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Sammankallande

Verksamheten har följt 1999 års handlingsplan och fortsatt med arbetet att öka trivsel
och gemenskap för boende i Tylösand och Tyludden, samt medverkat till att befrämja
god miljövård och omsorg av områdets natur.
Medlems årsavgift fastställdes på årsmötet till 150:- per hushåll.
Tylösand Trivselförening har merparten av de boende i Tylösand som medlemmar
och medlemsantalet överstiger 200. Trots många och bra och välbesökta aktiviteter
gjorde vi inte riktigt av med budgeten.
Årets projekt och aktiviteter kan sammanfattas enligt nedan:
1. Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. Protokoll finns att tillgå
hos ordförande för den intresserade.
2. Föreningen arrangerade i oktober 2016 en After Work på Restaurang Punch.
Föreningen sponsrade med pizzaslice. 50- tal vuxna och 10-tal barn slöt upp,
mycket uppskattad kväll. Fler anmälda medlemmar än 2015.
3. Städdagen ägde rum våren 2017 med efterföljande vårbuffè på Punch, en
lunch som föreningen stod för. Antalet medlemmar som städade var 36 vuxna
och 10-tal barn. Kommunen har sponsrat med plockpinnar, säckar och
upphämtning av skräpet.
4. Föreningens sommarfest arrangerades i juli 2016 på Restaurang Punch med
70-tal vuxna och ca. 8 barn. Fler anmälda medlemmar än 2015. Föreningen
sponsrade sommarbuffèn. Underhållning av trubaduren Simon Welander. En
mycket lyckad och trevlig sommarfest.
5. Vår hemsida www.tylosandnsytt.se uppdateras av redaktör Ulf Rogers. För
aktuell information och bilder från alla aktiviteter, vänligen besök hemsidan.

6. Trivselföreningen har skänkt 5000kr till S:t Olofs kapell i Tylösand, 5000kr till
Livräddarna, 5000kr till nippers verksamhet (Livräddarna) samt 3500kr till
Tyluddens Båtklubb som bidrag till deras fyrverkeri på Valborgsmässoafton.
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