
Vi närmar oss slutet av 2019.  
För vår strand har det varit ett förändringens 
år.  Den omfattande röjningen på Toftadelen 
av stranden har gjort att vi fått helt nya vyer att 
bedskåda. Strandängen har också blivit öppna-
re och rikare för växt- och djurliv. Under somma-
ren har vi återkommande utfört strandrensning 
med maskin liksom avlägsnat den släke som 
kommit in på stranden.

Våra två vandringar på temat botanik och arke-
ologi, lockade många besökare. Har ni idéer el-
ler önskemål om 2020 års aktiviteter är ni varmt 
välkomna att dela dem med oss! 

 
Medialt har Strandföreningen fått fint utrymme  
exempelvis i Östnytt, i samband med röjarda-
gen i slutet av juli. Strandstädardagen i oktober 
med elever från Wisbygymnasietgymnasiet fick 
också uppmärksamhet. 

Under årsmötet i juli fick vi i styrelsen förnyat 
förtroende vilket vi ska förvalta på bästa sätt. Vi 
är verkligen glada för den postiva uppmärksam-
het vi får avseende vårt arbete med stranden.  
Det gör oss motiverade att fortsätta vårt arbete 
med vårt ständiga mål:  
”Att verka för att främja ett långsiktigt hållbart 
nyttjande av hela stranden.”  
Allt i enlighet med den Skötselplan som upprät-
tats efter samråd med länsstyrelsen. 

Mer om Strandföreningen och vad vi gör hittar 
du på vår webbplats finns på toftagnisvard.se 
och på vår facebooksida.  
Stöd gärna vårt arbete!

Björn Risinger, ordförande Strandföreningen
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En välskött strand är inte en självklarhet.  
 
Vi vill därför rikta ett stort TACK till årets alla företags-
sponsorer som tillsammans med övriga bidragsgivare 
gör det möjligt att hålla vår strand så fin! Vilka de är ser 
ni här till vänster.

Vill du att ditt företag också bidrar till att hålla stranden i 
Tofta-Gnisvärd i toppklass 2020?  
Kontakta: johnny.ruthstrom@rlbygg.com 

Bli stödmedlem för 200kr/år eller ge ett strandbidrag  
Swish: 123 226 7268. Bankgiro: 871-8587. 

Många, väldigt många, deltog i den arkeologiska vandringen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/de-rojer-sandstranden-for-att-radda-den-biologiska-mangfalden?fbclid=IwAR1NMVncZmOmGsAxdZAWzsmGFZvyiBVnfAd_x-NjT2PsxDv-1kTmKCJ3rfg
https://www.facebook.com/gnisvardtofta/videos/337517310524600/
http://www.toftagnisvard.se
https://www.facebook.com/gnisvardtofta/

