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Medlemsbrev 3/2019
Bästa medlem!
Skolorna har startat och vi går mot höst. Byföreningens sommar har varit fylld av evenemang. Vi
hoppas att du har varit med och att vi träffades på torget under Pojodagen, på midsommarfesten,
på karaokedansen eller vid något annat av evenemangen i byn. Hösten innebär inte att
verksamheten upphör. Fortfarande träffas vi både på mera sakbetonade eller vid mera
nöjesbetonade tillfällen.
Karaokedans lö 31.8 kl. 18–01.00 på danspaviljongen i Gumnäs
Karaokedansen som ordnades i juli var en sådan succé att festkommittén beslöt att ordna en
karaokekväll till som avslutning på säsongen. På allmänhetens begäran uppträder således ni på
Gumnäs danspaviljong lördagen den 31.8 kl. 18-01.00. Karaokevärd är Arto. DeliTukku svarar för
serveringen. Biljetter 5 €.
Historisk vandring on 4.9 kl. 17.15–19.00
I år går den redan traditionella Historiska vandringen till Brödtorp gård. Busstransport från Pojo
torg kl. 17.15 och retur från Brödtorp c kl. 19.00. Utfärden är gratis för medlemmar. Övriga betalar
5 €. De första 50 ryms med. Bindande anmälningar till Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755 eller
marianne.l@hotmail.fi. Klädsel enligt väderlek. Välkomna!
Pojo Byforum on 11.9 kl. 18 i Pojo bibliotek
Byföreningen sammankallar ännu en gång till Pojo Byforum. Samtalsämnen den här gången är bl.a.
ungdomarnas situation, i hurudan by de bor och vad vi kan göra för att bättra på deras trivsel. Vi
diskuterar också sommarens ofog. Vi hoppas få med sakkunniga t.ex. från stadens
ungdomsansvariga eller från polisen. Vidare går vi igenom byns webbsidor som finslipats under
sommaren och som också fått en svenskspråkig version. Självfallet diskuterar vi också andra frågor
som förs fram.
Och fastän det ännu är ett tag till november och december så notera i kalendern:
Höstmöte on 6.11 kl. 18 i Pojo bibliotek
Vid mötet diskuteras stadenliga ärenden såsom verksamhetsplan och budget för år 2020 och val
av ordförande och styrelse. Före det egentliga mötet berättar Raseborgs utvecklingschef Jennifer
Gammals om sin syn på stadens framtida utveckling. Efter mötet kungörs Årets Bybo 2019 som
utses av styrelsen. Kaffeservering. Välkommen!
Byföreningens födelsedagsfest lö 7.12 i Restaurang Glöden
Festkommittén planerar en födelsedagsfest för föreningens medlemmar avec. Mera information
följer.
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Och ännu som påminnelse och för information till föreningens nyare medlemmar:
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.
Föreningens styrelse sammankommer nästa gång 25.9. Vi tar gärna emot dina idéer och tankar
kring föreningens verksamhet. Och avsikten är inte att styrelsemedlemmarna ensamma skall ha
hand om all verksamhet. Du är välkommen med t.ex. i ungdomskommittén eller i festkommittén.
Om du har idéer, förslag till någon klubb eller något projekt, något initiativ eller vad som helst som
du vill åstadkomma så ta kontakt.
En färggrann höst 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

