
  

 
 

 

Hej Tormestorpare! 
Vi tackar alla våra medlemmar och sponsorer för era bidrag 2015 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, loppis, byafest, flad-
dermusvandring och 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. 
Där har vi även Tormestorps filmen Del1 så att man nu kan se den online. 
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 20 maj 
fredagen 21 okt  Halloween 
fredagen 9 dec  Juldisco 
 
Ålder: 
0-2:an 18:30-20:00 
3-5:an 20:15-22:00 
Plats: Tormestorps skola 
www.tmpby.se 

Föräldraföreningen/Kyrkan/Byalaget 
Ungdomsgård 
Från årskurs 4-9 
onsdagar 18:30-20:30 
Plats: Johannesgården 
 
 
 
 
 

I år är loppisen kvar som evenemangen, den kommer att arrange-
ras på fotbollsplanen vid TIF den 1 maj kl. 10-12.  
Detta gör vi i samarbete med klass 4. 
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TRYCK REKLAM FOTO WEBB

FRÅN IDÉ TILL 
FÄRDIG PRODUKT
AM-Tryck & Reklam och C4 Media är din kompletta partner när det kom-
mer till medieproduktion. Under ett och samma tak erbjuder vi bland an-
nat layout, formgivning, fotografering, webblösningar, affärssystem, print 
och mycket mer. Med vår kreativa kompetens hjälper vi våra kunder att nå 
sina målsättningar. Sedan 2015 är C4 Media en del av AM-Tryck & Reklam.

Besök oss på www.amtryck.se eller slå en signal 0451-38 49 50

BESÖK OSS
GÄRNA PÅ

AMTRYCK.SE

Söndagen 8 maj kl. 14.00-15.00 
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. 
Plats: Jöns Jöns äng 

Söndagen 28 aug kl. 11.00-16.00 
Barnens dag (anordnas av föräldraföreningen med stöd av byalaget) 
Vi arbetar med programmet denna dag. Mer info kommer att finnas på www.tmpby.se 
Plats: Jöns Jöns äng 

 

Fredagen 24 juni kl. 13:30-16:00 
Midsommarfirande 
Midsommarfirande med dans kring midsommarstång, lottförsäljning, fika, fiskdamm och hoppborgar för barnen. 

  
För att möjliggöra denna trevliga midsommartradition är det viktigt att vi får hjälp med att klä 
midsommarstång och resning av tält.  
Tälten reses den 23 juni kl.18.00 samt rivning av tält den 25  juni Kl. 11.00.  
Tälten hålls öppna under kvällen 21:00-01:00, musikanläggning finns att tillgå.  
Vill ni bli stolta sponsorer och skänka vinster till vårt lotteri kontaktar ni Jonas Fridvall

 
nummer (0709-327248)

 Plats: Jöns Jöns äng 

Lördagen 20 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.detta börjar kl 15.00. 
På kvällen blir det  mat med start kl 18.00 och lite senare  bra livemusik !  
Föranmälan måste göras senast 6 augusti. På grund av stort intresse i byn så är platser-
na begränsade. Medtag egen dryck. 
Kostnad för deltagande på kvällen: Vuxen och barn över 13 år 160:-, Barn 5-12 år 50:- Barn under 5 år Gratis.   
Anmälan om lag och deltagande på kvällen görs till Marcus Persson 0704-043446 eller 
www.facebook.com/Tormestorpsbyalag. Betalning sker till bankkonto 8313-9 504456105-7 
(Sparbanken Skåne) eller via Swish 0704-043446. 
Plats: Jöns Jöns äng 

Söndagen 4 december kl. 14.00-15.00 
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 1 maj kl. 10.00-12.00 
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 görs till Jonas Fridvall på (0709-327248) 
Plats: TIF fotbollsplanen 

EVENEMANG SOM BYALAGET ANORDNAR 2016


