Medlemsbrev 1-2014
God Fortsättning på året!
1. Av ordförande
Först vill jag tacka alla er som var med på höstmötet och julfesten,
vi hade roligt som alltid. Och tack för förtroendet att få fortsätta
som ordförande, sista året för mig har kört igång. Nu har vi några
månader på oss att hitta en efterträdare till mig.
Sen får jag önska er en God fortsttning på året, jag hoppas ni har
hunnit ladda batterierna under julen, för nu verkar det vara full fart
igen. Solen har t.o.m visat sig och direkt får man energi på ett annat
sätt..
Företagarna i Finland förnyade sitt grafiska utseende för ett år
sedan. Lite kritik har det kommit av våra medlemmar om att logon
är för finsk och att vår förening heter Tenala-Bromarf Företagare. Vi
heter fortfarande så, medan vi inte som enda lokalförening i Finland
vill gå emot Yrittäjät och fortsätta använda gamla logon. Logon är riksomfattande och den gör att våra
grannföretag och kunder känner igen vart vi hör genom den logon. Det finns större problem här i världen
som vi skall sätta mera tyngd på.
En styrgrupp arbetar under våren tillsammans med de andra lokalföreningarna för att gemensamt skapa
ett näringslivspolitiskt program för Raseborg.
Ett infotillfälle om de nya regler som kommer för byggbranchens företagare kommer att hållas 8.4.2014
på SeaFront, inbjudan kommer senare. Till Forsby gård skall vi åka på studieresa lördagen den 24 maj.
Det är några saker som kommer att hända under vårens lopp, jag hoppas att vi ses under våren!
Veera
2. Medlemskvällar
Breda kontaktnät för oss små företag är bra, och det är ju en av föreningens uppgifter, att hjälpa företagen att skapa nätverk. I dag är vi många, 178 medlemsföretag och inte ens jag vet vad ni alla sysslar
med. Därför tyckte vi i styrelsen att vi gör om medlemskvällarna till företagspresentationer oss medlemmar emellan.
Vi berättar aldrig innan vem som är på plats för då kan ni tro att den där vet jag vad den håller på med
så int ids jag fara...Nu blir det överraskningar..
Vi försöker få 2-3 företag per kväll att ställa upp och berätta lite om sig, kaffe och trevlig samvaro.
Torsdagen den 30.1 kl. 18.30 i Aktias mötesrum, Bromarv
Torsdagen den 27.2 kl. 18.30 i Företagarhuset, Tenala
torsdagen den 27.3 kl. 18.30 i Företagarhuset, Tenala
Torsdagen den 24.4 kl. 18.30 i Villa Vera, Bromarv - VÅRMÖTE!
Ta gärna kontakt med ordf. om du har passligt att komma ngn gång och presentera ditt företag. Det
behöver inte vara så omständigt, på 15 min får man redan sagt mycket.
Det underlättar vårt arbete att ringa runt och få folk att komma och presentera sig och som sagt:
du kan jobba med något som inte ens vi i styrelsen känner till. Passa på att marknadsföra dig lite.
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3. Infomöte om offentliga
upphandlingar
Vi håller ett informationsmöte
om offentliga upphandlingar på
SeaFront i Ekenäs torsdagen den
13.2 kl. 18-20. Mikael Borgman
och Satu Wigren är åtminstone
på plats från stadens håll och kan
svara på frågor och berätta lite
om ändringar som skett. Hoppas
ni har möjlighet att vara med, ni
som offererar till staden.

4. Dansen på Fiskarfjället
Vi ordnar i år för fjärde gången dans på Fiskarfjället i Bromarv.
Dansen har varit lyckad de tidigare åren och vi beslöt att hålla
samma orkester, alltså San Marino & Linda. Som bifogad fil till
detta medlemsbrev har vi en offertförfrågan på ölförsäljningen
på fjället. Styrelsen hoppas att någon inom medlemskåren vill
komma och sälja öl på fjället.

5. Servicekatalogen
Servicekatalogen görs i sedvanlig ordning under våren och
kommer att delas ut till alla hushåll i Tenala-Bromarf. 3200
exemplar delas ut så passa på att sätta en annons i katalogen
som kommer att vara på allas bord under sommaren.
Alla får gratis radannons under respektive bransch. Det finns många medlemmar som har flera företag och vi kan inte ta med alla företag i servicekatalogen utan det företag som man är medlem i
föreningen med kommer med i servicekatalogens radannonsering. Annonserna säljs i februari-mars.
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Vi finns på Facebook! Där påminner vi er om olika evenemang etc. Gilla oss!
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