
 
 

TSF Timmernabbens samhällsförening är ”nabbebornas” samlade språkrör mot 
kommunen vad gäller större frågor som berör vårt samhälle. En ideell förening 
som också ordnar trivselaktiviteter som Valborg och Nabbedagen. 

Städdag: Datum: 2017-05-09 kl:18:00 tisdag 
Samhällsföreningen anordnar städdag som sammanfaller med TBS städning av hamnområdet. I år är 
även kommunen engagerad. Vi samlas på parkeringen vid Gabriel där sopsäckar och hjälpmedel delas 
ut. Varje deltagare/familj får ett område att plocka skräp på. Vi återsamlas på hamnplan för en 
avslutande grillning tillsammans med TBS. Vi bjuder på korv och dricka för alla som deltar.  

Valborgsmässofirande: Datum: 2017-04-30 kl.19:00 söndag 
Firandet sker på det som tidigare var EFS badplats. Ålems 
kyrkokör sjunger in våren och kommunalrådet håller 
vårtal. Ungdomar säljer godis och tilltugg. 

Nabbedagen: Datum: 2017-07-01 kl: 10:00 lördag 
Nabbedagen anordnas sedan många år tillbaka av 
samhällsföreningen. Sparbanken deltar även i år med 
vattenaktiviteter Detta sker på hamnområdet. Mer info i 
kommande annonsering. 

Medlem: 100kr Swish eller Bankgiro 
För att föreningen även fortsättningsvis ska kunna verka för ett levande samhälle, krävs ditt 
medlemskap.  

Märk betalningen med namn, gatuadress och mailadress 

Nr: 123 640 95 02 



Samhällsföreningen jobbar eller har jobbat med nedan: 
Sopstationer 
Timmernabben har två stycken sopstationer som under en tid inte har sett så fräscha ut. 
Samhällsföreningen driver denna fråga hårt mot kommunen. Ett resultat har är att sopstationen vid 
Tempo har blivit uppfräschad.  

Skarvar 
Timmernabben har sen några år tillbaka fått problem med skarv. Vi har nu två öar som är boplats för 
ett stort antal fåglar. Samhällsföreningen för diskussioner med berörda myndigheter hur man ska 
komma till en lösning med detta och att det ej sprider sig till fler öar. 

Bastuflotten 
Samhällsföreningen och TBS har tillsammans en bastuflotte som vintertid ligger i hamnen och 
sommartid vid Matge. Mer info www.tbs.se. 

Cykelväg – Mönsterås 
Samhällsföreningen har under lång tid drivit frågan om cykelväg till Mönsterås. Troligtvis kommer 
cykelvägen stå klar till sommaren 2018. 

Cykelväg – Ålem 
Samhällsföreningen jobbade aktivt med kommunen för att få fram en handlingsplan. 

Soffor 
För att fler ska kunna nyttja de befintliga gång och cykelvägarna kommer samhällsföreningen 
kommer att ställa ut soffor på väl valda platser.  

Näringslivet 
Samhällsföreningen värnar om det lokala näringslivet. 

Ställplats 
Samhällsföreningen har medverkat till att en ställplats för husbilar har skapats.  

Dekoration vid infartsskyltar 
Vid infartsskyltarna till samhället dekorerar samhällsförening med årstidsanpassade dekorationer. 

Fiber  
Samhällsföreningen hade en aktiv roll i utbyggnaden av stadsnätet i Timmernabben. 

 

 

Synpunkter och förslag på vad ni tycker kan förbättras i vår närmiljö, 
mottages tacksamt. 


