Medlemsbrev 4-2013
Efterdyningar av en superrolig rekreationsresa!

1. Av ordförande
Jag är återhämtad från årets rekreationsresa som gick till Scottland
i år. Superlyckad resa igen en gång. Tack Micke & rekreationsgruppen
för en välordnad resa.
Sommaren är förbi fastän värmen har hållits kvar. Vi har haft en
lyckad Backformula på Tenaladagen och ett stort tack till alla som
hjälpte till där. En mycket lyckad jubioleumsfest på Knipan med 130
deltagare och en fin stämning. Historiken borde alla fått per post
(om någon inte fått den så hör av er) jag hoppas ni gillar den.
Måndagen den 9.9 undertecknade företagarföreningarna ett samarbetsavtal med Raseborgs stads fullmäktigeww/Thomas Blomqvist. Ett
initiativ som kommit från Företagarna i Finland och som 200 lokalföreningar runtom i Finland har tecknat den senaste veckan. Vi tre lokalföreningar inom Raseborg har innan
detta undertecknande diskuterat med de olika partierna om hur vi tillsammans kunde främja företagsamheten här. Undertecknandet är en bra början men leder ingen vart ensam utan nu skall vi konkretisera
samarbetet. Tanken är nu att årligen börja hålla upphandlingssemnarie, planläggnings/bygglovs seminarie
samt att arbeta för att få ihop ett näringslivspolitiskt program för Raseborgs stad. De lokala företagarföreningarna får verka som initiativtagare till att detta även förverkligas. Ytterligare hoppas vi att staden
inom de närmaste åren skulle få möjlighet att få en näringsombudsman till stan, något alla partier var
ense om att behövs men det här är en sak som inte vi kan göra något åt utan framtiden för detta är nu i
stadsstyrelsens händer, att se till att det blir förverkligat.
Veera

2.Höstens Medlemskvällar / Företagsbesök
Onsdag 26.9 kl. 18.30
Medlemskväll i Företagarhuset - Andelsbankens jurist Peter Högnäs presenterar sig och kvällen är
avsedd för fria frågor och diskussion.
Torsdag 31.10 kl. 18.30 Företagsbesök hos Stell Ab/Martin Holmström, Formansallen 2, i Ekenäs.
(Ett av våra medlemsföretag)
Stell Ab bjuder på lite smått tilltugg samt förfriskning och önskar därför att ni gärna meddelar då ni vet
om ni har möjlighet att delta så de vet för hur många de skall fixa tilltugg åt. (Veera 040-7082091)
Men om du skulle missa att bekräfta att du är på väg så är det ingen större fara - om int annat så finns
det ju vatten i kranen..
Torsdag 28.11 kl. 18.30 Medlemskväll i Företagarhuset - Fri diskussion
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3. Föreläsning med Tom Pöysti på Bygdegården 21. Oktober
Nylands Företagare var med och ordnade en föreläsning i fjol på Bygdegården som blev lyckad så vi
beslöt att göra det i år igen. I år har vi Tom Pöysti som kommer att inspirera oss med ”Skillnaden
mellan entusiasm och likgiltighet”.
Tillfället är gratis för medlemmar men man bör anmäla sig så vi vet med serveringen.
Anmäl dig till info@tbforetagare.fi senast 15.10.2013 Bifogar inbjudan.

4. Dam-resa
” Bästa damer inom Tenala-Bromarf företagare”
Häng med på julshopping till Ideapark i Tammerfors lördagen den 9.11!
Bussen startar klockan 8.00 från Bromarv, 8.20 Tenala, 8.40 Ekenäs.
På vägen upp besöker vi Havis fabriksbutik i Riihimäki och inhandlar ljus o servetter inför julen.
Pris 20 €/person (lunch ingår)
Start hemåt ca klockan 18.00
Bindande anmälan till Lotta Lindgren 0400-370343 , e-post lotta.lindgren@mhl-trans.fi
Skulle du vara intresserad att ex. nästa år åka på julmarknad till exempel Tallinn, Tyskland eller
Stockholm? Eller hur låter det med ” må bra -spa resa till ex. Kasnäs eller Tallinn?
Berätta gärna (Lotta) om det finns intresse för flera ” dam-resor” ett annat år!

5.Julfest
5.12.2013 kl 18.30 på Fylgia i Tenala. Inbjudan kommer senare men visst har du väl fixat ledig kväll
redan så att du kan hänga med på årets roligaste fest.

6.Musikal
Finns det intresse att åka till Stockholm och se musikalen Flashdance på Kina teatern veckoslutet
7-9.2.2014?
Meddela förhandsintresse till Synne: 040-555 9390, tyghallen@karis.nu gärna så fort som möjligt så
glömmer du inte bort det men senast inom september.

GRATTIS TILL VINSTEN!
Bra att vi var representerade på tävlingen!
Nylands Företagares golfmestarskap resultat:
		
		
		
		

Sea Golf Rönnes 30.8.2013
Herrar:
1.
Kim Hindersson, tulos 38
2.
Ilkka Siltakorpi, tulos 34
3.
Timo Rajapuro, tulos 33

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön höst!
Veera, Lotta, Synne, Magnus, Coa, Gösta, Staffan, Lasse, Svante
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