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Medlemsbrev
3 • 2012

AV ORDFÖRANDE
Hej på er! Här kommer ett sista medlemsbrev, vi har lite program ännu men vi kommer inte
ut med flera medlemsbrev före sommaren.
Det har varit en händelserik vår och många roliga program inom föreningen.
TEXPO-mässan blev riktigt riktigt lyckad. Vi syntes igen att vi finns till för såväl ortsbor
som utsocknes. Tack till er alla för att vi tillsammans gjorde detta.
Servicekatalogen utkom till vårmötet i slutet av april och där är igen tacksamt med annonser.
Postningstalko har vi nu inkommande torsdag 10 maj kl 18.15 i Företagarhuset. Kom gärna
med och stoppa katalogen i kuvert tillsammans med Optowests broschyr. Dessa skall postas
till Bromarv sommargäster.
På vårmötet i Bromarv i slutet av april hade vi två personer från Svea inkasso som informerade om Svea och hur de kan hjälpa oss.
Sydspetsens mässa har bokat Karis ishall för att ordna mässa där 18-19.5.2013.
Till kännedom.
Jag var med några politiker på möte i maj, tillsammans med de övriga lokalförenngarnas ordföranden. Roligt var att politikerna tyckte att de övriga skall fara på excursion till Tenala o se
hur man skall vara företagsam istället för att skälla att småbyar har det så dåligt.
De lyfte på hatten för oss!
I övrigt så diskuterade vi glesbygdsstödet och redogjorde för vart pengarna kanaliseras. Nog
till glesbygden men i form av fiberoptik, vattenlinjen till Skåldö, vård i hemmet, vägförbättringar. Då det statliga understöden bara minskas och minskas. Offertrundorna diskuteras på
alla möten känns det som, men det är bara bra att påminna dem om oss. Vad som skall bli det
nya regioncentra diskuterades. Och helt klart blir det Ekenäs då det finns andra ting bakom
vilket skulle leda till större bekymmer om det skulle bli Karis. Vidare diskuterade vi stadens
som servicegivare, hur tjänstemännen tar emot oss som kunder. De är ju också kundservice
det är frågan om.
Vidare beslöts att en mindre upphandlingsmöte för intresserade skulle kunna hållas i oktober
igen.
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AKTIVITETER
Fiskarfjället lö 9.6.2012 är snar här. San Marino & Linda skall stå för glad dansbandsmusik
på fjället. Bussar går från Ekenäs ut till fjället och tillbaka på natten. Bussen startar kl.19 från
Ekenäs torg och kör via Österby (Talsis) Tenala kyrkby 19.15, Bromarv 19.35.
Busspris: Tur och retur 20€ (Ekenäs), 15€ (Tenala) och 10€ (Bromarv).
Förköp av biljetter! Köp din biljett redan nu via ngn styrelsemedlem eller i Frimans diversehandel, Skafferi Ett, Carldemumma eller Tyghallen. Intr. 15€. Vid köp av 6st biljetter får du
den 6:tte biljetten på köpet. Inga bordsreserveringar utan kom i tid och så finns det sittplatser.
Fastän dansa skall ni ju.
Gärna får du ju även ställa upp som funktionär. Vi behöver hjälp i buffen under kvällen.
Anmäl dig till ngn i styrelsen.
Introduktionskväll i paddling blir det 13.6 kl. 18-20 i ”Skitviken” vid kanotklubben Wågens
skjul.
Två timmars kurs kostar 25€. De första 10 ryms med.
Om inte tillräckligt många företagare anmäler sig så kan även familjens övriga medlemmar
ha chans att komma med och lära sig paddla. Anmäl dig till info@tbforetagare.fi
Backformula på Tenaladagen 30.7 kl. 11-15 ”som vanligt” vid gamla finska skolans backe.
Om du har möjlighet att ställa upp som funktionär så kontakta Staffan: holmberg.transport@
pp.inet.fi, 0400 471 960, Det behövs funktionärer för, tidtagning, protokoll, hålla banan klar,
avbytare till samtliga mm. mm.

Företagarresan bifoagad på separat papper.
Se mera info om den där.
Du vill väl inte missa årets roligaste resa...

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
Veera, Fredrik, Peter, Synne, Janina, Coa, Gösta, Tomas, Staffan
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