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Byalaget 

Tormestorp 

Hej Tormestorpare! 

Vi tackar alla våra medlemmar och sponsorer för era bidrag 2013 som gjorde att vi 

kunde ordna våra evenemang och tänkte med detta brev berätta lite om vad byala-

get har gjort och vad som händer framöver. Vi har under året fortsatt vårt samarbete 

med Kyrkorådet och Föräldraföreningen som har resulterat i att ungdomarna i byn 

har en fritidsgård att vara i.  

Vi har också arrangerat midsommarfirande, bingopromenader, byafest och fladder-

musvandring och från och med 2013 arrangerade vi även barnensdag. 

Tack för att ni kom och ett stort tack till alla som hjälpte till. 

Glöm inte att gå in på byalagets hemsida www.tmpby.se, där finns mer info. Vi är 

även intresserade att lyssna på åsikter och synpunkter ifrån er, så om ni har några 

frågor tveka inte att kontakta oss, adress och telefonnummer finns på hemsidan. 

Vi från byalaget är med på alla arrangemang som anordnas så prata gärna med oss 

där och kom med förslag eller frågor. Med Vänlig Hälsning Styrelsen Byalaget 

Alla är välkomna som medlemmar i Tormestorp’s Byalag! 

För att bli medlem sätter du in minst 50 kr per hushåll på  

plusgirokonto 736322-9, och ange namn adress och  

telefonnummer på inbetalningen. 

Om ni betalar över internet glöm inte namn och adress. 

Om vi blir fler medlemmar så kan vi göra mer för byn... 

Föräldraförening 
Disco i Tormestorp 

fredagen 28 februari 
fredagen 9 maj 
Ålder: 
0-2:an 18:30-20:00 
3-5:an 20:15-22:00 
Plats: Tormestorps skola 
Hösten disco är inte satta ännu. 
Info kommer att läggas ut på 
www.tmpby.se 

Föräldraföreningen/Kyrkan/Byalaget 

Ungdomsgård 

Från årskurs 4-9 

onsdagar 18:30-20:30 

Plats: Johannesgården 

 

 

 

I år kommer loppisen in som evenemangen igen, den kommer att 

arrangeras på fotbollsplanen vid TIF den 1 maj kl. 10-12.  

Detta gör vi i samarbete med klass 4. 



Evenemang som Byalaget Anordnar 2014 

Söndagen 4 maj kl. 14-15 
Bingopromenad 
Välkommen till Jöns Jöns äng för en trevlig bingopromenad i byn. En lättsam 

familjeaktivitet, en trevlig eftermiddagspromenad och ett tillfälle att träffa 

andra Tormestorpare. En bingobricka kostar 20kr och då ingår en grillad korv 

med dricka. Fina vinster väntar! 

Plats: Jöns Jöns äng 

Söndagen 7 sept kl. 11-16 
Barnens dag (anordnas med föräldraföreningen) 
Vi arbetar med programmet denna dag. Mer info kommer att finnas på 

www.tmpby.se 

Plats: Jöns Jöns äng 

Fredagen 20 juni kl. 13:30 
Midsommarfirande 
Midsommarfirande med dans kring midsommarstång, lottförsäljning, fika, fiskdamm och hoppborgar 
för barnen.  
Firandet fortsätter på kvällen med livemusik och dans kl. 21.00-01.00. P.g.a. dålig uppslutning de 
senaste åren överväger byalaget att dra in kvällens evenemang.  Så ta med er släkt och vänner 
och fortsätt midsommarfirandet tillsammans med övriga Tormestorpare om ni vill att denna tradition 
ska leva vidare! 
 
För att möjliggöra denna trevliga midsommartradition är det viktigt att vi får hjälp med att klä 
 midsommarstång och resning av tält den 19 juni kl. 18 Samt rivning av tält den 22 juni Kl. 11 
 
Vill ni bli stolta sponsorer och skänka vinster till vårt lotteri 
kontaktar ni Josephine Hagberg på nummer 0733-662754 
Plats: Jöns Jöns äng 

Lördagen 16 augusti kl.15:00 
Byafest 
Byalaget ordnar en Byafest i byn. Det kommer att bli en byakamp där Tormestorpare  
möts, start kl:15:00.  
Anmäl lag 2 killar 2 tjejer i varje lag. Alla är välkomna att titta och heja. 
På kvällen blir det grillad gris och livemusik med The Trubadurs! start kl 18:00  
Föranmälan måste göras senast 6 augusti, på grund av stort intresse i byn så är platserna 
 begränsade. Medtag egen dryck. 
Kostnad för deltagande på kvällen: Vuxen och barn över 13 år 150:-, Barn 5-12 år 50:- 
Barn under 5 år Gratis.  
Anmälan om lag och deltagande på kvällen görs till 
Marcus Persson 0704043446 eller www.facebook.com/Tormestorpsbyalag 
Plats: Jöns Jöns äng 

Söndagen 14 december kl. 14-15 

Bingopromenad 

Välkommen till Jöns Jöns äng för en trevlig bingopromenad i byn. En lättsam familjeaktivitet, en 

trevlig eftermiddagspromenad och ett tillfälle att träffa andra Tormestorpare. En bingobricka 

 kostar 20kr och då ingår en grillad korv med dricka. Fina vinster väntar! 

Plats: Jöns Jöns äng 

Onsdag 3 september kl. 19-21 
Kvällsvandring/fladdermussafari vid TIF-stugan 
Fladdermusvandring med naturguiden Stefan Viktorsson. 

www.bokskogslopare.se 

Anmälan  sker per telefon till Jonas Fridvall (kvällstid 0451-18767) begränsat antal platser 25 personer 

Plats: TIF klubbstuga 

Torsdagen 1 maj kl. 10-12 
Loppis 

Kostnad för plats i tält 3x2 meter 100 kr, utanför tält 50 kr. Det finns  

begränsad plats i tältet så var ute i god tid.  

Bokning gör till Jonas Fridvall på 0709-327248, 

Plats: TIF fotbollsplanen 


