Tenala-Bromarf Företagare rf
Krokbyvägen 429, 10520 Tenala
tel. 040-708 2091
info(at)tenala-bromarf.fi

Medlemsbrev
1 • 2011

AV ORDFÖRANDE
Nu har då det nya året kört igång. Hoppas att det har börjat bra för er allasammans. Vädret har varit
lite konstigt, ena dagen varmt och sen 20 grader kallt, så att man ingenting kan beräkna, men vi går
mot ljusare och varmare tider får man hoppas.
Årets första medlemsbrev, kort och gott, så ni vet vad som är på gångs i föreningen.
Styrelsen har hållit sitt första möte och vi har delat upp ansvarsområden för de olika utskott som vi
har. Nu får varje utskott plocka ihop sin egen grupp och planera verksamheten i sitt utskott.
Styrelsen har även tagit del av svaren på frågeenkäten som har lämnats tillbaka och lagt dem som
grund för kommande program. Tack alla ni som tog er tid att svara.
Arbetet med Sydspetsens mässa är i full gång, Servicekatalogen skall vara färdig till vårmötet, som
vanligt, prova på verksamhet kommer att ordnas under året och mycket mycket mer.
Ut och resa skall vi självklart även i år också - Micke Lindholm är rekreationsgruppens sammankallare och har säkert börjat fundera på passliga resmål redan nu men vi får nog veta mera om det i ett
senare medlemsbrev.
REKREATION & AKTIVITET
Det finns ännu lite biljetter kvar till ishockey Jokerit-Hifk på olympiastadion lö 5.2.2011.

Matchen spelas allltså ute under bar himmel!
Pris per person: 55€. Bindande anmälan till Veera Holmström: 040-7082091 eller veera(a)2me.fi.

MÅNADSTRÄFFAR
Månadsträffarna fortsätter men nu gör vi en test om att hålla varannan månad i Bromarf och varannan månad i Tenala. Vårens månadsträffar är således:
Torsdag 27.1 kl. 18.30 i företagarhuset i Tenala
Agenda medlemsförmåner och genomgång av Företagarna i Finlands tjänster. Välkomna med!
Torsdag 24.2 kl. 18.30 i Aktia i Bromarv.
Torsdag 31.3 kl. 18.30 i Företagarhuset i Tenala
Torsdag 28.4 kl. 18.30 i Aktia i Bromarv - Samtidigt vårmöte
Torsdag 26.5 vi ställer igång för Sydspetsens mässa vid bollhallen i Ekenäs.
Tenala ansvarar för att sköta parkeringen av fordonen på marknadsplanen.

yrittajat.fi

sydspetsens MässA
Ni har säkert alla noterat att Sydspetsens mässa kommer att vara 28-29 maj i Ekenäs bollhall. Försäljningen av mässplatser är i full gång och all info hittar ni på mässans egna hemsidor:
www.sydspetsenmassa.fi
Även vår förening är aktivt med och förverkligar mässan, som vanligt har vi lovat ställa upp och
sköta om parkeringen på mässdagarna. Vår förening är ju den som har talkoanda vilket är unikt i
dagens föreningsliv.
Mässan är öppen för allmänheten:
Lördag kl. 10-17 och söndag kl. 10-16.
Inträde för vuxna över 18 år är 3 euro, barn gratis.
Bland alla mässbesökare utlottas en Astra 400 -roddbåt, donerad av Eke-Marin.
Välkommen med!
sammankallare för olika utskott
PROGRAMUTSKOTTET:
EVENEMANGSUTSKOTTET
ARBETSUTSKOTTET 		
UTBILDNINGSUTSKOTTET
EKONOMIUTSKOTTET 		
INFORMATIONSUTSKOTTET
REKREATIONSUTSKOTTET:

Peter Söderlund
Staffan Holmberg
Thomas Strandberg
Veera Holmström
Veera Holmström
Veera Holmström
Micke Lindholm

peter.soderlund(a)thermofloor.fi
holmberg.transport(a)pp.inet.fi
maria.mattson(a)luukku.com
veera(a)2me.fi
veera(a)2me.fi
veera(a)2me.fi
micke.lindholm(a)pp.inet.fi

MÄSSREPRESENTANT: 		

Synne Lindholm

tyghallen(a)karis.nu

Styrelsen önskar alla medlemmar allt väl i väntan på våren!
Veera, Fredrik, Peter, Synne, Janina, Coa, Gösta, Tomas, Staffan

yrittajat.fi

