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AV ORDFÖRANDE
Undertecknad var i slutet av januari på FiF:s ordförandedagar.
Där diskuterades kommunsammanslagningar, skatter och höstens
kommunalval.
Jutta Urpilainen var på plats och en diskussion med henne fördes
om företagarnas intressen. Där lyftes den höjda dieselskatten fram
tv-avgifterna mm. Företagarnas hälsning till henne var att allt inte
kan sättas på företagarens nacke.
Angående höstens kommunalval hoppas jag att så många som
möjligt av er företagare ställer upp i valet. Ni skulle verkligen behövas i det kommunala beslutsfattande. Det skulle vara bra för vår
förening också om vi hade en föreningsmedlem med som vi kan
hålla kontakt med så ställ mångfalt upp!
TEXPO - MÄSSAN

Texpo-mässan närmar sig, 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.
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

Och efter mässan ordnar vi en Texpo fest på Bygdegården! Kom med och umgås.
OBS! Se inbjudan till Texpo festen från den bifogade filen!
INFOSKYLTARNA
Infotavlorna vid Bromarvvägen kommer att säljas i år igen på en två års period.
Svante Andström har hand om tavlorna och han kommer under vårens lopp att vara i kontakt
med er om era tavlor.
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servicekatalogen 2012
Årets upplaga av Servicekatalogen utkommer igen lagom till vårmötet i slutet av april.
Styrelsen hoppas att katalogen kommer att innehålla många annonser och förstås mycket
annan viktig information. Mera info i bifogat mediakort.
Som annonsförsäljare fungerar Petra Fagerholm, Carina Enberg och Gösta Helenius.
Men tag gärna kontakt själv också med dem för att underlätta deras arbete.
Massor av foton behövs även i år så ta kameran med till jobbet och knäpp en bild. Skicka bilden till
info(a)tbforetagare.fi. Inom mars månad.
Gå gärna in på vår hemsida och kolla att dina kontaktuppgifter stämmer så det inte kommer fel
uppgifter i katalogen. Alla får ju gratis radannonser under respektive bransch.
MUSIKALISK KRYSSNING
Vi bokade några extra platser till Dirty Dancing kryssningen ifall någon ännu vill med.
Resan´s program:
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,Bokningar till Synne: tyghallen@karis.nu eller 040-555 9390
VÅRMÖTE

Styrelsen sammankallar föreningens medlemmar till vårmöte torsdagen den 26 april kl.18.30 på Villa Vera i
Bromarf. På agendan stadgeenliga ärenden. Kaffeservering!
Varmt Välkomna.
Dans på fjället
Vi kommer att ha dans på Fiskarfjället i Bromarf lördagen den 9 juni. Dansen ifjol blev lyckad så nu kör vi
igen. Orkestern i år är Linda & San Marino, se till att du har ledigt den kvällen och kan komma på lite dancing...

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