Årgång 6, februari 2010.

Nyheter och bulletiner

Årsmöte
Torsdag 18 mars kl 19.00
i Sockengården.
Vi bjuder på fika.
Alla tostaredsbor är hjärtligt välkomna!
Motioner och annat som ni vill att vi tar upp på årsmötet
kan ni maila till byalaget eller lägga i Ulf Fagerbergs brevlåda
senast 3 mars.

Gymnastiken!
Vi kör för fullt i Sockengården
varje tisdag kl 19.

Passen är utformade så att ”alla” kan vara med, unga såväl som gamla.
Ta med handduk, lätt hantel, vattenflaska, skor som inte färgar av sig på
golvet och ett gott humör. Vi luggar er på en hel femtiolapp och utlovar
en mer sprittande och klart spralligare kropp än på länge!

Hjärt- / Lungräddning!

Nu finns det återigen möjlighet att få en utbildning i HLR.
Anmäl er till Ulf på tel nr 62347.

Grovavfall och miljöbil
på parkeringen vid Tostared kyrka
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.

Turen kommer till Tostared mellan 16.30-19.30
23 mars
3 juni
21 september
30 november
Se till och använd denna möjlighet så vi får behålla denna service!

Som vanligt så vill vi jätte gärna ha tips och idéer om
aktiviteter som vi kan utföra tillsammans
samt inlägg i debatten ”Hänt i Tostared”.
Kom ihåg att byalaget består av oss alla med
postnummer 519 95!
Inga frågor är för dumma eller för små att ställa.
Kvalitén på svaren kan dock variera…

Under våren
kommer hemsidan fräschas upp!
Gå in titta på
www.tostared.se

Vi tar tillfället i akt när hemsidan under våren kommer
igång, att visa vackra bilder från Tostared varje månad,
”Månadens bild”.
Så maila in era bilder till
tostaredsbyalag@hotmail.com
Styrelsen tar beslut på vilka bilder som ska visas.

Styrelsen
Byalagets styrelse består av:
Ordförande: Ulf Fagerberg 623 47
Kassör: Lennart Walldén 621 97.
Sekreterare: Martin Jonasson 620 70.
Ledamot: Ingegerd Molin 620 54.
Ledamot: Carina Johnsson 623 35.
Ersättare: Jenny Lagerberg 620 06.
Ersättare: Katlin Baranji-Nilsson 623 49

