
Corona och en sommar
Inte anade väl någon att vi skulle gå till mötes 
en sommar av detta slag. Där karantän, social 
distansering och restriktioner dominerar.

Hur än sommaren blir så är Strandföreningens 
främsta uppgift att främja ett långsiktigt och 
hållbart nyttjande av hela stranden. Det betyder 
exempelvis att hålla strandängen öppen för ett 
rikt växt- och djurliv genom röjning och slåtter.   

Släkerensning och strandstädning är andra 
insatser föreningen genomfört under sommar-
månaderna de senaste åren. Hur vi organiserar 
detta i år är fortfarande oklart till följd av den  
rådande pandemin. Vårt arbete bygger på  
ideella krafter - vi är helt beroende av bidrag.

Vår förhoppning är dock att vårt arbete med att 
ta hand om stranden kan fortsätta, om än i min-
dre skala under 2020. Men vi behöver ditt stöd! 

Bli stödmedlem och ge gärna också ett extra 
strandbidrag. Med tanke på de utmaningar 
som alla företag har just nu hoppas jag att alla 
stugägare i området kan göra en särskild insats 
i år. Tack på förhand!

Till alla er, inklusive undertecknad, som inte just 
nu kan ta sig till vår bedårande ö - ha tålamod! 
Gotland, Tofta, Gnisvärd och Stranden finns 
kvar och väntar på er alla. När det är dags.  

Björn Risinger, ordförande Strandföreningen

Strandföreningen Tofta-Gnisvärd

Nyhetsbrev

Strandföreningen Tofta-Gnisvärd 
www.toftagnisvard.se

Denna sommar är våra aktiviteter begränsade på grund av Covid-19. Vi arrangerar bara aktiviteter 
som möjligör social distansiering och följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Vi hoppas också kunna erbjuda någon spännande digital vandring på temat arkeologi/botanik. 
Håll utkik på vår webbplats www.toftagnisvard.se under ”Aktiviteter”.
Följ även vår facebooksida (Strandföreningen Tofta-Gnisvärd) för senaste information. 

• 23 maj Strandstädardag 
Hjälp oss plocka skräp och göra stranden fin till 
sommaren. Säckar delas ut vid Surflogiet från 10.30 

• 18 juli Röjning längs Gnisvärd Strand
• 2 augusti Slåtterdag i Gnisvärd 

Hjälp oss göra strandängen öppnare och rikare för 
växt- och djurliv genom röjning och slåtter.   

Samhällsinformation till boende i Tofta & Gnisvärd

Sommarens aktiviteter 
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Bli stödmedlem för 200kr/år  
eller ge ett strandbidrag. 

Swish: 123 226 7268 
Bankgiro: 871-8587 

http://www.toftagnisvard.se/aktiviteter/
https://www.facebook.com/gnisvardtofta/

