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AV ORDFÖRANDE
Tenala - Bromarf Företagare rf:s 29.verksamhetsår har startat! Vår
förening har vuxit sakta men säkert från år till år. I dag är vi 156
medlemmar! Roligt är att de som avgår, avgår pga av pensionering.
Så vill i detta skede påminna om seniormedlemskapet som trots
pensionering ger er möjlighet att fortsättningsvis vara med oss.
Vi har fått ihop ett digert program i styrelsen, men med hjälp av er
alla medlemmar kommer det nog att gå vägen.
Jag kommer att åka på Företagarna i Finlands seminarie kryssning
för ordföranden inkommande veckoslutet och hålla TenalaBromarvs flagga högt, samt lyssna vad FiF har att berätta om kommande år. Detta får ni höra om i nästa medlemsbrev.
För att få ny energi och nya inflytelser kommer jag den 6 mars att gå och lyssna på Tapiolas
Iltakoulu i Åbo där krögaren i Levi, Päivikki Palosaari berättar om sina utmaningar och glädjestunder under sina många verksamma år.. Plats finns i bilen ifall ngn vill följa med.
Lördagen den 17.3 ordnar Nylands Företagare en större happening, HotSpot för unga företagare i H:fors vart jag även kommer att åka, vill du åka med så hör av dig! (inbjudan bifogad)
Kommer säkert att vara intressanta företagspresentationer.
Önskar er en skön vår och hoppas att vi ses på våra evenemang 2011! Veera
JANUARI REA

Alla har ju REA i januari så vi har också!
Om du bokar en banner till föreningens hemsida inom januari
får du den till en årsavgift på 100€ för år 2012.
Dessutom får du logon med nere på alla årets medlemsbrev.
Normalt har priset varit 150€/6mån. 200€/år.
Passa på att boka: info(at)tenala-bromarf.fi, 040-7082091
TEXPO - MÄSSAN

Vi beslöt inom styrelsen att ordna en Texpo-mässa lö 31. mars kl. 9-15 i Tenala. Närmare sagt,
Bygdegården - Företagarhuset med uteområdena omkring sig. Tanken är att visa upp oss företagare och samtidigt se till att det händer något i byn. Till denna mässa önskar vi att så många
som möjligt av föreningens medlemmar deltar på. Vi skall försöka locka befolkningen ut och
röra på sig, gammal som ung, med lite roligt program.
Ni som har något ni kan sälja så kom gärna och sälj av era produkter.
Detta evenemang är fortsättning av Bygga och Bo dagen som också har varit lyckad men då har
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vi grupperat in utställarna inom bygg - trädgård.
Nu är detta bredare vinklat så att var och en kan delta.
Är ni frissa - erbjud att fläta barnhår eller göra något annat smått som inte tar så länge och
som man kan göra kring ett bord inomhus. Samtidigt får du god synlighet.
Är ni snickare - visa upp några av dina snickarverk och visa att du finns till!
Bagerierna och potatisodlarna..kom och sälj era produkter.
Man kan alltså vara utställare såväl ute som inne på Bygdegården.
Pris: 50€ för medlemmar

Mera info samt anmälningar kan göras på: info@tbforetagare.fi 040-7082091
OBS! Se inbjudan till Texpo festen från den bifogade filen!
MUSIKALISK KRYSSNING
Vi frågade för någon vecka sedan om det fanns intresse att öka till Sverige och se på musikalen Dirty Dancing. 16 st anmälde sitt intresse redan då så vi beslöt att se om vi får
ihop till en grupp.
Resan skulle altså se ut följande:
Buss onsdagen 16 maj till Hfors - Kvällsbåten till Stockholm. Ala carte mat bokat på båten.
17 maj Frukost - ankomst till Stockholm och incheckning på Hotel i Stockholm.
Fritt program på dagen.
19.30 musikalen Dirty Dancing på China teatern.
Fredag ca 11.30 buss till flygfältet - Flyg till Hfors på eftermiddagen. Buss hem.
PRIS: 410,00,Pga att teaterbiljetterna bör betalas fort behöver vi er bindande anmälan inom januari
månad.
Bokningar till Synne: tyghallen@karis.nu eller 040-555 9390
MEDLEMKVÄLLAR
Medlemskvällarna fortsätter! Vårens medlemskvällar är således:

Torsdag 26.1 kl. 18.30 i företagarhuset i Tenala
Agenda: Texpo mässan i mars samt i övrigt fri diskussion. Kom på en kopp kaffe.
Torsdag 23.2 kl. 18.30 i Aktia i Bromarv.
Agenda: Texpo mässan i mars samt i övrigt fri diskussion. Kom på en kopp kaffe.
Torsdag 26.4 kl. 18.30 i Aktia i Bromarv - Samtidigt vårmöte
--------------------------------------->
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ÖVRIGT
Keijo Halinen, Certified Integral CoachTM från Florire Oy i Tenala, erbjuder en möjlighet för
coaching för tre företagare. Coachingen inehåller en intervju och 4-5 möten á ca. 90 minuter.
Keijo tar emot ansökningar (senast den 6.2.2012), där företagaren skulle skriva ner det följande: 1) Varför vill ja ha coaching och 2) vilka utmaningar vill jag att fokusera på. Coaching
skall ske i Tenala och den är gratis. Vill du veta mera innan du ansköker, du kan ringa till Keijo
Halinen, 041-4400101.
sTYRELSEN 2012

Veera Holmström 040-708 2091
Synnöve Lindholm 040-555 9390
Janina Skult 		
044-575 6359
Fredrik Kevin
040 840 985		
Gösta Helenius
0400-539 264
Svante Andström 0400 887 229
Lasse Lindström 040 811 3803
Staffan Holmberg 0400 471 960
Carolus Rehn
040 545 8678

veera(a)2me.fi
tyghallen@karis.nu
janinaskult(a)gmail.com
info(a)premarin.fi
gosta.helenius(a)gmail.com
3@surfnet.fi
lars.lindstrom@pp.inet.fi
holmberg.transport(a)pp.inet.fi
coa(a)pp.inet.fi

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