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Medlemsbrev 1/2019
Bästa Medlem!
God fortsättning på det nya året! Byföreningen har påbörjat sitt sjunde verksamhetsår och styrelsen
har konstituerat sig. Martin Glader fortsätter som viceordförande och Hannu Larinen som kassör.
Till sekreterare valdes Tanja Lempinen. Till ansvarig för festkommittén utsågs Seppo Sundman.
Gretel Johansson fortsätter som arbetsledare för byahjälpen. Styrelsen grundade en ny arbetsgrupp,
ungdomssektionen, som bereder den delen av verksamheten som vänder sig till barn och
ungdomar. I slutet av det här medlemsbrevet finns våra kontaktuppgifter. Föreningen har över 200
medlemmar och vi önskar att ni kommer aktivt med i verksamheten till exempel genom att anmäla
er till någon arbetsgrupp eller genom att kontakta oss med era idéer och önskemål!
Till Ungdomssektionen hör våra nya styrelsemedlemmar Joni Grundström, Toni Holmström och
Laura Meretniemi-Peltola. Sektionen har redan hållit sitt första sammanträde. Ungdomssektionen
börjar jobba för att Uncan igen skulle kunna hålla öppet på fredagskvällar. Det här kräver en
kartläggning av samarbetsmöjligheterna med andra föreningar som jobbar med ungdomsfrågor.
Naturligtvis kommer vi också att behöva vuxna med som övervakare. Vid sektionens sammanträde
gjordes en lång lista med idéer; allt från discokvällar till beach-party. Ett önskemål är också att få
ungdomen med i både planeringen och genomförandet av de aktiviteter som riktas till dem.
På känt manér har festkommittén ansvaret för föreningens fester. I kalendern kan vi redan skriva in
Midsommardansen 21.6, där Kari Vepsä och Onnenmaaorkestern för oss i dansen. Vidare planeras
traditionella lavadanser och möjligen en karaokekväll. Ni kommer att få höra mera om planerna.
Nedan info om kommande evenemang:

Pojo Byforum 7.2 kl 18.30 i Pojo bibliotek
Pojo kyrkoby byförening kallar alla bybor, föreningar och företagare till en gemensam diskussionskväll
för att utöka samverkan mellan byborna och byns olika aktörer. Avsikten är att diskutera kring i hurudan
by vi bor i och hurudan vill vi att den skall vara, en hurudan del av Raseborg är vi? Vad vill vi förbättra
och ändra och hur skall vi nå våra gemensamma mål? Vi bjuder på kaffe. Välkomna! Tilläggsuppgifter:
Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755.
Vårmöte 10.4.2019 kl 18.00 i Pojo bibliotek
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före det egentliga möter berättar social- och
hälsovårdsdirektör Benita Öberg om framtidsutsikterna för social- och hälsovården i Raseborg i
allmänhet och i Pojo i synnerhet. Kaffeservering. Välkomna!
Pojodagen – ett byevenemang för hela familjen 8.6.2019
Byföreningen deltar i hela byns Pojodag. Mera om planerna senare
i vår.
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Byföreningen och staden i samverkan
I fjol gjorde byföreningen ett initiativ tillsammans med Amper Ab och DeliTukku som tog sikte på att
snygga upp centrumområdet. I initiativet betraktade vi centrumområdet ur funktions-, trygghetsoch trivselsynvinkel. Initiativet togs väl emot av staden och i november hade vi en gemensam
planeringsträff. Under våren torde arbetena påbörjas och för det har teknikcentralen ett anslag på
30 000 €. Förutom iståndsättandet av centrumområdet har Tekniska nämnden i dispositionsplanen
för Pojo godkänt den planerade pontonbryggan till Gumnäs som skall installeras i juni. Bryggan blir
20 m lång med rum för c 15 båtar med två bojplatser och resten spiltor med bommar.
Och sist ännu en påminnelse om byahjälpen och Gumnäs festplats:
Byahjälpen
Vår byahjälp Saku Kejonen-Merimerta står till föreningens medlemmars hjälp. Tag kontakt med
Saku om du behöver hjälp t.ex. med snöskottning, städning eller annat som kan vara tungt för dig,
mindre reparationsarbeten, byte av lampor eller batterier. Debiteringen är fortfarande 10 €/timme
plus eventuell km-ersättning. Kostnaden är avdragsgill som hushållsavdrag så kvittona skall sparas.
Saku får man tag på under vardagar 8–16, tfn 0400 152 993.
Gumnäs festplats
Ordnar du en familjefest i sommar? Kom ihåg att Gumnäs festplats kan hyras av föreningar, företag och
privatpersoner för egna tillställningar eller fester. Tilläggsuppgifter och reservering: Marianne Liitelä, tfn

040 580 8755.
En fin början på året önskar,

Marianne Liitelä
Marianne Liitelä, ordf.
Gumnäsvägen 6 G 43, 10420 Skuru
tfn 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi
Kontaktuppgifter:
Marianne Liitelä (ordförande)
Martin Glader (viceordförande)
Hannu Larinen (kassör)
Tanja Lempinen (sekreterare)
Sepi Sundman (festkommittén)
Joni Grundström (ungdomssektionen)
Gretel Johansson (byahjälp)

tfn 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
tfn 0400 210 625, martin.glader@message.fi
tfn 040 820 3219, hannu.larinen@hanko.fi
tfn 040 412 2916, tanjapohjankylayhdistys@gmail.com
tfn 040 586 9720, sundman.sepi@gmail.com
tfn 044 993 3632, joni.grundstrom@gmail.com
tfn 0400 507 594, ronnis54@gmail.com

