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Medlemsbrev
3 • 2011

AV ORDFÖRANDE
Våren kommer med stormsteg, solen skiner och det är ljust på kvällarna, JIPPII!
Sen senaste medlemsbrev har vi tillsammans med Ekenäs och Raseborgs företagare träffat stadens
ledande politiker och diskuterat stadens upphandlingar, planeringen av stadens områden och
tvåspråkigheten inom staden.
Vi beslöt att ordna en upphandlings kväll i september tillsammans med staden Raseborg för företagarna. Där skall vi resonera kring temat upphandlingar samt få igång en gemensam kanal så att
alla företagare har en chans att få se alla offerter staden skickar ut. Viceversa få tjänstemännen som
skriver offertförfrågorna att inse att med små hjälpmedel kan man få produkterna/tjänsterna lokalt
om man kan skriva en sådan text i själva offertförfrågan. Mera info närmare...
Vi poängterade också hur viktigt planeringen av olika områden är ur företagarsynvinkel samt kontrollerade nuläget inom bygglov etc. Politikerna visste att det finns brister inom tvåspråkigheten i
staden och lovade lyfta fram problemet så att alla får den service på det språk de behärskar.
I övrigt har nog mars gått ut på att sammanställa servicekatalogen med foton, updaterade
medlemslistor och annonser. Katalogen går i tryck i dagarna och torde bli klar till vårmötet.
REKREATION & AKTIVITET
På mars månads medlemskväll fick vi se innehållet av årets resmål, nämligen Österrike.
Tidpunkten alltså 8-11 september. Stater vi kommer att besöka är Tyrolen, Salzburg och Innsbruck bland annat. Pris: 885€/person. Mera info kommer inom kort. 33 platseer är redan bokade så vänta inte alltför länge
med att besluta dig om du vill hänga med på en oförglömlig resa igen en gång. Mera info ger Micke
Lindholm micke.lindholm@pp.inet.fi
Tisdagen den 31.5 kl. 17-20, blir det Go-kart i Hangö. Lär vara rätt fullbokat men du kan sätta dig på kö ifall
någon backar i sista minuten. Nicke Hinds tar emot anmälningar och ger mera info.
Priset är 15,-/pers. Så vill du ut och ”köra” lite så anmäl dig till nicklas.hinds@pp.inet.fi eller 0500-474795
Vi har tillsammans med Ekenäsnejdens Företagare bokat ett lunchbord på Revyy / Stadshotellet varje torsdag kl. 12.30-13.30. Det är fritt fram att komma till bordet och äta och samtidigt byta några ord företagare
emellan. Självkostnadspris och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen.
Styrelsen beslöt på sitt förra styrelsemöte att ordna en nostalgidans på Fiskarfjället i Bromarf den 11 juni.
Nu ska vi, Tenala-Bromarf Företagare återuppliva den förtjusning som danserna på Fiskarfjället hade förr i
tiden. Mera om detta på kommande.
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MÅNADSTRÄFFAR & FÖRETAGSBESÖK
Vårens sista månadsträffar är:
Vårmötet i Bromarf torsdag 28.4 kl. 18.30 och
torsdag 26.5 vi ställer igång för Sydspetsens mässa vid bollhallen i Ekenäs.
Tenala ansvarar för att sköta parkeringen av fordonen på marknadsplanen.
Vi skall gå och besöka i skrivande stund vår nyaste medlem, nämligen företaget Villa Verde
i Tenala, som finns i gamla finska skolan.
Villa Verde har matlagningskurser och driver restaurangverksanmhet i gamla skolan.
Tillsvidare är restaurangen öppen lunchtid och några timmar under helgerna medan
planerna är att hålla mera öppet under sommaren.
Detta sker torsdagen den 12 maj kl. 18.30. Välkomna med!
VILL DU VARA MED PÅ Sydspetsens MässA
Finns det intresse I föreningen att tillsammans ställa ut på Sydspetsens mässa?
Ekenäsnejdens Företagare och Raseborgs Företagare har bokat var sin monter inne och medlemmar
får tillsammans ställa ut sig i montern. Dela ut broshyrer etc.
Vi tänkte om vi skulle vara snäppet värre och boka ett ca 50 kvadratmeter stort uteområde dit alla
medlemmar som vill får komma och marknadsföra sig, och då gärna ta med sig material så att montern också ser ut till något. Mera än lite broshyrer, vi är ju ganska praktiska många av oss.
Och tillsammas brukar vi bli en BRA salig röra:)
Föreningen skulle stå för reserveringsavgiften och företagaren betalar kvadratmeter pris enligt eget
behov, priset är 10€/m2. Tillsammans skulle vi bygga tält så vi får tak över huvudet. Hur låter det?
Ring eller maila om du blev intresserad så skall vi se om vi får ihop en gemensam uppseendeväckande monter. 040-7082091, veera@2me.fi
Vi kommer att få hjälp med att bygga ihop montern av merkonomstuderande Mari Selenius som
kommer att göra sin praktik åt vår förening. Hon kontaktar säkert en stor del av er och besöker er
under april-maj månad för att fotografera er osv. För de medlemmar som ej är med som utställare
kunde vara med på ett hörn genom ett bilspel i montern.
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!
VÅRMÖTE
Styrelsen sammankallar föreningens medlemmar till vårmöte torsdagen den 28 april kl.18.30 på Villa Vera i
Bromarf. På agendan stadgeenliga ärenden. Kaffeservering!
Varmt Välkomna.
Styrelsen önskar alla medlemmar allt väl i väntan på våren!
Veera, Fredrik, Peter, Synne, Janina, Coa, Gösta, Tomas, Staffan
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