Medlemsbrev 3-2017
Bästa företagare och medlemmar!
Sommarn är en härlig tid, då alla förbereder sej för en
ny säsong. I dagarna kommer servicekatalogen att delas
ut av mopoklubben. Vi hoppas nu att vi har en så korrekt
servicekatalog som möjligt, men tyvärr så är vi alla bara
människor och nåt fel brukar alltid uppdagas så vi hoppas ni isåfall har förståelse. Nu skulle jag vilja att ni alla
klickar in er på vår hemsida och kollar era uppgifter, har
märkt att där finns gamla uppgifter på en del. Meddela
till mej, ni som gjort ändringar till servicekatalogen kolla
även vårt register, för det ni meddelat till servicekatalogen har bara rättats i den. Jag får ingen stans ifrån uppgifter när nåt ändrar i ert företag, det är upp till er att
meddela när något ändrar. På det sättet kan vi hålla ett
korrekt register för våra kunder.
Trevlig sommar!
Synne

Okänd soldat, Harparskog
Dags att anmäla sej!
28.6 kommer vi att åka och se Okänd soldat i
Harparskog. Föreställningens längd ca 3 h,
läktaren och serveringsområdet har inte tak,
så kläder efter väder.
Med start från Bromarf med buss kl 17.30,
Tenala kl 17.45,Ekenäs kl. 18.00.
Retur efter föreställningen.
Biljett pris 35€/person ink. Kaffe och munk.
Bindande anmälning till Synne, tel.nr 040 555 9390
eller tyghallen@karis.nu
Tenaladagen!
Tenala dagen ordnas 29 juli, vi kommer som vanligt
att ha backformulan vid gamla finska skolansbacke klockan 10-14. I år slutar vi en timme tidigare med backformulan för där är flera som kommer på Toto. Det behövs funktionärer, den
som är intresserad tag kontakt med Staffan Holmberg tel.nr 0400 471 960. För de
funktionärer som ställer upp så far vi och åker Gokart, datumet meddelas senare.
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Hösten 2017
Hösten är under planering, dessa datum skall ni boka in i er kalender.
Torsdag 14.9. kl 18.30 i Företagarhuset
Kim Lindh och Björn Lindqvist kommer och berättar om sina tjänster.
Tisdag 7.11 kl. 18.00 på Bygdegården
Föreläsning med Calle Haglund

I bakre raden: Staffan, Coa.
I främre raden: Synne, Lotta, Ragna-Lise, Svante, Magnus. Lasse fattas från bilden

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN SOLIG SOMMAR!
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