Tölölotteriet dragning den 15.e december - 2020
I år är det inte som vanligt. Av naturliga skäl kan vi inte ha en offentlig dragning
med julfika och klappar. Dragningen sker i år istället separat. Dragningen
meddelas via mail, hemsida eller brev.
Om tiderna ändras planerar vi att istället ha en ny dragning i påsk (april 2020)
tillsammans med påskfika och påskägg!

Du som redan har lotter, och vill behålla dem!
Betala in din lott/lotter senast den 10 december!
Betala in till Bankgiro 5333-9289– Glöm inte att skriva ditt namn och
lottnummer (om du kommer ihåg dem)! Annars kontakta Axel
Eller swisha 80 kronor per lott till swish nummer 1231605997
Mycket viktigt är att du då skriver att det är till lotteriet vid Swishbetalning. Typ
Lotteriet 25-89 (Om du skulle råka ha lotterna 25 och 89). Har du glömt numren
kontakta Axel.

Nya ägare - Du som vill stödja Tölö och kanske vinna en slant
Vi välkomnar givetvis nya lottägare. Här är det dock viktigt att du kontaktar
Axel på mailen nedan för att få dina lottnummer. Det kan du göra efter
betalningen också. Men gör det så snart som möjligt!
Betalning för nya lotter
Betala in din lott/lotter senast den 10 december!
Betala in till Bankgiro 5333-9289 – Ange nya lotter på inbetalningen
Eller
Eller swisha 80 kronor per lott till swish nummer 1231605997. Skriv i
betalningen Lotteriet – Nya lotter. Maila sedan för att få dina nummer.

Frågor eller undringar?
Kontakta ansvarig Axel Frisch – främst via mail på:
lotteri_tolo@yahoo.se eller telefon 070-73 44 652 (eller sms, vilket är
smidigast)
Alltså! Priset är som vanligt 80 Kr per styck. Hälften av insatsen går tillbaka till
vinnarna, den andra till Tölö IF.s verksamhet. Alltså är alla vinnare!
.
Vi passar givetvis på att önska er En God Jul och Ett Gott Nytt År!

