uthyrning på www.tomtarna.nu

Medlemsavgiften 2022
Avgiften är 350 kr/hushåll (300 kr för ensamhushåll)
SWISH: 123 538 32 78 PlusGiro: 84 93 29-8
Märk: Medlemsavgift 2022, namn, e-post, familj/ ensamhushåll
Att du väljer att vara medlem betyder att föreningen kan fortsätta utvecklas och leva vidare i många år framöver.
Tack!

Bästa hälsningar,
Fredrik Hägglund
Ordförande Föreningen Tomtarna

