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Medlemsbrev
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AV ORDFÖRANDE
Väl hemkommen från Barcelona med ett härligt resegäng. Slutligen var vi en grupp på 34
stycken som besökte Barcelona och rekreationsgruppen hade igen en gång fixat allting super
enkelt för oss. Det är så roligt att resa med kolleger som alla sitter i samma båt och njuter
av några lediga dagar från arbetet för fullt. Och fastän det är skoj och ledigt kan man ändå
ibland byta erfarenheter eller fråga råd av polaren bredvid på ett naturligt sätt då man ändå
babblar strunt kring matbordet. Man lär känna varandra bättre och tröskeln till att hemma
ringa upp varandra blir mycket lägre.
Nästa års destination är redan nu spikad, nämligen Scotland skall det bli,
då i början av september. I väntan på det..
DET VIKTIGA KOMMUNALVALET
Kommunalvalet närmar sig..
I kommunerna besluts mången viktig sak gällande företagandet och skattebetalandet.
För oss företagare är det därför extra viktigt att rätt personer väljs in på rätt plats i nämder
och direktioner. Sådana som förstår sig på ekonomi, företagsverksamhet, sysselsättningsgrad,
och övriga risker som finns i näringslivet.
Föreningen ordnar tillsammans med Tenala byaråd en kommunalvalsdebatt i Höjdens skola
för att över en kopp kaffe diskutera aktuella ärenden inom våra intressen.
Kommunalvalsdebatt onsdagen den 10 oktober kl. 18.30.
Höjdens skola / Hem och skola sköter kaffeserveringen så tag en slant med för kaffet.
Kom gärna med!
FÖRELÄSNING
Vi frågade om det fanns intresse till att lyssna på Thomas Lundqvist och det fanns intresse.
Nu kommer han till Tenala Bygdegård måndagen den 26.11 kl. 17-20.30
Tack vare sponsorering av Nylands Företagare och Fennia kommer vi att kunna bjuda detta
evenemang gratis till alla medlemmar. Vi hoppas att ni tar er tid att komma och lyssna på
Thomas. Som rubrik har vi satt kommunikation och ledarskap och detta begrepp är så pass
stort att alla kan ha nytta av detta i något skede i livet så ställ upp och kom och lyssna.
INBJUDAN BIFOGAD!
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MEDLEMSKVÄLLAR
Höstens kommande medlemskvällar är inbokade till:
Torsdagen den 25.10.2012 kl. 18.30 i Företagarhuset
Torsdagen den 29.11.2012 kl. 18.30 i Företagarhuset
Välkomna på en kopp kaffe och prata av er en stund.
SYDSPETSENS MÄSSA
Raseborgs Företagare står som huvudansvarig inför nästa mässa som skall vara i maj 2013 i
Karis bollhall och i den nya ishallen. Tenala-Bromarf Företagare har som ansvarsområde att
sköta parkeringen, något vi skött på alla mässor hittills. Men det skulle behövas en-två personer som från föreningens del skulle sitta med i mässgruppen och planera mässan. Är du den
som kunde ha nytta av detta och åtar dig det så hör av dig till någon i styrelsen.
JULFEST
Julfesten är traditionsenligt den 5 december på Fylgia i Tenala. Inbjudan kommer småningom men boka datumet i kalendern så du inte missar årets höjdpunkt.
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön HÖST!
Veera, Fredrik, Peter, Synne, Janina, Coa, Gösta, Tomas, Staffan
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