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Hej alla medlemmar och Tostaredsbor!
Tänkte att vi i Byalaget skulle informera om hur den
nya styrelsen ser ut efter årsmötet den 24 mars, se
baksidan. Olyckligtvis var tryckfelsnisse framme på
inbjudan till årsmötet, det ber vi hemskt mycket om
ursäkt för!!

Vårstädning
lördag 16 april kl 10.00
Då hjälps vi alla åt att städa runt Tennisbanan, Sockengården
och Ryggåsstugan.
Ta med röjsåg, motorsåg, sekatör, räfsor mm
Ta med fikakorg.
När vi är klara tänder vi grillen så ta med något att grilla.
En chans att diskutera vad ni vill ska ske i bygden det närmaste.

Välkomna!
Hembygdsföreningen, Sockengårdsföreningen och
Tostareds Byalag

En sak som kom upp på mötet är att midsommarfirandet
vid Ryggåsstugan ligger risigt till. Tyvärr är det så att
det är ett fåtal människor som ställer upp och hjälper till
med allt som hör denna dag till. Tror att alla som har
besökt detta fina arrangemang vill att den ska fortsätta
existera. Därför ber vi i Byalaget om hjälp och respons
för att vi ska kunna fira Midsommar i fortsättningen.
Annars ser vi ingen annan utväg än att lägga ner denna
unika och Tostaredianska tradition!!
Hör av er till någon i styrelsen om ni kan bidraga med
något för att rädda vårt populära arrangemang.
Byalaget vill även passa på att påminna om att alla vi
som bor i Tostared är medlemmar i Byalaget! Är det
något som ni vill att vi ska arrangera eller förslag, vill vi
mer än gärna att ni hör av er till oss. För att Byalaget
ska gå framåt behöver vi få in tips och idéer på vad ni
vill ska hända här!

Gympan är slut för säsongen men har fått ett riktigt
uppsving denna säsongen, vilket vi tycker är toppen.
Det har diskuterats om att vi kanske skulle kunna utöka
gympan till 2 ggr/vecka. Men det är upp till er hur det
blir nästa säsong. Då är alla varmt välkomna, även de
som inte varit närvarande än. Gammal som ung spelar
ingen roll.

Förslag från styrelsen på aktiviteter är tex. växtloppis,
buggkurs, datakurs för nybörjare, fotokurs och bjuda in
intressanta människor till föreläsning är några av våra
förslag. Julmarknad och loppis för att få in bidrag till
sockengårdens utbyggnad.
Vi jobbar med tanke på den vardagslivskartläggning
som vi skickat in till kommun, på att få till en allmän
badplats här i Tostared. Ni kan hitta
vardagslivskartläggningen på byalagets hemsida inom
kort.

Nästa tid för grovsopor har i Tostared är den 30 maj
kl.16:30-19:30 på kyrkans parkering. Vill bara säga att
förra gången var det många som kom och lämnade
sopor. Bra jobbat!!

Glöm inte Bokbussen!
Jämna veckor
Stommen
Kulla förskolan
Hvatared
Sandryd

15.35-15.45
15.50-16.10
16.15-16.40
16.50-17.00

Om ni vill komma i kontakt med någon i styrelsen så
kommer här lite info.
Ordförande: Carina Johnsson
Sekreterare: Ingegerd Molin
Kassör: Lennart Walldén
Ordinarie Ledamöter:
Katalin Baranji- Nilsson
Maria Drmecic
Ersättare:
Ulf Fagerberg
Martin Jonasson

623 35
620 54
621 97
623 49
621 06
623 47
620 70

eller på tostaredsbyalag@hotmail.com

www.tostared.se

