Medlemsbrev 1-2015
God Fortsättning på året!
1. Bästa företagare och medlemmar!
Att få verka som ordförande för en så ansedd förening som denna har varit en ära. Jag har knutit massor
av nya vänskapsband och lärt känna många duktiga företagare. Föreningen är uppbyggd på en bra grund
så den står stabilt och jag är övertygad att våra medlemmar värnar om sin förening och verkar för dess
bästa också i fortsättningen. Så även jag.
Tiden går snabbt när man har roligt sägs det. Jag har lärt mig massor under dessa 5 år och fått en massa
goda vänner, vänner som jag kommer att ha kvar ännu långt efter det här. Jag ångrar absolut inte mina
ordförandeår tvärtom tacksam över att jag har haft ert förtroende och fått sitta kvar alla fem år.
När jag på hösten 2009 lyckades bli övertalad att ställa upp som ordförande för vår förening hade jag
varit med i styrelsen i fyra år samt innan det arbetat som verksamhetsledare ”sekreterare” i två år för
de fem lokala företagarföreningarna som då fanns här på Sydspetsen. Så jag var lite varm i kläderna med
föreningens verksamhet fastän jag aldrig hade varit en ordförande innan. Den biten fick jag lära mig.
Jag vill tacka alla styrelser och alla medlemmar som jag haft äran att få samarbeta med under de senaste fem åren. Jag vill också passa på att önska föreningens nya ordförande Synne lycka till i sin strävan att
föra föreningen framåt och mot nya mål. Med samma stöd som jag haft av er alla medlemmar så kommer
Synnes uppdrag att vara både roligt och intressant.
Länge leve vår förening!
Veera
2. Synnöve Lindholm - Vår nya ordförande
Först och främst vill jag tacka Veera och styrelsen som jag jobbat med i fem år. Jag fundera länge på
hösten 2014 då det var aktuellt med ny ordförande, det är stora skor att kliva i då vi haft så duktiga
ordföranden.
- Så vem är Synne...
Jag är född och uppvuxen i Bromarv i en företagarfamilj, jag bor på Ystadsgatan 4 i Ekenäs och har
min butik Tyghallen på Köpmansgatan i Karis. Där säljer jag gardintyger, syr, planerar lite vad som
helst som behövs för att få det trevligt hemma. Så jag är lite på olika ställen i Raseborg. TenalaBromarv Företagare är en förening som hela tiden växer, vi är 179 medlemmar i dag och jag hoppas
få lära känna alla i sinom tid.
2. Medlemskvällar
Medlemskväll i Företagarhuset på torsdagen den 29.1.2015 kl. 18.30. Jonas Lindström –
Clean Kalle Ab, berättar om hur man kan föra över ansvaret på en anställd- resa bort en
längre tid. Alla med och lyssna!
Torsdag 26.2 kl. 18.30 i Bromarv vid grillkåtan vid sportplanen. Om vädret bara tillåter.
Fri diskussion. Vi bjuder på grillkorv.
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3. Morgonkaffe
Vi håller ett morgonkaffe tillfälle tisdagen
den 24.2 kl 8.00 i Företagarhuset.
5. Dansen på Fiskarfjället
Vi ordnar i år för femte gången dans på
Fiskarfjället i Bromarv. 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.

6. Servicekatalogen
Servicekatalogen görs i sedvanlig ordning under våren och kommer
att delas ut till alla hushåll i Tenala-Bromarf med hjälp av mopoklubben.
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.
7. Sydspetsens mässa
Sydspetsens mässa ordnas i Hangö 24-25.5.2015.
Bifogar material om mässan för den som är intresserad.
8. Rekreationsresan
Årets rekreationsresa går till Bayern 26-29.9 med en kväll på ölfestivalen i München. Mera info om
resan då programmet är klart men nu kan ni boka in datumet i kalendern.
STYRELSEN 2015
Synnöve Lindholm / Tyghallen		
040-555 9390 		
Lotta Lindgren / MHL-Trans 			
0400 370343		
Magnus Selenius / Eke-Riv 			
0400 844 030 		
Ragna-Lise Karlsson / Skafferi Ett 		
040 828 5449		
Svante Andström / S-Trä
			
0400 887 229		
Lasse Lindström / Bromarv Skogstjänst
044 511 3803		
Staffan Holmberg / Br Holmbergs Transport 0400 471 960
Carolus Rehn / Coas Bygg
		
040 545 8678		

tyghallen@karis.nu
lotta.lindgren@mhl-trans.fi
selema@surfnet.fi
skafferiett@gmail.com
3@surfnet.fi
lars.lindstrom8@gmail.com
brholmbergtransport@brev.fi
coa@surfnet.fi
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