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God Jul
och
Gott Nytt År
Pulkaåkning i Gallongen
Söndag 26 december kl 13.00
Ta med pulkan eller valfria åkdon, något att grilla
och några vedträn.
Vem åker längst, snabbast och snyggast???
Alla hjärtligt välkomna!
(den som vågar)
Om vädret inte verkar vara med oss
kolla hemsidan för mer information.

Nyheter och bulletiner
Från Kulla rapporteras julstämningen
stå på topp.
”Den där Jonasson har tydligen rabatt
på el. Lampor verkar ju dessutom
finnas obegränsat av…”
Nja, så bra är det ju inte men det ska
ju till viss del synas vad man jobbar
med!
Julen är ju en härlig tid, det tror jag
alla håller med om. God mat i mängder
och drycker av alla de slag. Folk är lite
vänligare än vanligt och en del till och
med stannar och frågar hur det gick
när de ”prejat” ner en i Kullavägens
dike. ;-) Tur att hjälpsamma grannar
finns!!
Kan inte låta bli att skänka en liten
tanke på sommarens mördarsniglar och
låt oss alla hoppas på att naturen snart

har återställt balansen mellan
människa / snigel.
Snö har vi fått i hyfsade mängder
även i år och nu tycker jag nog att
det räcker.
Å andra sidan är det ju rejäla
årstider som är tjusningen med att
bo där vi bor. Tänk att ha det som
tex engelsmännen, med blidväder året
runt. Eller 30 grader varmt jämt…
Nä, rejäla växlingar är nog att
föredra!

Hjärt- / Lung-

Grovavfall och miljöbil
på parkeringen
vid Tostared kyrka

räddning!

Det finns möjlighet att går en
utbildning i HLR, gratis.
Kontakta någon i styrelsen.

Funderar lite på att anordna visning i
Sockengården. Kom gärna med förslag
på vad som ska visas. Sport, film,
musik.
God jul alla Tostringar önskar Martin
m familj.

Från och med 1 januari 2009 kan
privatpersoner kostnadsfritt lämna
grovsopor till grovsopsturen eller på
Skene Skog. Till grovavfall räknas
sådant avfall som är för stort för den vita
påsen som läggs i sopkärlet. Grovavfallet
som lämnas ska vara sorterat i
brännbart, metall, deponirest, farligt
avfall och elavfall.
Max en släpkärra per grovsopstur och
abonnent. Asbest och tryckt virke ska
lämnas på Skene Skog.
Tider för våren se Markbladet eller
kommunens hemsida www.mark.se

Gympa
”Husmorsgymnastik” med touch av höftvickande dansrörelser.
Startar
tisdag 11 januari 19.00 i Sockengården.

Passa på att skaffa er en vältränad kropp för det facila priset av 50 pengar
per säsong. Tänk på ”Beach 2011”…

Fågelholksbygge
för barn

söndag 13 februari kl 14-16
hos Carina och Reine Johnsson,
Linnekullevägen 14
Matrielet står byalaget för
men ta med hammare.
Välkomna!

Byalagets styrelse
Ulf Fagerberg
Ingegerd Molin
Lennart Walldén
Martin Jonasson
Carina Johnsson
Maria Drmecic
Anette Linnemyr
Katlin Baranji-Nilsson

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare

0320-623 47
0320-620 54
0320-621 97
0320-621 70
0320-623 35
0320-621 06
0320-623 75
0320-623 49

Byalaget vill passa på att hälsa alla
nya tostringar välkomna
och hoppas att ni kommer att trivas!
Varmt välkomna på våra aktiviteter.

Till sist…
Besök gärna vår hemsida! På www.tostared.se ska det kunna läsas om
vad som händer i vår fagra bygd. Vi vill jättegärna ha bidrag till text och
mycket bilder så att det hela tiden händer något på ”sajten”. Dela med er till
era läsare!
Tänk på att det är många utflyttade som
tycker det är kul att se och läsa om vad som händer o sker i hembygden.
Maila till:
tostaredsbyalag@hotmail.com

Vad händer i
Tostared

26 december 13.00
Pulkaåkning och grillning
i Gallongen

11 januari 19.00
Gympa i Sockengården

13 februari 14.00
Fågelholkbygge för barn

tostaredsbyalag@hotmail.com

www.tostared.se

