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Medlemsbrev 3/2018
Bästa medlem!
Här kommer en hösthälsning till byföreningens medlemmar. Vilken fantastisk sommar med alla fina
evenemang vi har bakom oss och nu får vi njuta av sällsynt vackra höstfärger som smyckar vår by! Året
börjar närma sig sitt slut och det betyder för byföreningens del att planeringen för nästa år börjar.
Besluten om nästa års verksamhet tar vi tillsammans på höstmötet. Det sista evenemanget för året
blir vår födelsedagsfest då vi igen samlas för att njuta av varandras sällskap, av god mat och av ett
underhållande program.
Höstmöte onsdag 7.11 kl. 18 på Stämbacken
På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplanen (styrelsens förslag bifogas),
budgeten för år 2019 och val av ordförande och medlemmar till styrelsen. Före det egentliga mötet
tittar vi på en film om Pojo, gjord på 1950-talet. Efter mötet kungörs styrelsens vale av Årets bybo
2018.
Kaffeservering. Välkomna!
Föreningens 6-års födelsedag 24.11 kl. 19 på restaurang Glöden
Som avslutning på Julmarknaden i Pojo firar föreningen sin 6-års födelsedag lördag 24.11 med början
kl. 19. Föreningens medlemmar avec önskas varmt välkomna till Restaurang Glöden (Pojovägen 8) för
att avnjuta god mat i gott sällskap, musik och underhållning á la Sakari Hukka. Inträde 10 € betalas på
plats. Bindande anmälningar senast 20.11 per e-post till tanjapohjankylayhdistys@gmail.com eller
som textmeddelande 040 412 2916. Meddela också om eventuell specialdiet.
Byahjälpen
Vår byahjälp, Kenneth Sjölander, har hjälpt föreningens medlemmar i nästan ett år. Tyvärr tar hans
anställning slut 22.11. P.g.a. kriterierna för lönesubvention kan anställningen inte förlängas. Vi har satt
igång att rekrytera en ny byahjälp och så snart vi hittar en ersättare för Kenneth så anställer vi en.
Ännu kan ni beställa Kenneth för höstarbeten på gården, fönstertvätt, smärre reparationer av
hushållsmaskiner, byte av lampor och batterier mm. Timdebiteringen är fortsättningsvis 10 €/timme
plus eventuell km-ersättning. Kostnaderna kan dras av som hushållsnära tjänster så kvittona bör
sparas. Kenneth nås vardagar 8-16 på tfn 0400 152993.
Ungdomsverksamheten
Föreningen har hållit ungdomslokalen Uncan öppen under fredagskvällar. Vi har nu ett uppehåll i
verksamheten eftersom vi intet har frivilliga som tar ansvar för verksamheten. Den som är intresserad
ombes kontakta Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
Gumnäs festplats
Föreningen har förhandlat med staden om att hyra festplatsen under de kommande tre åren. Avtalet
undertecknas i slutet av oktober. Hyran erläggs som talkoarbete. Det finns mycket som behöver göras:
bl.a. skall kioskbyggnadens golv förnyas, kiosken och danslaven målas utvändigt och danslavens golv
repareras. Vidare kräver avsaknaden av utedass en fungerande och ekonomiskt hållbar lösning.
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I och med hyresavtalet hålls Gumnäs som byns gemensamma festplats och kan hyras av föreningar,
företag och privatpersoner för egna fester och tillställningar. Tilläggsuppgifter och reserveringar:
Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
Samarbete mellan föreningen och staden
Byföreningen gjorde i våras ett initiativ tillsammans med Amper Ab och DeliTukku för att iståndsätta
centrumområdet. I initiativet tog vi ställning till centrumområdets funktion, säkerhet och trivsel.
Initiativet togs väl emot av staden och ännu under hösten skall vi tillsammans med stadens
representanter slå oss ner vid planeringsbordet och fundera på förverkligandet.
Staden håller tillsammans med Fiskars Abp att iståndsätta den s.k. Bässbanan, lättrafikleden mellan
Tallbacka och Fiskars. Projektet initierades av ett initiativ från föreningen.
Likaså byggandet av en sportplats nedanför brandstationen inklusive en ny hockeyrink i stället för den
i Gumnäs fortskrider och hockeyrinken torde kunna tas i användning redan inkommande vinter.
Vårt senaste initiativ gäller slyröjning längs stranden nedanför byn på ett område som nu är
naturskyddsområde. Vi tycker att det inte borde stå i konflikt med att öppna upp landskapet ner mot
vattnet.
Pojo hälsostation, tjänster och öppethållning
Kom ihåg att använda hälsostationen då det är möjligt eftersom vi har en! När ni bokar tid borde ni
alltid då det är möjligt be att få en tid i Pojo även om andra alternativ skulle erbjudas i första hand.
Som bilaga finns en förteckning över de tjänster hälsostationen kan erbjuda.

Vi ses på byn!
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