
Sommar igen
Sommaren har anlänt och vi är redo för att göra stränderna i Tofta och Gnisvärd attraktiva för alla 
besökare. Naturligtvis står släkeborttagningen högt på agendan. Men vår uppgift är större än så: 
vi verkar för att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av hela stranden. 
 
Det innebär att restaurera och gynna området så dess höga botaniska värden bibehålls genom att göra 
strandängen öppnare och rikare för växt- och djurliv. Ett aktuellt exempel på detta är den omfattande 
röjning som nyligen gjorts på Tofta strand, bland annat för att röja bort unga tallar och en hel aspdunge 
med rötter som gjort att området växt igen. All röjningsarbete sker i enlighet med den Skötselplan som 
upprättats efter samråd med länsstyrelsen. 

Mer om oss och vårt arbete hittar du på  
www.toftagnisvard.se och på vår facebooksida.  
Stöd gärna vårt arbete!

Björn Risinger, ordförande

Strandföreningen Tofta-Gnisvärd

Nyhetsbrev

Strandföreningen Tofta-Gnisvärd 
www.toftagnisvard.se

En välskött strand är inte en självklarhet.  
Stöd gärna vårt arbete! 
Strandföreningen Tofta-Gnisvärd arbetar för ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av strandområdet mellan Gnisvärd och Tofta 
bad. Vårt arbete är helt ideellt och det är tack vare våra spon-
sorer och bidragsgivare som det är möjligt! 
Bli stödmedlem för 200kr/år eller ge valfritt strandbidrag 
Swish: 123 226 7268. Bankgiro: 871-8587. Är du intresserad 
att bli företagssponsor, kontakta: johnny.ruthstrom@rlbygg.com

Vi anordnar en mängd aktiviteter under sommaren dit alla är varmt 
välkomna! Mer info på www.toftagnisvard.se under ”Aktiviteter”.

• 8 juni Botanisk vandring 
• 15 juni Röjning längs Tofta Strand
• 6 juli Arkeologisk vandring
• 10 juli Årsmöte vid Strandpensionatet
• 15 juli Röjning längs Gnisvärd Strand
• 3 augusti Slåtterdag i Gnisvärd

Sommarens aktiviteter - öppna för alla

Efter röjningen

Följ med på botanisk vandring och lär känna 
den artrika sand- och strandfloran i Gnisvärd!

Samhällsinformation till boende i Tofta & Gnisvärd

http://www.toftagnisvard.se/wp-content/uploads/Skötselplan_strandområdet_Slutlig-januari-2019.pdf
http://www.toftagnisvard.se
https://www.facebook.com/gnisvardtofta/
http://www.toftagnisvard.se/aktiviteter/

